Жоба

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ
ЗАЦЫ

Казахстан Республикасыныц Kefi6ip зацнамалык
актклерше мугедектш бар адамдардыц емйр
суру сапасын жацсарту мэселелер1 бойынша
63repicTep мен толыктырулар енпзу туралы

1-бап. Казахстан Республикасыныц мына зацнамалыц актшерше
езгерютер мен толыктырулар енпзысш:
1. 1999 жылгы 1 нйлдедеп Казахстан Республикасыныц Азаматтыц
кодексше (Ерекше бел1м):
1) 940-баптыц З-тарматындаты «мугедектерге», «ата-аналарыныц
6ipeyiHe, жубайына не цайтыс болтан адамныц асырауында болтан балаларын,
немерелерш, ara-iHinepi мен апа-сщлшерш, карындастарын кутумен
айналысатын» деген создер тшсшше «мугедектш бар адамдарга», «кайтыс
болтан адамныц асырауында болтан балаларын, немерелерш, ara-iHinepi мен
апа-сщлыерш (карындастарын) кутумен айналысатын ата-анасыныц 6ipeyiHe,
жубайына не» деген сездермен ауыстырылсын;
2) 1052-баптыц 1-тармагыныц 1) тармацшасы мынадай редакцияда
жазылсын:
«1) ауруханаларда, санаторийлерде, ©зге де емдеу-профилактикалыц
мекемелерде емделш жатцан азаматтардыц осы мекемелердщ бас дэршерлер1
жэне
кезекпй
дэр1герлер1
куэландырган
есиеттерц
сондай-ац
медициналык-элеуметпк мекемелерде (уйымдарда) туратын царттар мен
мугедектш бар адамдардыц осы мекемелердщ (уйымдардыц) директорлары
жэне бас дэр1герлер1 куэландырган осиеттерц».
2. 2008 жылгы 4 желтоксандагы Казахстан Республикасыныц Бюджет
кодексше:

1) 51-баптыц 1-тармагы 8) тармакшасыныц алтыншы абзацындагы
«мугедектерге» деген сез «мугедектш! бар адамдарга» деген сездермен
ауыстырылсын;
2) 52-баптыц 1-тармагы 8) тармакшасыныц алтыншы абзацындагы
«мугедектер» деген сез «мугедеюйп бар адамдар» деген сездермен
ауыстырылсын;
3) 53-баптыц 1-тармагы 6) тармакшасыныц тогызыншы абзацындагы
«мугедек баланы» деген сездер «мугедекпп бар баланы» деген сездермен
ауыстырылсын;
4) 54-баптыц 1-тармагы 5) тармакшасыныц унпнпп абзацындагы
«мугедек балаларды коса, мугедектердш деген сездер «, мугедектш бар
балаларды коса алганда, мугедектш! бар адамдарды» деген сездермен
ауыстырылсын;
5) 55-баптыц 1-тармагы 5) тармакшасыныц алтыншы абзацындагы
«мугедек балаларды коса алганда, карттар мен мугедектердш деген сездер
«карттарды жане мугедекпп бар балаларды коса алганда, мугедектт бар
адамдарды» деген сездермен ауыстырылсын;
6) 56-бапта:
1-тармактыц 4) тармакшасында:
унпнгш абзацтагы «мугедек балаларды» деген сездер «мугедекпп бар
балаларды» деген сездермен ауыстырылсын;
тертшгш абзацтагы «мугедекп оцалтудыц жеке багдарламасына»,
«мугедектердш, «мугедектер» деген сездер тшсшше «мугедектт бар адамды
абилитациялау мен оцалтудыц жеке багдарламасына», «мугедектт бар
адамдарды», «мугедектт бар адамдар» деген сездермен ауыстырылсын;
5-тармактыц 7) жане 9) тармакшаларындагы «мугедектердщ»,
«мугедектер» деген сездер тшсшше «мугедектт бар адамдардыц»,
«мугедектт бар адамдар» деген сездермен ауыстырылсын.
3. 2011 жылгы 26 желтоксандагы «Неке (ерльзайыптылык) жане
отбасы туралы» Казакстан Республикасыныц Кодексше:
1) 147-баптыц 2-тармагыныц 3) тармакшасы мынадай редакцияда
жазылсын:
«3) мугедектт бар ортак баланы он сепз жаска толганга дейш
багып-кутуд1 жузеге асырып отырган, сондай-ак он сепз жаска толган соц
мугедекпп бар ортак балага б1р!нш! немесе екшгш топтагы мугедекпк
белпленген жагдайда кемекке муктаж жубайыныц сот тэрт!б1мен алимент
беруд1 талап етуге кукыгы бар.»;
2) 148-баптыц 1-тармагыныц 2) тармакшасы мынадай редакцияда
жазылсын:
«2) мугедектт бар ортак баланы он сепз жаска толганга дейш
багып-кутуд1 жузеге асырып отырган, сондай-ак он сепз жаска толган соц

мугедектт бар ортак балага 6ipiHini немесе екшпп топтагы мугедекпк
белпленген жагдайда кемекке муктаж бурынгы жубайыньщ;»;
3) 169-баптыц З-тармагыньщ ymiHiiii белтндеп «Мугедек» деген сез
«Мугедектт бар адам» деген сездермен ауыстырылсын;
4) 222-баптыц З-тармагы екшпп белтнщ 6) тармакшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«6)
журш-туруы
киын
мугедектт
бар
адамдарды
дэршерлж-консультативтж комиссиянын, терагасы куэландыруы мумкш.».
4. 2014 жылгы 3 пплдедеп Казахстан Республикасыныц К,ылмыстык
кодексше:
1) 43-баптыц уппнпп белтндеп «мугедектерге» деген сез «мугедектт
бар адамдарга» деген сездермен ауыстырылсын;
2) 44-баптыц 6ipiHiiii белтндеп «мугедектер» деген сез «мугедекпп
бар адамдар» деген сездермен ауыстырылсын;
3) 45-баптьщ уппнпп белтндеп «мугедектерге» деген сез «мугедектт
бар адамдарга» деген сездермен ауыстырылсын;
4) 72-бапта:
6ipiHiiii белпсгщ тертшпп абзацындагы «мугедектердш деген сез
«мугедектт бар адамдарды» деген сездермен ауыстырылсын;
тертшпй белжтщ 6ipiHiiii абзацындагы «мугедектерге» деген сез
«мугедектт бар адамдарга» деген сездермен ауыстырылсын;
жетшпп белжтщ 2) тармагындагы «мугедек» деген сез «мугедектт бар
адам» деген сездермен ауыстырылсын;
сепзшпп белштщ 3) тармагыньщ екшпп абзацындагы «мугедектер»
деген сез «мугедектт бар адамдар» деген сездермен ауыстырылсын;
5) 152-баптыц екшпп белтнщ 6ipiHini абзацындагы «мугедекпен»
деген сез «мугедектт бар адаммен» деген сездермен ауыстырылсын.

5. 2014
жылгы 4 пплдедеп Казахстан Республикасыныц
Кылмыстыц-процеспк кодексше:
1) 30-баптыц уппнпп белт мынадай редакцияда жазылсын:
«3. 1с бойынша ic журпзыетш тыд1 бшмейтш немесе жетюлшп тур де
бшмейтш icKe катысатын адамдарга ана тшшде немесе ездер1 б!летш баска
тыде мэл1мдеме жасау, тусшжтемелер жэне айгацтар беру, епшшхаттар
мэл1мдеу, шагымдар келпру, сот акплерше дау айту, ic материалдарымен
танысу, сотта сез сейлеу, осы Кодексте белпленген тэртшпен аудармашыныц,
есту кабыеп бойынша мугедектт бар адамдар уппн ымдау Tini маманыныц
керсететш кызметтерш тегш пайдалану кукыгы тусшд1рыед1 жэне
цамтамасыз етшедп»;
2) 81-баптыц алтыншы белтндеп «мылцау немесе сацырау
адамдардыц» деген сездер «сейлеу жэне (немесе) есту кабыетшен толык

айырылган адамдардыц» деген сездермен ауыстырылсын;
3) 145-баптыц уппнпй белтшц тертшгш абзацындагы «мугедек
туыстары» деген сездер «мугедектт бар туыстары» деген сездермен
ауыстырылсын;
4) 210-баптыц жетшгш белт мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Сейлеу жане (немесе) есту кабшетшен толык айырылган куэдан,
жэб1рленупйден, кудшпден, айыпталушыдан жауап алу сурдоаударма
дагдыларын мецгерген адамныц катысуымен жузеге асырылады. Бул адамныц
жауап алуга катысуы хаттамада керсетшедн»;
5) 640-баптыц екшпй белтнщ 2) жане 3) тармактары мынадай
редакцияда жазылсын:
«2) сот ici журпзгиетш тшд1 бымейтш адамдарды, сейлеу кабшетшен
толык айырылган адамдарды, есту кабыетшен толык айырылган адамдарды
жане керу кабшетшен толык айырылган адамдарды;
3) мугедектт бар адамдардыц сот отырысына толыкканды катысуын
камтамасыз ету бойынша уйымдастырушылык не техникалык мумюндштер
болмаган кезде, оларды процеске катысушылармен талкыламастан, алкаби
мшдеттерш аткарудан босатады.».

6.
2014
жылгы 5
пйлдедеп Кдзацстан Республикасыныц
К,ылмыстык-аткару кодексше:
1) 10-баптыц упйнгш белт мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Сейлеу не есту не керу каб1лет1 бузылган мугедектт бар
сотталгандардыц дактильдйымдау т!лш немесе Брайль элшбшн мецгерген
мамандар керсететш кызметтерд1 пайдалануга кукыгы бар.»;
2) 16-баптыц 6ipiHini белтнщ 18) тармакшасындагы «мугедектт бар
жэне мекемелерде жазасын етеп журген» деген сездер «мугедектт бар,
мекемелерде жазасын етеп журген» деген сездермен ауыстырылсын; .
3) 52-баптыц тогызыншы белт мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Сотталган адамга 6ipiHiui немесе екшгш топтагы мугедекпк
белпленген кезде пробация кызмет1 сотка оны жазасын одан эр! етеуден
босату туралы усыну енпзедт»;
4) 57-баптыц бесшпй белт мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Сотталган адамга 6ipiHiiii немесе екшгш топтагы мугедекпк
белпленген кезде пробация кызмеп сотка оны жазасын одан api етеуден
босату туралы усыну енпзедп»;
5) 69-баптыц упйнпй белт мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Сотталган адамга б!р!нш1 немесе екшпй топтагы мугедекпк
белпленген кезде пробация кызмеп сотка - оны мажбурл1 ецбектен босату
туралы усыну, ал сотталган адам жукп болган жагдайда жазасын етеуш
кешнге калдыру туралы усыну ж1бередг»;
6) 86-баптыц екшгш белт 4) тармакшасыныц екшгш абзацы мынадай

редакцияда жазылсын:
«Науцас сотталгандар, мугедектт бар сотталгандар медициналык
корытындыда саны мен ассортимент! айкындалган дэрипк заттар мен
медициналык максаттагы буйымдар салынган саукаттар мен сэлемдемелер
алуга кукылы;»;
7) 96-баптыц 3-1-белтнщ упинпп абзацы мынадай редакцияда
жазылсын:
«Сотталган жукп эйелдерге жане жанында жас балалары бар сотталган
эйелдерге, сондай-ак мугедектт бар сотталгандарга катысты мекеме турш
толык Kayinci3 мекемеге езгертуге жол берымейдт»;
8) 105-баптыц угшнгш болт мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Жукт1 айелдер, балалары бар айелдер, сондай-ак мугедектт бар
адамдар жане емдеу-профилактикалык мекемелерде усталатын сотталгандар
тамак ешмдер1 мен 6ipiHini кезекте кажетп заттарды акшаны уакытша
орналастырудын колма-кол акшаны бакылау шоттарындагы каражаты
есебшен шектеушз сатып алуга кукылы.»;
9) 113-бапта:
екшгш белштщ екшгш абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«Мекемеден тыс жерде кэмелетке толмаган мугедектт бар балалары
бар сотталган эйелдердщ олармен кездесу ушш жылына 6ip рет кыска
мерз1мге шыгуына кукыгы бар.»;
тортшгш бол1к мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Eipiumi немесе екшгш топтагы мугедектт бар, денсаулык
жагдайына байланысты унем1 купмге муктаж сотталгандарга, сондай-ак
кэмелетке толмаган сотталгандарга мекеме шегшен тыс жерге шыгуга
жубайыныц (зайыбыныц), туысыныц немесе езге epin журугш адамныц 6ipre
журу1мен руксат етгледт»;
10) 115-баптыц бесшгш жэне алтыншы 6eniKTepi мынадай редакцияда
жазылсын:
«5. Жукт! эйелдерге, бала ем1зетш аналарга, кэмелетке толмагандарга,
сондай-ак наукастар мен мугедектт бар адамдарга жаксартылган
тургынжай-турмыстык
жагдайлар
жасалады
жэне
тамактанудыц
жогарылатылган нормалары белпленедт
6. Мугедектт бар сотталгандар усталатын гимараттар мен
уй-жайлар арнаулы техникалык куралдармен жэне курылгылармен
жабдыкталады.»;
11) 127-баптыц екшгш болт мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Отыз жастан аскан сотталгандар мен мугедектт бар сотталгандар
бастауыш, непзй орта, жалпы орта бшмд1 ездершщ калауы бойынша
алады.»;
12) 134-баптыц бесшгш болт мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Мугедектт бар сотталгандарды устауга арналган тэртштш

изоляторлардагы камералар мен жалгыз адамдык камералар арнаулы
техникалык куралдармен жабдыцталады.»;
13) 144-баптьщ бесшнй бел1п мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Сотталган жукт1 эйелдер мен жанында жас балалары бар сотталган
эйелдер, сондай-ак мугедектт бар сотталгандар катац жагдайларда
усталмайды.»;
14) 162-баптыц жетшпп 6eniri мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Е^огамдык жумыстарта тарту, тузеу жумыстары немесе бас
бостандытын шектеу туршдеп жазага сотталган адамга 6ipiHini немесе екшпй
топтагы мугедекпк белпленген кезде жазаны орындайтын орган сотка оны
жазасын етеуден мерз1мшен бурын босату туралы усыну енпзедт»;
15) 166-баптыц уппнпп белтнщ 6ipimiii абзацында:
«мугедектерд1» деген сез «мугедектт бар адамдарды» деген сездермен
ауыстырылсын;
«мугедектер жэне карттар ушне» деген сездер «карттар мен мугедектт
бар адамдарга арналган медициналыц-элеуметпк мекемелерге (уйымдарга)»
деген сездермен ауыстырылсын;
16) 167-баптыц тертшпй 6eniri мынадай редакцияда жазылсын:
«4. BipiHini немесе екшпй топтагы мугедектт бар адамдарды,
жукт1 эйелдер мен жас балалары бар эйелдердц сондай-ак кэмелетке
толмагандарды бас бостандыгынан айыру туршдеп жазасын етеуден босату
кезшде мекеме эюмнйлт олардыц жубайын (зайыбын), туыстарын не
сотталган адамныц епшпйнде аталган езге де адамдарды, сондай-ак сотталган
адамныц тацдаган тургылыкты жершдеп пробация кызметш алты ай бурын
хабардар етедн»; .
17) косымшаныц 9) тармакшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«9) мугедектт бар адамдардыц журш-туруына арнап жасалган келш
куралдары,
мугедектт
бар
адамдардыц
техникалык
кемекпй
(жомпенсаторлык) куралдары мен арнайы журш-туру куралдары;».

7. 2015 жылгы 29 казандагы Кдзакстан Республикасыныц Кэсшкерлк
кодексше:
1) 79-3-бапта:
1) тармакшаныц екшпй жэне упйнпй абзацтары мынадай редакцияда
жазылсын:
«мугедектт бар адамдарды;
мугедектт бар баланы тэрбиелеп отырган ата-анасын жэне баска да
зацды екглдердц»;
3) тармакшада:
б1р1нпй абзацтагы «мугедектердщ», «мугедектерге» деген сездер
тшсшше «мугедектт бар адамдардыц», «мугедектт бар адамдарга арналган»
деген сездермен ауыстырылсын;

сепзшгш абзацтагы «мугедектердЬ>, «мугедек балаларды» деген сездер
тшсшше «мугедектт бар адамдарды», «мугедектт бар балаларды» деген
сездермен ауыстырылсын;
тогызыншы жэне он 6ipiHini абзацтардагы «мугедектер» деген сез
«мугедектт бар адамдар» деген сездермен ауыстырылсын;
2) 138-баптыц 47) тармакшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«47) мугедектт бар адамдарды элеуметйк коргау саласында;».

8. 2015 жылгы 31 казандагы Б^азакстан Республикасыныц Азаматтык
процесык кодексше:
1) 14-баптыц ymiHini белт мынадай редакцияда жазылсын:
«3. 1с бойынша ic журпзыейн тыд1 бшмеййн немесе жеткшкй турде
бымеййн icKe катысатын адамдарга ана йлшде немесе ездер1 бглейн баска
йлде мэл1мдеме жасау, тусшжтемелер жэне айгактар беру, ейшшхаттар
мэл1мдеу, шагымдар келйру, сот акйлерше дау айту, ic материалдарымен
танысу, сотта сез сейлеу; осы Кодексте белпленген тэрйппен аудармашыныц,
есту кабыей бойынша мугедектт бар адамдар ушш ымдау йл1 маманыныц
керсететш кызметтерш тегш пайдалану кукыгы тусшд1ршед1 жэне
камтамасыз ейледг»;
2) 46-бап мынадай мазмундагы 1-1-белшпен толыктырылсын:
«1-1. 1ске катысатын, есту жэне (немесе) керу кабыей бойынша
мугедектт бар, сейлеу кабыейнен толык айырылган адамдар осы баптыц
6ipiHmi
белтнде
керсейлген
кукыктарды
аудармашы
керсететш
кызметтердщ кемепмен, сондай-ак сурдотехникалык, тифлотехникалык
куралдарды колдана отырып пайдалануга кукылы.»;
3) 56-4-баптыц 6ipiHini белт мынадай редакцияда жазылсын;
«1. Аударма жасау ушш 6inyi кажет йлдердц оныц 1шшде ымдау йлш
жэне (немесе) Брайль элшбшн мецгерген жэне, icxe катысатын адам,
сондай-ак куэ, сарапшы, маман ic бойынша ic журйзыейн йлд1 бымеген
жагдайларда, сол сиякты жазбаша кужаттарды аудару ушш процесйк
эрекеттерге катысуга тартылган, icKe муддел1 емес адам аудармашы рейнде
шакырылады.»;
4) 112-баптыц 6ipiHini белтнщ 3) тармакшасындаты «I жэне
II топтардагы мугедектер» деген сездер «6ipiHini жэне екшпп топтардагы
мугедектт бар адамдар» деген сездермен ауыстырылсын.

9. 2015 жылгы 23 карашадагы Кдзакстан Республикасыныц Ецбек
кодексше:
1) 6-баптыц 2-тармагында:
«сондай-ак» деген сез алып тасталсын;
«байланысты» деген сезден кешн «немесе езге де мэн-жайлар
бойынша» деген сездермен толыктырылсын;

2) 28-баптьщ 2-тармагы мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Мугедектт бар адаммен жасалатын ецбек шартында жумыс орнын
оныц жеке мумкшдштерш ескере отырып жабдыктау жегпндеп талаптар
камтылуга тшс.»;
3) 54-баптыц 2-тармагындагы «мугедек баланы» деген сездер
«мугедектт бар баланы» деген сездермен ауыстырылсын;
4) 69-баптьщ З-тармагы мынадай редакцияда жазылсын:
«3. BipiHHii жане екшгш топтардагы мугедектт бар жумыскерлерге
аптасына 36 сагаттан аспайтын жумыс уакытыныц кыскартылган узактыгы
белпленедг»;
5) 75-баптыц 8-тармагы мынадай редакцияда жазылсын:
«8. BipiHHii топтагы мугедектт бар жумыскерлерге жумыс уакытыныц
жиынтык есебш колдануга жол берымейдг
Егер екшгш жэне унпнгш топтардагы мугедектт бар жумыскерлерге
сараптамалык кэсштш-патологиялык комиссияныц корытындысы непзшде
жумыс уакытыныц жиынтык ece6i белпленетш режимге тыйым салынган
болса, оларга мундай есеп белпленбейдг»;
6) 76-бапта:
3- тармак мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Мугедектт бар жумыскерлерд1 тунп уакытта жумыска тартуга,
оларга мундай жумыска медициналык корытындыга сэйкес денсаулык
жагдайына байланысты тыйым салынбаган жагдайда, олардыц жазбаша
KeaiciMiMeH гана жол бергледг»;
4- тармактыц 2) тармакшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) мугедектт бар он сепз жаска дейшп балаларды тэрбиелеп отырган
жумыскерлерд1 жазбаша келтмшшз тунп уакыттагы жумыска тартуга
кукылы емес.»;
7) 77-баптыц З-тармагыныц 3) тармакшасы мынадай редакцияда
жазылсын:
«3) мугедектт бар адамдар ж1берымейдг»;
8) 89-баптыц 1-тармагы 2) тармакшасыныц 6ipimui белт мынадай
редакцияда жазылсын:
«2) 6ipimni жэне екшпп топтардагы мугедектт бар адамдарга
узактыгы кемшде кушззбелш алты кун болатын жыл сайынгы акы теленетш
косымша ецбек демалыстары бершедц»;
9) 127-баптыц 4 жэне 5-тармактары мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Он сепз жаска толмаган жумыскерлерге, жукп эйелдерге,
сондай-ак мугедектт бар жумыскерлерге мундай жумыска медициналык
керсетшмдер бойынша тыйым салынбаган болса, оларды iccanapra ж1беруге
жол бергледп Бул ретте аталган жумыскерлер iccanapra барудан бас тартуга
кукылы.
5. Уш жаска дейшп балалары бар жумыскерлер, егер медициналык

корытынды непзшде мугедектт бар балалар не отбасыныц наукас мушелер1
туракды купмнщ жузеге асырылуына муктаж болса, отбасыныц наукас
мушелерше кут1мд1 жузеге асыратын не мугедектт бар балаларды тэрбиелеп
отырган жумыскерлер iccanapra барудан бас тартуга кукылы.»;
10) 135-баптыц 3-тармагы мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Вахталык эдюпен орындалатын жумыстарга он сепз жаска
толмаган жумыскерлер, жукплт туралы аныктама берген, он ею жэне одан
кеп апта жуктшк мерз1мшдеп жукп эйелдер, 6ipiHini топтагы мугедектт бар
адамдар медициналык корытындыны усынган куннен бастап ж1бер1лмейдк
0зге жумыскерлер, егер оларга мундай жумыстардыц медициналык
корытындылар непзшде карсы керсетипм1 болмаса, вахталык эдюпен
орындалатын жумыстарга тартылуы мумкш.».
10. 2017 жылгы 27 желтоксандагы «Жер койнауы жэне жер койнауын
пайдалану туралы» Кдзакстан Республикасыныц Кодексше:
1) 129-баптыц 2-тармагы мынадай редакцияда жазылсын:
«2.
0щрдщ элеуметпк-экономикалык дамуына жэне оныц
инфракурылымын дамытуга арналган шыгыстарды каржыландыруга жер
койнауын пайдаланушыныц ещрдщ элеуметпк инфракурылым объекплерш
дамыту мен колдауга, элеуметпк кэсшкерлш субъекплерш колдауга арналган
шыгыстары, сондай-ак о л осы максаттарга мемлекетпк бюджетке аударатын
каражат жатады.»;
2) 178-баптыц 2-тармагы мынадай редакцияда жазылсын:
«2.
0щрдщ элеуметпк-экономикалык дамуына жэне оныц
инфракурылымын дамытуга арналган шыгыстарды каржыландыруга жер
койнауын пайдаланушыныц ещрдш элеуметпк инфракурылым объекплерш
дамыту мен колдауга, элеуметпк кэсшкерлш субъекплерш колдауга арналган
шыгыстары, сондай-ак ол осы максаттарга мемлекетпк бюджетке аударатын
каражат жатады.».
11. 2020 жылгы 7 гшлдедеп «Халык денсаулыгы жэне денсаулык
сактау жуйеш туралы» Кдзакстан Республикасыныц Кодексше:
1) 1-баптыц 1-тармагында:
49) тармакшадагы «, шалгайдагы ауылдык жерлерге арналган,
дэр1ханадан уйымдастырылган жылжымалы дэр1хана пункп» деген сездер
«жэне ауылдык елд1 мекендерге арналган жылжымалы дэр1хана пункп» деген
сездермен ауыстырылсын;
159) жэне 191) тармакшалар мынадай редакцияда жазылсын:
«159) медициналык-алеуметпк оцалту - жумыска араластыруга,
отбасылык жэне когамдык eMipre катыстыруга арналган медициналык,
элеуметпк жэне кэсшпк-ецбек ic-шараларын пайдалана отырып, наукастар
мен мугедектт бар адамдардыц денсаулыгын калпына келпру женшдеп

шаралар кешенц»;
«191) мешргерлж купм - денсаулыкты насихаттауды, аурулар
профилактикасын жане наукастардыц, мугедектш бар адамдар мен хал
устшдеп адамдардьщ купмш камтитын, барлык жастагы, топтар мен
когамдастыктардыц адамдарына, наукастарга немесе сау адамдарга
мешргерлер жане кецейтшген практиканьщ мешргерлер! керсететш
медициналык кызметтер кешенц»;
2) 7-бапта:
43) тармацша мынадай редакцияда жазылсын:
«43) дэрЫк заттар мен медициналык буйымдарды берудщ узах
мерз1мд1 шарттары шецбершде б!рыцгай дистрибьютор сатып алатын дэрипк
заттар мен медициналык; буйымдардыц т1збесш эз1рлейд1 жане бекггедц»;
мынадай мазмундаты 104-1) тармацшамен толыктырылсын:
«104-1) дэр!герл1к-консультативт1к комиссияныц цызмет1 туралы
ережеш эз1рлейд1 жане беютедц»;
3) 12-баптыц 2-тармагында:
мынадай мазмундаты 21-2) тармакшамен толыктырылсын:
«21-2) дэр1хана жок ауылдык елд1 мекендерде дэрипк заттармен жане
медициналык; буйымдармен камтамасыз етуд! уйымдастырады;»;
27) тармакшадагы «аудан орталытынан шалгайдаты» деген создер
«ауылдык» деген сезбен ауыстырылсын;
4) 65-баптыц 2-тармагыныц 1) тармакшасы мынадай редакцияда
жазылсын:
«1) халыктыц барлык тобы ушш керсетглетш медициналык кемектщ
сапасы мен колжепмдшшш жаксарту, оныц шпнде мутедектш бар адамдар
мен халыктыц мумк1нд1п шектеул1 баска да топтары ушш медициналык
максаттагы объект1лерд1 бешмдеу;»;
5) 77-бап мынадай мазмундаты 1-1-тармакпен толыктырылсын:
«1-1. Мумкшдш шектеул1 адамдардьщ (мугедектш бар адамдардьщ)
денсаулык сактау уйымдарында 6ipiHini кезекте кызмет корсетыуше кукыгы
бар.»;
6) 78-бапта:
1-тармактыц 6ipiHini абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Осы Кодекстщ 77-бабыныц 1-тармагында кезделген кукьщтардан
белек, ap6ip баланыц:»;
мынадай мазмундаты 6-1-тармакпен толыктырылсын:
«6-1. Мумкшдш шектеул1 балалардыц (мутедектш бар балалардыц)
денсаулык сактау уйымдарында 6ipiHini кезекте кызмет керсетыуше кукыгы
бар.»;
7) 83-баптыц 2-тармагы мынадай мазмундаты екшпп белшпен
толыктырылсын:
«Кдзакстан Республикасыныц аумагында адам саудасыныц курбаны

рейнде аныкталган жэне сэйкестенд1р1лген шетелдктер мен азаматтыгы жок
адамдардыц уэкыетй орган айцындайтын "Избе бойынша жэне келемде тегш
медициналык кемекйц кешлдш берыген келемш алуга кукыгы бар.»;
8) 122-баптыц 1-тармагы мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Дэршерге дейшй медициналык кемек - орта медицина
кызметкерлер! дербес немесе мультипэндш команданыц курамында
керсететш, денсаулыкты насихаттауды, пациенттщ жай-кушн багалауды,
дэршерге дешн диагноз коюды, дэршерге дейшй араласу жоспарын
тагайындауды, дэршерге дейшй манипуляциялар мен емшараларды
орындауды жэне наукастарга, мугедектт бар адамдар мен хал усйндей
адамдарга кут1мд1 камтитын медициналык кемек.»;
9) 125-баптыц 5-тармагындагы «мугедек балалардыц» деген сездер
«мугедектт бар балалардыц» деген сездермен ауыстырылсын;
10) 165-баптыц 1-тармагыныц 1) тармацшасындагы «мугедектердЬ
деген сез «мугедектт бар адамдарды» деген сездермен ауыстырылсын;
11) 233-бапта:
4-тармакдыц 5) тармакшасы «денсаулыц» деген сездщ алдынан «осы
баптыц 6-тармагында кезделген жагдайларда ауылдык елд1 мекендерде дэршк
заттар мен медициналык буйымдарды белшек саудада етк1зуд1 коспаганда,»
деген сездермен толыктырылсын;
6-тармактагы «Аудан орталыгынан шалгайдагы, дэр1ханалары жок»
деген сездер «Дэр1хана жок ауылдык» деген сездермен ауыстырылсын;
12) 276-бапта:
1-тармактыц 6) тармакшасындагы «6ipiHini белтн;» деген сездер
«6ipiHini белтн коспаганда, алгашкы ресми жарияланган куншен кейш
кунт1збел1к он кун еткен соц колданыска енйзгледт» деген сездермен
ауыстырылып, 7) тармакшасы алып тасталсын;
2 жэне 3-тармактар алып тасталсын.
12. «Арал ешршдей экологиялык кайрет салдарынан зардап шеккен
азаматтарды элеуметйк коргау туралы» 1992 жылгы 30 маусымдагы
Кдзакстан Республикасыныц Зацына:
1) 13-баптыц 2-тармагы мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Экологиялык кайрет аймагында туратын зейнеткерлер мен
мугедектт бар адамдарга карттар мен мугедектт бар адамдарга арналган
медициналык-олеуметйк
мекемелерде
(уйымдарда)
орындармен
артыкшылыкпен камтамасыз ейлу кукыгы бергпедт»;
2) 17-баптыц 2-тармагындагы «I жэне II топтагы мугедектердщ» деген
сездер «6ipiHiiri жэне екшпп топтардагы мугедектт бар адамдардыц» деген
сездермен ауыстырылсын.
13. «Семей ядролык сынак полигонындагы ядролык сынактардыц

салдарынан зардап шеккен азаматтарды элеуметпк коргау туралы»
1992 жылгы 18 желтоксандагы Кдзакстан Республикасынын Зацына:
10-баптыц 6eciHiiii абзацындагы «мугедек деп танылган», «адамдардьщ
балалары» деген сездер тшсшше «адамдардьщ мугедектш бар», «балалары»
деген сездермен ауыстырылсын.
14. «Жаппай саяси кугын-сургшдер курбандарын актау туралы»
1993 жылгы 14 сэу1рдеп Казахстан Республикасынын Зацына:
24-баптыц 6ipiHnii белшшщ жетшпп абзацы мынадай редакцияда
жазылсын:
«карттар
мен
мугедектш
бар
адамдарга
арналган
медицинальщ-элеуметНк
мекемелерге
(уйымдарга)
6ipiHnii
кезекте
орналасуга, оларда Казахстан Республикасынын зацнамасына сэйкес тольщ
мемлекеттщ камтамасыз ету жагдайында туруга;».
15. «Казахстан Республикасындагы кел1к туралы» 1994 жылгы
21 цыркуйектеп Казахстан Республикасынын Зацына:
1) 6-баптыц екшпп белшшщ жетшпп жэне сепзшпп абзацтары
мынадай редакцияда жазылсын:
«жолаушылар
тасымалдарын
жузеге
асыру
кезшде,
ацпараттык-коммуникациялык технологияларды коса алганда, жаца
технологияларды, мугедект1п бар адамдар упин бешмделген курылгылар мен
технологиялардыц мобильдышш жещлдететш куралдарды пайдалану;
жолаушылар тасымалдарын жузеге асыратын кел1к жумыскерлерш
мугедеюпп бар адамдармен карым-катынас жасау жане оларга корсетыетш
хызметтерд1 усыну дагдыларына уйрету, оньщ шшде ымдау тшне уйрету;»;
2) 11-баптыц 6ipiHini белшшщ он екшпп абзацы мынадай редакцияда
жазылсын:
«мугедектш
бар
адамдарга
жолаушылар
тасымалдарыныц,
тасымалдаушылар керсететш кызметтердщ, кызмет керсету женшдеп
аппаратный колжеымдышш камтамасыз етуге, оларга тасымалдау бойынша
кызметтерд1 керсету кезшде кажетп цолайлылыц пен жагдайлар жасауга
мшдеттт»;
3) 18-баптыц оныншы 6eniri мынадай редакцияда жазылсын:
«Тасымалдаушы рейстер он жэне о дан кеп сагатца к1д1ртшген кезде
жолаушыларга, оныц 1шшде мугедекпп бар адамдардьщ муктаждыгын ескере
отырып, ез есебшен конакуйден орындар беруге жэне оларды тамацтандыруга
мшдеттт»;
4) 25-баптыц екшпп белшшщ 1-1) тармацшасы мынадай редакцияда
жазылсын:
«1-1) мугедеюпп бар адамдарга жолаушылар тасымалдары,
тасымалдаушылар керсететш кызметтер, кызмет корсету женшдеп аппарат

колже-лмдипинщ цамтамасыз етыуш, оларга тасымалдау бойынша
кызметтерд1 корсету кезшде кажетп колайлылык пен жагдайлардыц жасалуын
бакылауды;».

16. «Казахстан Республикасындагы банктер жэне банк кызмет1 туралы»
1995 жылты 31 тамыздагы Казахстан Республикасыныц Зацына:
74-2-баптыц 3-тарматыныц 5) тарацшасындаты «мугедектершщ»,
«баска да мугедектер» деген сездер тшсшше «мугедектт бар адамдарыныц»,
«мугедектт бар адамдардыц баска да» деген сездермен ауыстырылсын.
17. «Авторлык кукык жэне сабактас кукыктар туралы» 1996 жылгы
10 маусымдаты Казакстан Республикасыныц Зацына:
9-2-баптыц 2-тармагы 6ipiHiiii белтнщ бесшгш абзацы мынадай
редакцияда жазылсын:
«мугедектт бар адамдарга, сондай-ак бала кезшен мугедектт бар
адамныц ата-анасыныц 6ipeyiHe;».
18. «Тургын уй катынастары туралы» 1997 жылгы 16 сэу1рдег1
Казакстан Республикасыныц Зацына:
1) 1-баптыц 4-тармагындагы «карттар уйлершде» деген сездер
«медициналык-элеуметпк мекемелерде (уйымдарда)» деген сездермен
ауыстырылсын;
2) 4-баптыц екшпй белт мынадай редакцияда жазылсын:
«Ортак пайдалануга арналган тургын емес уй-жайлардыц менпйк
иелер1 мугедектт бар адамдар мен халыктыц журш-туруы шектеул1 баска да
топтары ушш колжет1мд!л1кт1 камтамасыз етуге тшс.»;
3) 13-баптыц 8-тармагында:
2) жэне 5) тармакшалар мынадай редакцияда жазылсын:
«2) 6ipimni жэне екшпй топтардагы мугедектт бар адамдар;»;
«5) бурынгы Кецестш Социалиста Республикалар Одагын коргау
кезшде, эскери кызметтщ езге де мшдеттерш баска кезецдерде орындау
кезшде немесе майданда болуга байланысты ауруга шалдыгуы салдарынан,
сондай-ак Ауганстанда немесе урыс кимылдары журпзыген баска да
мемлекеттерде эскери кызметш еткеру кезшде жаралануы, контузия алуы,
MepTiryi салдарынан мугедектт бар адамдар деп танылган эскери
кызметпллер;»;
7) тармакшаныц 6ipiHini белтнщ уппнпп абзацындагы «мугедек
баланы (мугедек балаларды)», «мугедект1 (мугедектерд1)» деген сездер
тшсшше «мугедектт бар баланы (мугедектт бар балаларды)», «мугедектт
бар адамды (мугедектт бар адамдарды)» деген сездермен ауыстырылсын;
10) тармакшадагы «мугедек балаларды» деген сездер «мугедектт бар
балаларды» деген сездермен ауыстырылсын;

4) 40-баптыц З-тармагыныц екшпп 6eniri мынадай редакцияда
жазылсын:
«Осы тармактыц GipiHiiii белтнде керсетшген езгер1стер мугедектт
бар адамдардыц тургынжайга юруш цамтамасыз етуге байланысты болган
жагдайда, пэтерлер, тургын емес уй-жайлар менпйк иелершщ жазбаша
KeniciMi талап етшмейдй»;
5) 67-баптыц 1-тармагы екшпй 6eniri 2) тармакшасыныц екшпй
белтндеп «мугедек балаларга» деген сездер «мугедектт бар балаларга»
деген сездермен ауыстырылсын;
6) 68-баптыц 2) жэне 3) тармацшалары мынадай редакцияда жазылсын:
«2) 6ipiHnii жэне екшпй топтардагы мугедектт бар адамдар;
3) мугедектт бар балалары бар немесе оларды тэрбиелеп отырган
отбасылар;»;
7) 73-баптыц 2-1-тармагындагы «1 немесе 2 топтагы», «мугедек
балалары», «мугедек балага» деген сездер тшсшше «б1ршпй немесе екшпй
топтагы», «мугедектт бар балалары», «мугедектт бар балага» деген
сездермен ауыстырылсын;
8) 76-баптыц З-тармагы мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Мугедектт бар адамдарга, карттарга, журек-кан тамырлары жэне
баска да асцынган аурулармен ауыратын адамдарга мемлекегйк тургын уй
корынан тургынжай немесе жеке тургын уй корынан жерпл1кт1 атцарушы
орган жалдаган тургынжай - олардыц тшеп ескерше отырып, темени
кабаттардан немесе лифтыер1 бар тургын уйлерден, ал т1рек-кимыл аппараты
бузылган мугедектт бар адамдарга екшпйден жогары емес кабаттан берыедй
Мугедектт бар адамдарга гимараттыц улпсш, жайлылык дэрежеш мен
туруга кажетт1 баска да жагдайларды ескере отырып, тургын уй-жайды тацдау
кукыгы бергледт»;
9) 101-10-баптыц 3) тармакшасындагы «мугедек баланы (мугедек
балаларды)», «мугедек баласы (мугедек балалары)», «мугедек (мугедектер)»
деген сездер тшсшше «мугедектт бар баланы (мугедектт бар балаларды)»,
«мугедектт бар баласы (мугедектт бар балалары)», «мугедектт бар адам
(мугедектт бар адамдар)» деген сездермен ауыстырылсын;
10) 118-баптыц 1-тармагы б1ршпй белтнщ 4), 10) жэне
12) тармакшалары мынадай редакцияда жазылсын:
«4) 6ipiHim жэне екшпй топтагы мугедектт бар адамдарга
(ездер1 жасаган кылмыс салдарынан мугедекпк белпленген адамдарды
коспаганда);»;
«10) мугедектт бар балаларды тэрбиелеп отырган адамдарга;»;
«12) упйнпй топтагы мугедектт бар адамдарга, жасына байланысты
зейнеткерлерге, жалгызыпсп аналарга (некеге турмаган, бала тэрбиелеп
отырган эйелдерге), епз бала тапкан отбасыларга, егер азаматтардыц
бул санаттары Кдзакстан Республикасыныц зацнамасында белпленген

тэртшпен айцындалатын ец темен кункерю децгешнен темен Kipic алатын
болса;»;
11) 120-баптыц 1) тармакшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) мугедектт бар адамдарды (ездер1 жасаган кылмыс салдарынан
мугедекпк белпленген адамдарды коспаганда);».

19. «Казахстан Республикасында мугедектт бойынша жане
асыраушысынан айырылу жагдайы бойынша берыетш мемлекетпк
элеуметпк жэрдемацылар туралы» 1997 жылгы 16 маусымдагы Казахстан
Республикасыныц Зацына:
буюл мопн бойынша:
«мугедектерге», «мугедек адамдарды», «мугедек адам», «мугедек»,
«мугедектердщ», «мугедек болгандар», «мугедектер», «мугедек болган
адамдар», «мугедек болган жагдайда», «мугедек болган» деген сездер
тшсшше «мугедектт бар адамдарга», «мугедектт бар адамдарды»,
«мугедектт бар адам», «мугедектт бар адам», «мугедектт бар адамдардыц»,
«мугедектт бар адамдар», «мугедектт бар адамдар», «мугедектт бар
адамдар», «мугедектт туындаган кезде», «мугедектт туындаган» деген
сездермен ауыстырылсын;
«мугедек балалар», «мугедек балаларга» деген сездер тшсшше
«мугедектт бар балалар», «мугедектт бар балаларга» деген сездермен
ауыстырылсын.
20. «Сот приставтары туралы» 1997 жылгы 7 пйлдедеп Казахстан
Республикасыныц Зацына:
10-баптыц 4-тармагыныц 1), 2) жэне 3) тармахшалары мынадай
редакцияда жазылсын:
«1) 6ipiHini топтагы мугедектт бар адамга - бес жылдыц жалацысы;
2) екшпй топтагы мугедектт бар адамга - уш жылдыц жалацысы;
3) упйнпй топтагы мугедектт бар адамга б!р жылдыц жалацысы
теленедг».
21. «Нотариат туралы» 1997 жылгы 14 пйлдедеп Казахстан
Республикасыныц Зацына:
1) 30-1-баптыц 2-тармагыныц 3) жэне 5) тармацшалары мынадай
редакцияда жазылсын:
«3)
царттар
мен
мугедектт
бар
адамдарга
арналган
медициналыц-элеуметпк мекемелерде (уйымдарда) туратын царттар мен
мугедектт бар адамдар;»;
«5) 6ipiHini, екшпй жэне упйнпй топтардагы мугедектт бар адамдар;»;
2) 37-баптыц 6ipiHini белтнщ 1) тармакшасы мынадай редакцияда
жазылсын:

«1) ауруханаларда, санаторийлерде, езге де емдеу-профилактикалык
мекемелерде емделш жаткдн азаматтардыц осы мекемелердщ бас дэр1герлер1
жэне
кезекпп
дэр1герлер1
куэландырган
есиеттер1,
сондай-ак
медициналык-элеуметтж мекемелерде (уйымдарда) туратын карттар мен
мугедекпг! бар адамдардьщ осы мекемелердщ (уйымдардыц) директорлары
жэне бас дэр1герлер1 куэландырган осиеттерц».
22. «Адамдарды когамнан уакытша окшаулауды камтамасыз ететш
арнаулы мекемелерде, арнаулы уй-жайларда устау тэрт1б1 мен шарттары
туралы» 1999 жылгы 30 наурыздагы Кдзакстан Республикасынын Зацына:
1) 11-бап мынадай мазмундагы 4-тармакпен толыктырылсын:
«4. Кузетпен устау орындары кызметкерлершщ мугедекйп бар
адамдармен жумыс icTey ушш арнайы даярлыгы, 6iniMi жэне дагдылары
болуга тшс.»;
2) 16-баптьщ 2-1-тармагы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-1. Сейлеу не есту не керу каб1лет1 бузылган мугедекпп бар адамдар
болып табылатын куджтыер мен айыпталушылардыц дактильдьымдау тшн
немесе Брайль элшбшн мецгерген мамандардыц керсететш кызметтерш
пайдалануга кукыгы бар.».
23. «Казакстан Республикасындагы арнаулы мемлекетпк жэрдемакы
туралы» 1999 жылгы 5 сэу1рдеп Кдзакстан Республикасынын Зацына:
1) 1-баптыц 1-1) тармакшасындагы «мугедекке» деген сез «мугедекпп
бар адамга» деген сездермен ауыстырылсын;
2)
3-1-бап
мынадай
мазмундагы
1-1),
1-2),
1-3)
жэне
1-4) тармакшалармен толыктырылсын:
«1-1) катыскан кезде Кдзакстан Республикасынын азаматтарына
жэрдемакы тагайындалатын, урыс кимылдары журпзыген калалар мен
кезецдердщ т1збесш беютедц
1-2) катыскан кезде Кдзакстан Республикасынын азаматтарына
жэрдемакы тагайындалатын, баска мемлекеттердщ аумагында урыс
кимылдары журпзыген кезецдердщ т1збесш беютедц
1-3) катыскан кезде Кдзакстан Республикасынын азаматтарына
жэрдемакы тагайындалатын, урыс кимылдары журпзыген мемлекеттердщ,
аумактар мен кезецдердщ т1збесш беютедц
1-4) наградталган кезде жэрдемакы тагайындалатын, ¥лы Отан согысы
жылдарында тылдагы кажырлы ецбеп мен мшыз эскери кызмет1 ушш
наградаларга жаткызылган бурынгы КСР Одагы медальдарыныц т!збесш
бештедц»;
3) 4-баптыц 1-тармагыныц 1-3), 3), 4), 7), 8) жэне 8-1) тармакшалары
мынадай редакцияда жазылсын:
«1-3) мэртебеы «Ардагерлер туралы» Кдзакстан Республикасы

Зацыныц 6-бабыньщ 2) тармакшасында айкындалган, жещлджтер бойынша
¥лы Отан согысы кезещнде жаралануы, контузия алуы, MepTiryi немесе
ауруга шалдыгуы салдарынан мугедектт бар адамдарга тецеспрыген
адамдар;»;
«3) Ауганстандагы немесе урыс кимылдары журпзыген баска да
мемлекеттердеп урыс кимылдары кезещнде каза тапкан (хабарсыз кеткен)
немесе жаралануы, контузия алуы, мерпгу, ауруга шалдыгуы салдарынан
кайтыс болган аскери кызметпплердщ, арнаулы мемлекетпк органдар
кызметкерлершщ отбасылары; бейбп уакытта эскери кызметш, арнаулы
мемлекетпк органдардагы кызметш откеру кезшде каза тапкан (кайтыс
болган)
аскери
кызметпплердщ,
арнаулы
мемлекетпк
органдар
кызметкерлершщ отбасылары; кызметпк мшдеттерш аткару кезшде каза
тапкан innd icTep органдары кызметкерлершщ отбасылары; Чернобыль
АЭС-шдеп апаттыц жэне азаматтык немесе аскери максаттагы объектшердеп
баска да радиациялык апаттар мен авариялардьщ салдарын жою кезшде каза
тапкандардьщ отбасылары; Чернобыль АЭС-шдеп апаттыц жане азаматтык
немесе аскери максаттагы объектшердеп баска да радиациялык апаттар мен
авариялардьщ жэне ядролык сынактардыц салдарынан сэуле ауруынан кайтыс
болгандардыц немесе кайтыс болган мугедектт бар адамдардыц, сондай-ак
кайтыс болуы белпленген тэртшпен солардыц асерше байланысты болган
азаматтардыц отбасылары;
4) ¥лы Отан согысы кезещнде жаралануы, контузия алуы, MepTiryi
немесе ауруга шалдыгуы салдарынан кайтыс болган мугедектт бар адамныц
немесе жещлджтер бойынша ¥лы Отан согысы кезещнде жаралануы,
контузия алуы, MepTiryi немесе ауруга шалдыгуы салдарынан мугедектт бар
адамдарга тецеспршген адамныц екшпй рет некеге турмаган зайыбы
(жубайы), сондай-ак жалпы ауруга шалдыгуы, жумыста MepTiryi жэне баска да
себептер (кукьжка карсы келетшдерд! коспаганда) салдарынан мугедектт бар
адамдар деп танылган, ¥лы Отан согысыныц кайтыс болган катысушысыныц,
партизанныц, астыртын арекет етупйнщ, «Ленинградты коргаганы ушш»
медал1мен немесе «Крршаудагы Ленинград тургыны» белпЛмен наградталган
азаматтыц екшгш рет некеге турмаган зайыбы (жубайы);»;
«7) «Казахстан Республикасында мугедекпп бойынша жане
асыраушысынан айырылу жагдайы бойынша бершетш мемлекетпк
элеуметпк жэрдемакылар туралы» В^азакстан Республикасы Зацыныц
12-бабыныц 5-тармагында козделген жасына байланысты зейнетакы
телемдерше мугедекпп бойынша айлык жардемакыныц мелшерше дейш
косымша толем алушыларды коспаганда, жасына байланысты зейнетакы
телемдер1 немесе ецбек с1щрген жылдары ушш зейнетакы толемдер1
тагайындалган 6ipiHnii, екшпй жэне упйнпй топтардагы мугедектт бар
адамдар, сондай-ак Ресей Федерациясыныц зацнамасына сэйкес мугедекпп
бойынша зейнетакы алатын жагдайда Байкоцыр каласында туратын 6ipiHini,

екшпп жэне уппнпп топтардагы мугедектт бар адамдар;
8) Ресей Федерациясыньщ зацнамасына сэйкес мугедектт бойынша
зейнетакы алатын жагдайда Байкоцыр каласында туратын мугедектт бар жет1
жаска дейшп балалар;
8-1) Ресей Федерациясыньщ зацнамасына сэйкес мугедектт бойынша
зейнетакы алатын жагдайда Байкоцыр каласында туратын жетщен он сепз
жаска дейшп 6ipiHiui, екшпп, уппнпп топтардагы мугедектт бар балалар;»;
4) 5-баптагы «мугедек», «мугедекп», «мугедектщ» деген сездер
тшсшше «мугедектт бар адам», «мугедектт бар адамды», «мугедектт бар
адамныц» деген сездермен ауыстырылсын;
5) 6-бапта:
«мугедек», «мугедек адам», «мугедекке» деген сездер тшсшше
«мугедектт бар адам», «мугедектт бар адам», ««мугедектт бар адамга»
деген сездермен ауыстырылсын;
4-тармацтьщ екшпп белтнде орыс тйпнде езгер1с енпзыдц казак;
тшшдеп мэтш езгермейдц
6) 7-баптыц уппнпп белтнде:
, 6) жэне 7) тармацшалар мынадай редакцияда жазылсын:
4)
«4) жещлдштер бойынша ¥лы Отан согысы кезещнде жаралануы,
контузия алуы, Mepriryi немесе ауруга шалдыгуы салдарынан мугедектт бар
адамдарга тецест1р1лген адамдарга - 7,55 айлык есептпс керсетюш;»;
«6) Ауганстандагы немесе урыс кимылдары журпзшген баска да
мемлекеттердеп урыс кимылдары кезещнде каза тапкан (хабарсыз кеткен)
немесе жаралануы, контузия алуы, мертшу, ауруга шалдыгуы салдарынан
кайтыс болган эскери кызметпплердщ, арнаулы мемлекетпк органдар
кызметкерлершщ отбасыларына; бейбк уакытта эскери кызметш, арнаулы
мемлекетпк органдардагы кызметш еткеру кезшде каза тапкан (кайтыс
болган)
эскери
кызметпплердщ,
арнаулы
мемлекетпк
органдар
кызметкерлершщ отбасыларына; кызметпк мшдеттерш аткару кезшде каза
тапкан iuiKi icTep органдары кызметкерлершщ отбасыларына; Чернобыль
АЭС-шдеп апаттьщ жэне азаматтык немесе эскери максаттагы объекплердеп
баска да радиациялык апаттар мен авариялардьщ салдарын жою кезшде каза
тапкандардыц отбасыларына; Чернобыль АЭС-шдеп апаттыц жэне азаматтык
немесе эскери максаттагы объекплердеп баска да радиациялык апаттар мен
авариялардьщ жэне ядролык сынактардыц салдарынан сэуле ауруынан кайтыс
болгандардыц немесе кайтыс болган мугедектт бар адамдардыц, сондай-ак
кайтыс болуы белпленген тэртшпен солардыц эсерше байланысты болган
азаматтардыц отбасыларына - 4,59 айлык есептж керсеткгш;
7) ¥лы Отан согысы кезещнде жаралануы, контузия алуы, Mepriryi
немесе ауруга шалдыгуы салдарынан кайтыс болган мугедектт бар адамныц
немесе жещлдштер бойынша ¥лы Отан согысы кезещнде жаралануы,
контузия алуы, MepTiryi немесе ауруга шалдыгуы салдарынан мугедектт бар

адамдарга тецест1р1лген адамныц екшпп рет некеге турмаган зайыбына
(жубайына), сондай-ак; жалпы ауруга шалдыгуы, жумыста Mepriryi жэне баска
да себептер (кукыкка карсы келетшдерд1 коспаганда) салдарынан мугедектт
бар адамдар деп танылган, ¥лы Отан согысыныц кайтыс болган
катысушысыныц, партизанныц, астыртын эрекет етупннщ, «Ленинградты
коргаганы уппн» медал1мен немесе «Коршаудагы Ленинград тургыны»
белгтмен наградталган азаматтьщ екшпй рет некеге турмаган зайыбына
(жубайына) - 2,56 айлык ecenriK керсетюш;»;
13), 14), 15) жэне 16) тармакшалардагы «мугедектерге», «мугедек
балаларга» деген сездер тшсшше «мугедектт бар адамдарга», «мугедектт
бар балаларга» деген сездермен ауыстырылсын;
7) 8-баптыц 5, 6 жэне 7-тармактарындагы «мугедек», «мугедектщ»
деген сездер тшсшше «мугедектт бар адам», «мугедектт бар адамныц»
деген сездермен ауыстырылсын;
8) 8-1-баптыц 2-тармагындагы «мугедектщ» деген сез «мугедектт бар
адамныц» деген сездермен ауыстырылсын.
24. «Казакстан Республикасындагы жерплшт1 мемлекеттйк баскару
жэне 63iH-e3i баскару туралы» 2001 жылгы 23 кацтардагы Казакстан
Республикасыныц Зацына:
1) 27-баптыц 1-тармагы мынадай мазмундагы 14-7) тармакшамен
толыктырылсын:
«14-7) К,азакстан Республикасыныц аумагында адам саудасыныц
Курбаны ретшде аныкталган жэне сэйкестещцрыген шетелдштер мен
азаматтыгы жок адамдардыц денсаулык сактау саласындагы уэкыетп орган
айкындайтын т1збе бойынша жэне келемде тегш медициналык кемектщ
кепшдш берыген келемше кукыгын icKe асыруын камтамасыз етедц»;
2)
35-баптыц
1-тармагыныц
12-2),
12-4),
12-5)
жэне
12-6) тармакшалары мынадай редакцияда жазылсын:
«12-2) мугедектт бар адамдарга кемек керсетуд1 уйымдастырады;»;
«12-4) дене шыныктыру жэне спорт саласындагы уэюлетп органмен
жэне мугедектт бар адамдардыц когамдык б1рлест1ктер1мен 6ipnece отырып,
мугедектт бар адамдар арасында сауыктыру жэне спорттык ic-шаралар
етюзущ уйымдастырады;
12-5) мугедектт бар адамдардыц когамдык б1рлест1ктер1мен 6ipnece
отырып, мэдени-букаралык жэне агарту ic-шараларын уйымдастырады;
12-6) мугедектт бар адамдарга кайырымдылык жэне элеуметтж кемек
керсетуд1 уйлест1редц».
25. «Казакстан Республикасындагы туристж кызмет туралы»
2001 жылгы 13 маусымдагы Казакстан Республикасыныц Зацына:
9-баптыц 2-тармагыныц 3) тармакшасы мынадай редакцияда

жазылсын:
«3) балалардыц, жасесшр1мдердщ, жастардыц, мугедекйй бар адамдар
мен халыктыц аз камтылган топтарыныц арасында турисйк жэне
экскурсиялык жумысты уйымдастыру ушш жещлджй жагдайлар енпзу;».
26. «Казахстан Республикасындагы сэулет, кала курылысы жэне
курылыс кызмей туралы» 2001 жылгы 16 шшдедей Кдзакстан
Республикасынын Зацына:
1) 1-баптыц 61-3) тармакшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«61-3) халыктыц журш-туруы шектеул1 топтары - егде жастагы
адамдар, мугедекйп бар адамдар, оз бейнше журш-туру, керсейлетш
кызметтердц акпаратты алу немесе кешсйкте багдарлану кезшде киындык
Kopin журген, оныц шпнде балаларга арналган арбаларды жэне (немесе)
кресло-арбаларды пайдаланатын адамдар;»;
2) 6-баптыц 4-тармагыныц 4) тармакшасы мынадай редакцияда
жазылсын:
«4) мугедекйй бар адамдардьщ туруына, болуына жэне жумыс ютеуше
арналган гимараттар мен курылысжайлар жатады.»;
3) 7-баптыц 6ipiHiiii белшшщ 1) тармакшасы мынадай редакцияда
жазылсын:
«1) ещцрпш куштерд! коныстандыру мен орналастыру белшшде
мемлекетйк кала курылысы саясатына, аумактарды аймактарга белуге
койылатын
кала
курылысы
талаптарына,
экологиялык
жэне
санитариялык-гигиеналык каушшздш нормаларына жэне аталган жергшкй
жердщ инфракурылыммен камтамасыз ейлу децгешне сэйкес елд1 мекеннщ
(коныстыц) аумагы шепнде осы жерйлжй жерге катысты мекендеу мен
йршппк етуге колайлы, сондай-ак мугедекйй бар адамдар мен халыктыц
журш-туруы шектеул1 баска да топтарына колжет1мд1 ортага;»;
4) 11-баптыц 2 жэне 3-тармактарындагы «мугедектер мен ic-кимылы
шектеул1
баска
да
топтарды»,
«мугедектердщ
жэне
халыктыц
ic-кимылы шектеул1 баска» деген сездер тиюшше «мугедекйй бар адамдар
мен журш-туруы шектеул! баска да топтарды», «мугедекйп бар адамдар мен
халыктыц журш-туруы шектеул1 баска да» деген сездермен ауыстырылсын;
5)
17-баптыц
1-тармагы
екшпп
белшшщ
9)
жэне
12) тармакшаларындагы «мугедектер» деген сез «мугедекйп бар адамдар»
деген сездермен ауыстырылсын;
6) 25-баптыц 1-тармагыныц 13) тармакшасындагы «мугедектер» деген
сез «мугедекйп бар адамдар» деген сездермен ауыстырылсын;
7) 30-баптыц З-тармагыныц ушшнп белшшдеп «мугедектер» деген сез
«мугедекйй бар адамдар» деген сездермен ауыстырылсын;
8) 31-баптыц 2-тармагыныц 5) тармакшасындагы «мугедектер мен
халыктыц каукары аз» деген сездер «мугедекйп бар адамдар мен халыктыц

журш-туруы шектеулЬ деген сездермен ауыстырылсын;
9) 48-баптыц 4-тармагындагы «мугедектер» деген сез «мугедектт бар
адамдар» деген сездермен ауыстырылсын;
10) 79-баптагы «мугедектер» деген сез «мугедектт бар адамдар» деген
сездермен ауыстырылсын.
27. «Мемлекетпк атаулы элеуметпк кемек туралы» 2001 жылгы
17 пйлдедеп Кдзакстан Республикасыньщ Зацына:
буки мэпн бойынша «мугедектердЬ, «мугедек балага», «мугедекке»,
«мугедектерге» деген сездер тшсшше «мугедекпп бар адамдарды»,
«мугедектт бар балага», «мугедектт бар адамга», «мугедекпп бар
адамдарга» деген сездермен ауыстырылсын.
28. «Тем1ржол келт туралы» 2001 жылгы 8 желтоксандагы Кдзакстан
Республикасыныц Зацына:
1) 17-1-баптыц 1,2 жэне 3-тармактары мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Тем1ржол вокзалында билет кассалары, кутуге арналган уй-жайлар,
санитариялык-турмыстык, оныц 1ппнде мугедектт бар адамдар мен халыктыц
журш-туруы шектеул1 топтары упин арнайы жабдыцталган уй-жайлар, ана мен
бала белмесц акпараттык цызмет керсету объекплер1 (оныц 1ппнде
жолаушыларды
б1рыцгай
аныктамалык-акпараттык
орталыцпен
байланыстыратын объекплер), медициналык пункт, когамдык тэрппп сацтау
пункп болуга тшс.
2. Тем1ржол вокзалында халык жолаушылар поездарыныц женелплу
жэне келу уакыты, жолаушылардыц жол журу жэне багажды, жук-багажды
тасымалдау куны, поездарда бос орындардыц бар-жогы, шугыл медициналык
кемек, шагымдар мен усыныстар ютабыныц турган орны, билет жэне багаж
кассаларыныц жумыс режиму вокзал уй-жайларыныц орналасуы туралы,
сондай-ак халыцка керсеплепн кызметтердщ пзбес! туралы анык акпаратпен
камтамасыз епледт
Ацпаратты беру плдердц мэтшдердц Брайль каршн, тактильдш
карым-катынасты, ipi каршп, колжепмд1 мультимедиялык куралдарды
пайдалана отырып, мугедектт бар адамдар ушш де камтамасыз
епледт
3. Жолаушылар платформалары мен перрондарга етпелер жэне шыгу
жолдары мугедектт бар адамдар мен халыктыц журш-туруы шектеул1
топтарына колжепмд1 болуга (пандустармен, арнайы лифплермен
жабдыкталуга) тшс.»;
2) 17-2-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«17-2-бап. Тем1ржол келт саласындагы керсеплепн кызметтердщ
мугедектт бар адамдар ушш колжепмдгтп
1. Мугедектт бар адамдардыц тем1ржол келт саласындагы

керсейлейн кызметтерге кол жетюзу1 ушш теьпржол вокзалдары мен
тем1ржол станцияларында:
1) мугедекйп бар адамдардьщ автокелж куралдарын коюга арналган,
арнайы жол белгыepi орнатылган орындардыц белшуц
2) гимараттардыц, гимараттарга юрме жолдыц (гимаратка юреберштщ,
баспалдактардыц), гимарат шшдей козгалыс жолдарыныц, мугедекйп бар
адамдарды коса алганда, халыктыц журш-туруы шектеул1 топтары упин
ыцгайластырылуы;
3) Кдзакстан Республикасы зацнамасыныц талаптарына сэйкес, есту
жэне керу кабыеттер! бойынша мугедекйп бар адамдар ушш колжеймд1
акпараттык сигналдык курылгылармен жэне байланыс куралдарымен
жабдыкталуы;
4) йрек-кимыл аппараты бузылган мугедекйп бар адамдарга жэне
халыктыц журш-туруы шектеул1 баска да топтарына кызмет керсету ушш
кезекпп кресло-арбаныц болуы;
5) когамдык дэретханалардыц кресло-арбалармен журш-туратын
адамдарга арналган кабиналармен жабдыкталуы;
6) кресло-арбалармен журш-туратын адамдарга арналган арнайы
таксофондардыц орнатылуы камтамасыз ейлуге тшс.
2. Поездыц курамында кресло-арбалармен журш-туратын адамдарды
отыргызуга
жэне
rycipyre
арналган
кетерпш
курылгылары,
кресло-арбалармен журш-туратын адамдарга арналган арнайы орындары бар
вагон болуга тшс.»;
3) 67-баптыц 1-тармагы 4) тармакшасыныц уппнпп белшшдеп
«Мугедектер» деген сез «Мугедекйп бар адамдар» деген сездермен
ауыстырылсын.
29. «Кдзакстан Республикасынын дипломатиялык кызмей туралы»
2002 жылгы 7 наурыздагы Кдзакстан Республикасынын Зацына:
25-баптыц 12-тармагыньщ 1), 2) жэне 3) тармакшалары мынадай
редакцияда жазылсын:
«1) 6ipiHini топтагы мугедекйп бар адамга - отыз айлык каражат;
2) екшпп топтагы мугедекйп бар адамга - он сепз айлык каражат;
3) уппнпп топтагы мугедекйп бар адамга алты айлык каражат
мелшершде б1ржолгы отемакы теленедп».

30. «Кемтар балаларды элеуметйк жэне медициналык-педагогикалык
тузеу аркылы колдау туралы» 2002 жылгы 11 пплдедеп Казахстан
Республикасынын Зацына:
1) 8-бапта:
2-тармактыц 1) тармакшасындагы «мугедектер» деген сез «мугедекйп
бар адамдар» деген сездермен ауыстырылсын;

З-тармактагы «алпыс» деген сез «елу» деген сезбен ауыстырылсын;
2) 9-баптьщ 6-тармагыньщ 1) тармакшасындагы «мугедектерд!»,
«зацдарында» деген сездер тшсшше «мугедекйп бар адамдарды»,
«зацнамасында» деген сездермен ауыстырылсын;
3) 11-баптыц 3-тармагы мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Арнаулы бшм беру уйымдары т1рек-кимыл аппараты, керу жэне
(немесе) есту жэне (немесе) сейлеу кабыей, интеллекйсц эмоциялык-ер!к
жагынан бузылган балалардыц 6iniM алуы ушш ымдау йлш, Брайль элшбшн,
баска да баламалы карштердц карым-катынас жасау жэне окыту эдктерш
пайдалана отырып арнайы жагдайлар жасайды.»;
4) 15-бапта:
1- тармактыц 7) тармакшасындагы «зацдарында белпленген тэртшпен
жумыска орналасуга кукыгы бар.» деген сездер «зацнамасында айкындалатын
тэртшпен жумыска орналасуга;» деген сездермен ауыстырылып, мынадай
мазмундагы 8) тармакшамен толыктырылсын:
«8) денсаулык сактау уйымдарында 6ipiHini кезекте кызмет
керсейлуше кукыгы бар.»;
2- тармактагы «I жэне II топтагы мугедектер, бала кезшен мугедектер»
деген сездер «6ipiHini жэне екшпп топтардагы мугедекйп бар адамдар, бала
кезшен мугедекйп бар адамдар» деген сездермен ауыстырылсын;
5) 16-баптыц 4) тармакшасындагы «мугедектер» деген сез «мугедекйп
бар балалар» деген сездермен ауыстырылсын.
31. «Кдзакстан Республикасындагы баланыц кукыктары туралы»
2002 жылгы 8 тамыздагы Кдзакстан Республикасынын Зацына:
1) 1-баптыц 12) тармакшасындагы «мугедек бала» деген сездер
«мугедекйп бар бала» деген сездермен ауыстырылсын;
2) 30-баптыц 1-тармагыныц 6ipiHiui жэне алтыншы бел!ктер1 мынадай
редакцияда жазылсын:
«1. Туганнан уш жаска дешнп жейм балаларга, ата-анасыныц
камкорлыгынсыз калган балаларга, туганнан терт жаска дешнп
психикалык жэне физикалык дамуы бузылган балаларга арналган, баладан бас
тарту тэуекел1 бар отбасыларды психологиялык-педагогикалык колдап
отыруды жузеге асыратын денсаулык сактау уйымдарына туганнан уш
(терт) жаска дешнп жейм балалар мен ата-анасыныц камкорлыгынсыз
калган балалар кабылданады. Туганнан уш жаска дешнп жейм балаларга,
ата-анасыныц камкорлыгынсыз калган балаларга, туганнан терт жаска
дешнп психикалык жэне физикалык дамуы бузылган балаларга
арналган,
баладан
бас
тарту
тэуекел1
бар
отбасыларды
психологиялык-педагогикалык колдап отыруды жузеге асыратын денсаулык
сактау уйымдарында балаларды уакытша багып-куту ушш арнайы бел1мшелер
ашылады.»;

«Медициналык-элеуметпк мекемеге (уйымга) купмге, медициналык,
турмыстык кызмет керсетуге жэне элеуметпк-ецбекке бешмдеуге
муктаж, терт жастан он сепз жаска дейшп мугедекпп бар балалар
кабылданады.»;
3) 6-тарау мынадай редакцияда жазылсын:
«6-тарау. Мугедекпп бар баланыц кукыктары
31- бап. Мугедекпп бар баланыц толыкканды eMipre кукыктары
1. Мугедекпп бар баланыц ез кад1р-касиетш камтамасыз ететш, котам
OMipiHe белсене араласуына ыкпал ететш жагдайдагы толыкканды eMipre деш
сау балалармен б1рдей кукыктары бар.
2. Мугедекпп бар бала езшщ дене бтмше, акыл-ес кабыепне жэне
плегше сай 6iniM алуга, кызмет Typi мен кэсшп тандауга, шытармашылык
жэне когамдык кызметке катысута кукылы.
3. Акыл-есшщ немесе дене бтмшщ дамуында кемюпп бар балаларды
коса алтанда, мугедекпп бар балалардыц ата-анасыныц (зацды екыдершщ),
сондай-ак бала мен отбасыныц жеке талаптарына сэйкес элеуметпк
кызметкердщ жэне баска да мамандардыц басшылытымен жасалтан баланыц
жеке даму жоспарына сэйкес медициналык-элеуметпк кемек алута кукыгы
бар.

32- бап. Мугедекпп бар баланы жумыспен камту саласындагы
мемлекетпк кешлдштер
1. Мемлекетпк органдар жэне жерплшп езш-ез1 баскару органдары
мугедекпп бар баланыц денсаулык жагдайын, кажетпл1ктер1 мен
мумкшдштерш ескере отырып, оны окыту, кэсшпк даярлау, лайыкты жумыс
тацдап беру жэне жумыска орналастыру ушш кажетп жагдайлар жасауга
мшдетп.
2. Мугедекпп бар балалардыц жумыска орналасуын камтамасыз
ету, оларды кэсшпк даярлау мен кайта даярлауды уйымдастыру
женшдеп кызметп жузеге асыратын жеке жэне зацды тулгалар
ушш Кдзакстан Республикасыныц зацдарында жешлдштер белплену1
мумкш.

33- бап. Мугедекпп бар балаларга мемлекетпк кемек
1. Мемлекет мугедекпп бар балаларды колдауга багытталган
медициналык, кукыктык, элеуметпк-экономикалык шаралар кешенш жузеге
асырады.
2. Мугедекпп бар балаларга керсеплетш мемлекетпк кемек Кдзакстан
Республикасыныц зацдарында белиленедп
3. Мугедекпп бар баланы тэрбиелеп отырган жэне оныц купмш жузеге
асыратын ата-ананыц жэне баска да зацды екшдердщ мемлекетпк кемек алуга
кукыгы бар.».

32. «Тасымалдаушыныц жолаушылар алдындагы азаматтык-кукьгктык
жауапкергшлшш мшдетп сактандыру туралы» 2003 жылгы 1 пйлдедеп
Казахстан Республикасыныц Зацына:
20-баптыц 1-тармагыныц бесшгш, алтыншы, жепнгш жэне сепзшпп
абзацтары мынадай редакцияда жазылсын:
«6ipiHLui тобы белпленсе - 5 000;
екшгш тобы белпленсе - 3 500;
упйнпй тобы белпленсе - 2 500;
мугедекпп бар балага - 5 000;».

33. «Кол1к цуралдары иелершщ азаматтыц-куцыцтык; жауапкергшлшш
мшдегп сактандыру туралы» 2003 жылгы 1 пйлдедеп Кдзацстан
Республикасыныц Зацына:
1) 20-баптыц 1-тармагыныц бгршгш болшшдеп «мугедектер» деген соз
«мугедекпп бар адамдар» деген сездермен ауыстырылсын;
2) 24-баптыц 1-тармагы 1) тармакшасыныц терпнпй, бесшгш, алтыншы
жэне жетшгш абзацтары мынадай редакцияда жазылсын:
«б1р1нш1 тобы белпленсе - 1600;
екшгш тобы белпленсе - 1200;
угпшгш тобы белпленсе - 500;
мугедекпп бар балага - 1 000;».
34. «Автомобиль колшг туралы» 2003 жылгы 4 пйлдедеп Кдзацстан
Республикасыныц Зацына:
1) 13-баптыц 23) тармакшасындагы «мугедектердш деген соз
«мугедекпп бар адамдарды» деген сездермен ауыстырылсын;
2) 26-баптыц 2-тармагы б!р1нш1 белшпйц 7) тармакшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«7) он жэне одан кеп такси болган кезде эрбгр он таксиге шакканда
арнайы журш-туру куралдарын пайдаланатын мугедекпп бар адамдарды
тасымалдау ушш ыцгайластырылган кемшде 6ip таксишщ болуына;»;
3) 27-бапта:
1- тармактыц 2) тармакшасыныц екшгш 6eniri мынадай редакцияда
жазылсын:
«Керсеплген
артыкшылыктарды
мугедекпп
бар
адамдар,
зейнеткерлер, жукп эйелдер, мектеп жасына дейшп балалары бар
жолаушылар пайдаланады;»;
2- тармактыц 2) тармакшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) мугедекпп бар жолаушыларды отыргызуга жэне Tycipyre арналган
курылгылар жасалады.»;
3- тармак мынадай редакцияда жазылсын:

«3. Жалпыга ортак пайдаланылатын кел1к мугедекйп бар
жолаушыларды отыргызуга жэне Tycipyre арналган курылгылармен
жабдыцталады.
Мемлекетак органдар жолаушыларды тасымалдау маршруттарына
Кызмет керсету кукыгына конкурстар етюзген кезде келш куралдары
мугедекйп бар адамдардьщ кол жетюзуше ьщгайластырылган жеке жэне
зацды тулгалар артьщшылыкка не болады.»;
4) 27-1-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«27-1-бап. Автомобиль кел1п саласындагы керсейлейн кызметтердщ
мугедекйп бар адамдар ушш колжеймдыш
1. Мугедекйп бар адамдардьщ автомобиль келш саласындагы
керсейлейн
кызметтерге кол жетюзу! упин
автовокзалдар
мен
автостанцияларда:
1) мугедекйп бар адамдардьщ автокелш куралдарын коюга арналган,
арнайы жол белплер1 орнатылган орындардыц белшуц
2) гимараттардыц, гимараттарга юрме жолдыц (гимаратка юреберютщ,
баспалдактардыц), гимарат шшдеп козгалыс жолдарыныц, мугедекйп бар
адамдарды коса алганда, халыктыц журш-туруы шектеул1 топтары ушш
ыцгайл астыры луы;
3) Кдзакстан Республикасы зацнамасыныц талаптарына сэйкес, есту
жэне керу каб!леттер1 бойынша мугедекйп бар адамдар упин колжеймд1
акпараттык сигналдык курылгылармен жэне байланыс куралдарымен
жабдыкталуы;
4) йрек-кимыл аппараты бузылган мугедекйп бар адамдарга жэне
халыктыц журш-туруы шектеул1 баска да топтарына кызмет керсету ушш
кезекий кресло-арбаныц болуы;
5) кугу залдарында кресло-арбалармен журш-туратын адамдардьщ
кажетйлштер! ескерые отырып жабдыкталуга ти!с, мугедекйп бар адамдарга
арналган арнайы орындардыц белшуц
6) когамдык дэретханалардыц кресло-арбалармен журш-туратын
адамдарга арналган кабиналармен жабдыкталуы;
7) мугедекйп бар адамдарга кызмет керсету ушш арнайы билет
кассаларыныц жабдыкталуы;
8) кресло-арбалармен журш-туратын адамдарга арналган арнайы
таксофондардыц орнатылуы камтамасыз ейлуге тшс.
2. Осы баптыц 1-тармагы 2) тармакшасыныц куш! жолаушыларга
кызмет керсету пункттерше катысты колданылады.
3. Эуежайларда, вокзалдарда, 6iniM беру, денсаулык сактау, элеуметйк
камсыздандыру, мэдениет, спорт, бос уакытты етюзу жэне демалыс
объекйлершде, сондай-ак алацдарда, дацгылдарда, кешелерде, орамдарда
мугедекйп бар адамдардьщ арнайы автокелш куралдарын коюга арналган
тегш турак орындары белшедц оларга езге автокелш куралдары койылмауга

тик.

Егер турак орындарыньщ саны:
1) коса алганда онга дешн болса - мугедекйп бар адамныц арнайы
автокелк куралын кою ушш 6ip орын;
2) оннан астам болса, мугедекйп бар адамныц арнайы автокелк
куралын кою ушш турак орындарыньщ жалпы саныныц кемшде он пайызы
белшедк
Бул ретте, егер есептеу корытындысы бойынша турак орындарыньщ
саны 0,5-тен бастап жане одан жогары болшек мэщц кураса, мундай мэн бутш
б1рлктерге дешн децгелектеуге жатады.
4. Республикалык жане облыстык мацызы бар калаларда, астанада
жолаушылар мен багажды туракты калалык тасымалдауды жузеге асыру ушш
сатып алынатын автокелк куралдарын жасаушы зауыт халыктыц журш-туруы
шектеул1 топтарын тасымалдау ушш ыцгайлауга тшс.».
35. «1шю су Keniri туралы» 2004 жылгы 6 шыдедеп Кдзакстан
Республикасынын Зацына:
1) 46-баптыц 1-тармагыныц 6ipkini болшшдеп «мугедектерд!» деген
сез «мугедекйп бар адамдарды» деген сездермен ауыстырылсын;
2) 51-2-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«51-2-бап. 1шк1 Су кел!п саласындагы керсетшетш кызметтердщ
мугедекйп бар адамдар ушш колжеймдЬпп
1. IniKi су келк! саласындагы керсетшетш кызметтерге мугедекйп бар
адамдардьщ кол жетюзу1 уиин портта:
1) мугедекйп бар адамдардьщ автокелк куралдарын коюга арналган,
арнайы жол белйлер! орнатылган орындардыц белшуц
2) гимараттардыц, гимараттарга к!рме жолдыц (гимаратка юреберктщ,
баспалдактардыц), гимарат 1шшдеп козгалыс жолдарыныц, мугедекйп бар
адамдарды коса алганда, халыктыц журш-туруы шектеул1 топтары ушш
ыцгайл астыр ы л у ы;
3) Кдзакстан Республикасы зацнамасыныц талаптарына сэйкес, есту
жэне керу кабкеттер1 бойынша мугедекйй бар адамдар ушш колжет1мд1
акпараттык сигналдык курылгылармен жэне байланыс куралдарымен
жабдыкталуы;
4) прек-кимыл аппараты бузылган мугедекйп бар адамдарга жэне
халыктыц журш-туруы шектеул1 баска да топтарына кызмет керсету ушш
кезекпп кресло-арбаныц болуы;
5) куту залдарында, мугедекйп бар адамдарды коса алганда, халыктыц
журш-туруы шектеул1 топтарыныц кажетплктер1 ескерке отырып
жабдьщталуга тшс, мугедекйп бар адамдарга арналган арнайы орындардыц
белшуц
6) когамдык дэретханалардыц кресло-арбалармен журш-туратын

адамдарга арналган кабиналармен жабдыцталуы;
7) кресло-арбалармен журш-туратын адамдарга арналган арнайы
таксофондардыц орнатылуы;
8) мугедектт бар адамдарга кызмет керсету ушш арнайы билет
кассаларыныц жабдыкталуы камтамасыз еплуге тшс.»;
3) 52-баптыц 1-тармагы 3) тармакшасыныц екшпп белтндеп
«Мугедектер» деген сез «Мугедектт бар адамдар» деген сездермен
ауыстырылсын.

36. «К,ызмет1 упйнпй тулгаларга зиян келт1ру каушмен байланысты
объектыер иелершщ азаматтык-кукыктык жауапкерпйлтн мшдетп
сактандыру туралы» 2004 жылгы 7 пйлдедеп Ь^азацстан Республикасыныц
Зацына:
18-баптыц 2-тармагы 2) тармакшасыныц екшпп, ушшпй, тертшпй жэне
бесшпй абзацтары мынадай редакцияда жазылсын:
«6ipiHini топтагыларга - 800;
екшпп топтагыларга - 600;
ушшпй топтагыларга - 500;
мугедектт бар балага - 500;».

37. «К,ызметкер ецбек (кызмегпк) мшдеттерш аткарган кезде оны
жазатайым окигалардан мшдетп сактандыру туралы» 2005 жылгы
7 акпандагы Ь^азацстан Республикасыныц Зацына:
24-баптыц 2-тармагыныц екшпй белтндеп «мугедектердщ деген сез
«мугедектт бар адамдарды» деген сездермен ауыстырылсын.

38. «Кдзакстан Республикасында мугедектер д1 элеуметпк коргау
туралы» 2005 жылгы 13 сэу!рдеп Кдзацстан Республикасыныц Зацына:
1) такырып мынадай редакцияда жазылсын:
«Кдзакстан Республикасында мугедектт бар адамдарды элеуметпк
коргау туралы»;
2) буюл мэтш бойынша:
«мугедектердщ,
«мугедектердщ»,
«мугедектщ,
«мугедектщ»,
«мугедек», «мугедектерге», «мугедекке», «Мугедектердщ, «мугедектер»,
«Мугедектердщ», «Мугедектщ, «Мугедектерге», «Мугедектер» деген сездер
тшсшше «мугедектт бар адамдарды», «мугедекпп бар адамдардыц»,
«мугедектт бар адамды», «мугедектт бар адамныц», «мугедектт бар адам»,
«мугедектт бар адамдарга», «мугедектт бар адамга», «Мугедектт бар
адамдарды», «мугедектт бар адамдар», «Мугедектт бар адамдардыц»,
«Мугедектт бар адамды», «Мугедектт бар адамдарга», «Мугедектт бар
адамдар» деген сездермен ауыстырылсын;
«мугедек балалардыц», «мугедек бала», «мугедек балаларга», «мугедек

балаларды», «мугедек балалар», «Мугедек балаларды» деген сездер тшсшше
«мугедектт бар балалардыц», «мугедекпп бар бала», «мугедектт бар
балаларга», «мугедектт бар балаларды», «мугедектт бар балалар»,
«Мугедектт бар балаларды» деген сездермен ауыстырылсын;
«оцалтудыц жеке багдарламасы», «оцалтудыц жеке багдарламасына»,
«оцалтудыц жеке багдарламасыныц», «оцалтудыц жеке багдарламаларыныц»,
«оцалтудыц жеке багдарламаларына» деген сездер тшсшше «абилитациялау
мен оцалтудыц жеке багдарламасы», «абилитациялау мен оцалтудыц жеке
багдарламасына», «абилитациялау мен оцалтудыц жеке багдарламасыныц»,
«абилитациялау мен оцалтудыц жеке багдарламаларыныц», «абилитациялау
мен оцалтудыц жеке багдарламаларына» деген сездермен ауыстырылсын;
3) 1-байта:
5-1) тармакша мынадай редакцияда жазылсын:
«5-1) медициналык-элеуметпк мекеме (уйым) - кемек пен купмге,
цызмет керсетуге муктаж царттардыц, мугедектт бар адамдардыц,
мугедекпп бар балалардыц стационар, жартылай стационар немесе кущцз
болу жагдайында турацты немесе уакытша туруына арналган уйым;»;
мынадай мазмундагы 7-1) тармакшамен толыктырылсын:
«7-1) мугедекпп бар адамдарды абилитациялау - мугедектт бар
адамдардыц бойында болмаган турмыстык, когамдык жэне кэсшпк кызметке
кабыеттерд1 калыптастыруга жэне дамытуга багытталган шаралар кешенц»;
10) тармакша алып тасталсын;
20) жэне 22) тармакшалар мынадай редакцияда жазылсын:
«20) сурдотехникалык куралдар - есту кабшетшщ бузылуын тузеуге
жэне оныц орнын толтыруга арналган техникалык куралдар, оныц пшнде
дыбысты кушейтетш байланыс жэне акпарат беру куралдары;»;
«22) тифлотехникалык куралдар - мугедектт бар адамдардыц керу
кабшетшщ бузылуы салдарынан жогалткан мумкшджтерш тузеуге жэне
олардыц орнын толтыруга багытталган куралдар;»;
4) 7-баптыц 1-тармагы мынадай мазмундагы 5-1) тармакшамен
толыктырылсын:
«5-1) министрлердщ, аудандар, калалар, облыстык мацызы бар
калалар, облыстар, республикалык мацызы бар калалар, астана эшмдершщ
мугедектщ мэселелер1 женшдеп штаттан тыс кецесгшлерш тагайындау
тэрпбш эз1рлейд1 жэне бекпедц»;
5) 10-баптыц 2-тармагыныц 7) тармакшасы мынадай редакцияда
жазылсын:
«7) мугедектт бар адамды абилитациялау мен оцалтудыц жеке
багдарламасына сэйкес мугедекпп бар адамдардыц жэне мугедектт бар
балалардыц санаторийлш-курорттык емделуш, мугедектт бар баланы
санаторийлж-курорттык
емдеуге
алып
журетш
зацды
екыдщ
санаторийлж-курорттык уйымда болуын камтамасыз етедц»;

6) 13-бапта:
1-тармак мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Адамныц мугедекппн, ецбекке жарамдылыгынан айырылу
дэрежесш белплеуд1 халыкты элеуметпк коргау саласындагы уэкыетп
органныц аумацтыц бел1мшелер1 жузбе-жуз (куэландырылатын адамды
карап-тексеру) немесе сырттай медициналык-элеуметпк сараптама журпзу
арцылы жузеге асырады.»;
мынадай мазмундагы 3-1-тармакпен толыктырылсын:
«3-1. Тетенше жагдай кезещнде кайта куэландыру мерз1м1 тетенше
жагдай енпзыгенге дешн 6ip айдан аспайтын уакыт бурын немесе тетенше
жагдай кезшде басталган, керсеплген кезецде кайта куэландырудан етпеген
адамдарга мугедекпктщ, жалпы ецбекке жарамдылыктан айрылу дэрежесшщ,
кэсшпк ецбекке жарамдылыктан айрылу дэрежесшщ жэне мугедекпп бар
адамды абилитациялау мен оцалтудыц жеке багдарламасыныц мерз1мдер1
бурын белпленген кайта куэландыру куншен бастап уш айга автоматты турде
узартылады. Тетенше жагдай режимшщ колданылуы аякталатын ай толык
есепке жаткызылады.»;
7) 14-баптыц 1) тармакшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) элеуметпк коргалуга, оныц шнде абилитациялауга, оцалтуга,
когамга интеграциялануга;»;
8) 20-баптыц З-тармагы мынадай мазмундагы екшпп белшпен
толыктырылсын:
«Мугедекпп бар баланы санаторийлш-курорттык емдеуге алып
журепн зацды еюлдердщ б1р1нщ халыкты элеуметпк коргау саласындагы
уэкыетп орган айкындайтын санаторийлш-курорттык емдеу кунын етеу
репнде усынылатын кешлдж бершген соманыц жетшс пайызы мелшершде
санаторийлж-курорттык уйымда болу кунын жерплшп аткарушы
органдардыц етеуше кукыгы бар.»;
9) 24-баптыц 1-тармагындагы «интернат-уйлерде» деген сез
«медициналык-элеуметпк мекемелерде (уйымдарда)» деген сездермен
ауыстырылсын;
10) 32-1-баи мынадай мазмундагы 4-тармакпен толыктырылсын:
«4. Мугедекпп бар адамдар мен ешм беругшлер арасындагы
элеуметпк керсеплетш кызметтер порталы аркылы тауарларды жэне (немесе)
керсеплетш кызметтерд1 сатып алуга байланысты катынастар Казакстан
Республикасыныц
азаматтык
зацнамасымен,
сондай-ак
элеуметпк
керсеплетш кызметтер порталында жасалатын шартпен реттеледт».

39. «Балалы отбасыларга бершетш мемлекетпк жэрдемакылар туралы»
2005 жылгы 8 маусымдагы Казакстан Республикасыныц Зацына:
букы мэпн бойынша «мугедек баланы», «мугедек балаларды»,
«Мугедек баланы», «мугедек бала», «мугедек балага», «мугедек балалары»,

«мугедектщ» деген сездер тшсшше «мугедектт бар баланы», «мугедекпп
бар балаларды», «Мугедектт бар баланы», «мугедектт бар бала»,
«мугедектт бар балага», «мугедектт бар балалары», «мугедекпп бар
адамныц» деген сездермен ауыстырылсын.

40. «Мэдениет туралы» 2006 жылгы 15 желтоксандагы Кдзакстан
Республикасыныц Зацына:
1) 9-1-баптыц 5-тармагыныц 3) тармакшасы мынадай редакцияда
жазылсын:
«3) ic-шара етюзкетш кунге дешн кунпзбелк он куннен
кешкпрмей - керермендердщ болжалды саны туралы, кунпзбелк 6ip кун
бурын - сатылган билеттердщ, берыген руксаттамалардыц, оныц шнде келк
куралдарына руксаттамалардыц, сондай-ак шю icTep жэне денсаулык сактау
органдарыныц арнаулы техникасына, мугедектт бар адамдардыц келк
куралдарына арналган турак орындарыныц саны туралы жерплкп аткарушы
органдарга акпарат беруге;»;
2) 12-1-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«12-1-бап. Мэдениет саласындагы ец темен элеуметпк стандарттар
Мемлекетпк мэдениет уйымдары керсететш кызметтердщ колжепмд1
болуын камтамасыз етудщ ец темен элеуметпк стандарты жэне мемлекетпк
мэдениет уйымдары етюзетш мэдени-ойын-сауык ic-шараларына мугедекпп
бар адамдардыц кол жетюзуш камтамасыз етудщ ец темен элеуметпк
стандарты «Ец темен элеуметпк стандарттар жэне олардыц кешлдктер1
туралы» Кдзакстан Республикасыныц Зацына сэйкес мэдениет саласындагы ец
темен элеуметпк стандарттар болып табылады.».
41. «Бк1м туралы» 2007 жылгы 27 пйлдедеп К,азакстан
Республикасыныц Зацына:
1) букы мэтш бойынша «мугедектер», «мугедек балалар»,
«мугедектердщ», «мугедек балалардыц», «мугедек-балалар», «мугедек
балаларды», «мугедектердщ, «мугедек», «мугедектерге» деген сездер
тшсшше «мугедектт бар адамдар», «мугедектт бар балалар», «мугедектт
бар адамдардыц», «мугедектт бар балалардыц», «мугедектт бар балалар»,
«мугедектт бар балаларды», «мугедектт бар адамдарды», «мугедектт бар
адам», «мугедектт бар адамдарга» деген сездермен ауыстырылсын;
2) 8-баптыц 4-тармагы екшгш белтнщ 2) тармакшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«2) даму мумкшдт шектеул1 балалар, мугедекпп бар балалар,
мугедектт бар адамдар жэне бала кезшен мугедектт бар адамдар;»;
3) 26-баптыц 8-тармагыныц 1) жэне 9) тармакшаларындагы
«I, II топтагы» деген сездер «6ipkini немесе екшпй топтагы» деген сездермен
ауыстырылсын;

4) 47-бапта:
17-2-тармактыц 2) тармакшасындагы «I жане II топтагы» деген сездер
«6ipiHHii немесе екшпп топтагы» деген сездермен ауыстырылсын;
17-3-тармактыц 3) тармакшасындагы «I жэне II топтагы» деген сездер
<<6ipiHHii немесе екшпп топтагы» деген сездермен ауыстырылсын.

42. «Арнаулы элеуметпк кызметтер туралы» 2008 жылгы
29 желтоксандагы Казахстан Республикасыныц Зацына:
1) 3-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«3-бап. Осы Зацныц цолданылу аясы
Осы Зацныц куш1 Кдзакстан Республикасыныц азаматтарына,
кандастарга, сондай-ак Кдзакстан Республикасыныц аумагында туракты
туратын шетелд1ктер мен азаматтыгы жок адамдарга, Ь^азацстан
Республикасыныц аумагында адам саудасыныц курбаны репнде аныцталган
жэне сэйкестещцрыген шетелджтерге колданылады.»;
2)
8-баптыц
2)
тармакшасыныц тогызыншы
абзацындагы
«усынымдарды эз1рлейд1 жэне бекпедЬ деген сездер «усынымдарды» деген
сезбен
ауыстырылып,
мынадай
мазмундагы
оныншы
абзацпен
толыктырылсын:
«халыкты элеуметпк коргау саласындагы элеуметпк кызметкерлердщ
бипкплшн арттыру бойынша эдютемелж усынымдарды эз1рлейд1 жэне
бекпедц».
43. «Аткарушылык ic журпзу жэне сот орындаушыларыныц мэртебеш
туралы» 2010 жылгы 2 сэу1рдеп Казахстан Республикасыныц Зацына:
1) 61-баптыц 6ipiHini белтнщ 5-тармагы мынадай редакцияда
жазылсын:
«5. Мугедекпп бар адамдардыц журш-туруына арнайы арналган кел!к
куралдары,
мугедекпп
бар
адамдардыц
техникалык
кемекпп
(компенсаторлык) куралдары мен арнайы журш-туру куралдары.»;
2) 98-баптыц 6ipiHini белшнде:
3) тармакшадагы «мугедек балаларга» деген сездер «мугедекпп бар
балаларга» деген сездермен ауыстырылсын;
5) тармакшадагы «I топтагы мугедектерге» деген сездер «6ipimni
топтагы мугедекпп бар адамдарга» деген сездермен ауыстырылсын;
3) 99-баптыц З-тармагыныц екшпп 6eniri мынадай редакцияда
жазылсын:
«Мугедекпп бар адамдар болып табылатын борышкерлер ушш ай
сайынгы телемдер немесе алименттер бойынша берешек - олардыц ай
сайынгы жалакысынан жэне езге де KipiciHeH, ал олар жумыс ютемейтш
жагдайда, бюджет каражатынан жэне (немесе) Мемлекетпк элеуметпк
сактандыру корынан теленепн ай сайынгы жэрдемакылардан жэне (немесе)

элеуметпк тел ем дерден айцындалады.».
44. «Тутынушылардыц кукыктарын коргау туралы» 2010 жылгы
4 мамырдагы Кдзакстан Республикасыныц Зацына:
42-3-баптыц 8-тармагыныц 5) жэне 6) тармацшалары мынадай
редакцияда жазылсын:
«5) 6ipiHini жэне екшпп топтардагы мугедекпп бар адамдарга;
6) карттар
мен
мугедекпп
бар
адамдарга
арналган
медициналык-элеуметпк мекемелерде (уйымдарда) туратын царттар мен
мугедектт бар адамдарга;».

45. «Кдзакстан Республикасыныц эуе кещспгш пайдалану жэне
авиация кызмеп туралы» 2010 жылгы 15 пплдедеп Казахстан
Республикасыныц Зацына:
1) 65-1-баптыц 1-тармагыныц 6ipiHini белтндеп, З-тармагыныц
уппнпп белтндеп жэне 4-тармагындагы «мугедектер мен халыктыц баяу
цимылдайтын», «мугедектер» деген сездер тшсшше «мугедектт бар адамдар
мен халыктыц журш-туруы шектеул!», «мугедектт бар адамдар» деген
сездермен ауыстырылсын;
2) 65-2-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«65-2-бап. Азаматтык авиация саласындагы керсеплетш цызметтердщ
мугедектт бар адамдар ушш цолжепмдшт
Мугедектт бар адамдардыц азаматтык авиация саласындагы
керсеплетш кызметтерге кол жетюзу1 ушш эуежайларда:
1) мугедекпп бар адамдардыц автокелш куралдарын коюга арналган,
арнайы жол белплер1 орнатылган орындардыц белшуц
2) гимараттардыц, гимараттарга юрме жолдыц (гимаратка к1ребер1спц,
баспалдактардыц), гимарат шшдеп козгалыс жолдарыныц, мугедектт бар
адамдарды коса алганда, халыктыц журш-туруы шектеул1 топтары ушш
ыцгай л астыры лу ы;
3) прек-кимыл аппараты бузылган мугедектт бар адамдарга жэне
халыктыц журш-туруы шектеул! баска да топтарына кызмет корсету ушш
кезекпп кресло-арбаныц болуы;
4) когамдык дэретханалардыц кресло-арбалармен журш-туратын
адамдарга арналган кабиналармен жабдыкталуы камтамасыз еплуге тшс.»;
3) 77-баптыц 1-тармагыныц екшпп белт мынадай редакцияда
жазылсын:
«Мугедектт бар адамдар мен халыктыц журш-туруы шектеул1
топтары катарындагы жолаушылардыц жеке пайдалануга арналган
зембыдерд1 жэне кресло-арбаны ездер1мен багаж репнде тегш алып журуге
косымша кукыгы бар.».

■— /л

46. «Кукык коргау кызмет! туралы» 2011 жылгы 6 кацтардагы
Казакстан Республикасыныц Зацына:
1) 31-баптыц З-тармагында:
«Мугедек балалары» деген сездер «Мугедектт бар балалары» деген
сездермен ауыстырылсын;
«жэне 1 жэне 2-топтагы мугедектт бар» деген сездер «жэне 6ipiHini
немесе екшпп топтагы мугедектт бар» деген сездермен ауыстырылсын;
2) 66-баптыц 4-тармагында:
1) тармакшадагы «I топтагы мугедекке» деген сездер «6ipiHiiii топтагы
мугедектт бар адамга» деген сездермен ауыстырылсын;
2) тармакшадагы «II топтагы мугедекке» деген сездер «екшпп топтагы
мугедектт бар адамга» деген сездермен ауыстырылсын;
3) тармакшадагы «III топтагы мугедекке» деген сездер «уппнпп
топтагы мугедектт бар адамга» деген сездермен ауыстырылсын;
3) 69-баптыц 5-тармагыныц екшпп белт мынадай редакцияда
жазылсын:
«Осы тармакта кезделген б1ржолгы жэрдемакы мелшерш айкындау
кезшде жэрдемакыга кукыгы бар отбасы мушелершщ катарына: жасына жэне
ецбекке жарамдылыгына карамастан зайыбы (жубайы); он сег!з жаска
толмаган немесе, егер оларга он сепз жаска толганга дейш мугедекпк
белпленсе немесе олар асыраушысы кайтыс болган куш кунд1зп оку
орындарыныц окушысы болып табылса жэне жиырма уш жаска толмаган
болса, бул жастан аскан балалары; кайтыс болган адамныц асырап-багуында
болып келген, Кдзакстан Республикасыныц зацнамасында белпленген
зейнеткерлш жаска толган не мугедектт бар адамдар болып табылатын
ата-аналары к1ред!.».

47. «Халыктыц Keini-коны туралы» 2011 жылгы 22 пплдедеп Казакстан
Республикасыныц Зацына:
мынадай мазмундагы 60-1-баппен толыктырылсын:
«60-1-бап. Казакстан Республикасыныц аумагында адам саудасыныц
Курбаны ретшде аныцгалган жэне сэйкестенд1р1лген
кеппп келупплердщ кукыктарын коргау
1. Казакстан Республикасыныц аумагында адам саудасыныц курбаны
ретшде аныкталган жэне сэйкестещцрыген кеппп келупплер Казакстан
Республикасыныц шегшен тыс ездершщ шыккан мемлекетше (шетелдш
азаматтыгын алган елге) Казакстан Республикасыныц арнаулы элеуметпк
кызметтерд1 керсету саласындагы колданыстагы зацнамасына сэйкес арнаулы
элеуметпк кызметтердщ кешлдш берыген келемш керсету процеО
аякталганга дейш шыгарып ж1берыуге жатпайды, оныц барысында кукык
коргау органдарына жугшу жэне олармен ынтымактастык жасау туралы
шеппм кабылдайды.

Казахстан Республикасынын ауматында адам саудасыньщ курбаны
ретшде аныкталган жэне сэйкестещцрыген кешш келуппге арнаулы
элеуметпк кызметтердщ кепшдж берыген келемш керсету бюджет каражаты
есебшен жузеге асырылады.
2. Казахстан Республикасынын аумагында адам саудасыньщ курбаны
ретшде аныкталган жэне сэйкестещцршген кешш келуппге арнаулы
элеуметтж кызметтердщ кешлдж берыген келемш керсету ушш Казахстан
Республикасынын аумагында уакытша туруга руксат берыедн».

48. «Дши кызмет жэне дши б1рлестжтер туралы» 2011 жылгы
11 казандагы Казахстан Республикасынын Зацына:
7-баптьщ 4-тармагында:
«карттар мен мугедектерге арналган интернат-уйлерде» деген сездер
«карттар мен мугедекйп бар адамдарга арналган медициналык-элеуметйк
мекемелерде (уйымдарда)» деген сездермен ауыстырылсын;
«аталган уйымдардьщ» деген сездер «керсейлген мекемелердщ
(уйымдардыц)» деген сездермен ауыстырылсын.
49. «Рарыш кызмет1 туралы» 2012 жылгы 6 кацтардагы Казахстан
Республикасынын Зацына:
32-баптыц 1 -тармагында:
1) тармацшадагы «I топтагы мугедекке» деген сездер «б1р!нш1 топтагы
мугедекйп бар адамга» деген сездермен ауыстырылсын;
2) тармацшадагы «II топтагы мугедекке» деген сездер «екшпп топтагы
мугедекйп бар адамга» деген сездермен ауыстырылсын;
3) тармацшадагы «III топтагы мугедекке» деген сездер «уппнпп
топтагы мугедекйп бар адамга» деген сездермен ауыстырылсын.
50. «Телерадио хабарларын тарату туралы» 2012 жылгы 18 кацтардагы
Казахстан Республикасынын Зацына:
30-баптыц тацырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«30-бап. Телебагдарламаларды тарату кезшде мугедекйп бар
адамдардьщ куцыцтарын цоргау».

51. «Казахстан Республикасынын арнаулы мемлекетт!к органдары
туралы» 2012 жылгы 13 ацпандагы Казахстан Республикасынын Зацына:
1) букы мэтш бойынша «мугедектер», «мугедек баланы (мугедек
балаларды)», «мугедек баласы (мугедек балалары)», «мугедек (мугедектер)»,
«мугедекке», «мугедек болган цызметкердщ», «мугедек», «мугедек
балалары», «мугедектершщ» деген сездер тшсшше «мугедект!г! бар адамдар»,
«мугедекйп бар баланы (мугедекйп бар балаларды)», «мугедекйп бар баласы
(мугедекйп бар балалары)», «мугедекйп бар адам (мугедекйп бар адамдар)»,

«мугедектт бар адамга», «мугедекпк алган кызметкердщ», «мугедектт бар
адам», «мугедекпп бар балалары», «мугедекпп бар адамдарыныц» деген
сездермен ауыстырылсын;
2) 77-баптыц 7-тармагында:
екшпп абзацтагы «I топтагы» деген сездер «6ipiHnii топтагы» деген
сездермен ауыстырылсын;
ушшпй абзацтагы «II топтагы» деген сездер «екшпп топтагы» деген
сездермен ауыстырылсын;
тертшпй абзацтагы «III топтагы» деген сездер «упйнпй топтагы» деген
сездермен ауыстырылсын;
3) 78-бапта:
9-тармактыц упйнпй белтндеп «олар он сепз жаска толганга дейш
мугедек болып калса немесе» деген сездер «оларга он сепз жаска толганга
дейш мугедекпк белпленсе немесе олар» деген сездермен ауыстырылсын;
ескертудщ 6ipiHini белтнде:
«23», «18» деген цифрлар тшсшше «жиырма уш», «он сепз» деген
сездермен ауыстырылсын;
«мугедек болган» деген сездер «мугедекпк белпленген» деген
сездермен ауыстырылсын;
4) 80-баптыц 2-тармагында:
екшпй абзацтагы «I топтагы» деген сездер «6ipiHini топтагы» деген
сездермен ауыстырылсын;
упйнпй абзацтагы «II топтагы» деген сездер «екшпй топтагы» деген
сездермен ауыстырылсын;
тертшпй абзацтагы «III топтагы» деген сездер «упйнпй топтагы» деген
сездермен ауыстырылсын.
52. «Эскери кызмет жэне эскери кызметпплердщ мэртебес! туралы»
2012 жылгы 16 акпандагы Кдзакстан Республикасыныц Зацына:
1) 4-баптьщ упйнпй белтндеп «мугедек болып калган» деген сездер
«мугедекпк белпленген» деген сездермен ауыстырылсын;
2) 17-баптыц 6-тармагындагы «мугедек деп танылган» деген сездер
«мугедекпк белпленген» деген сездермен ауыстырылсын;
3) 22-баптыц З-тармагындагы «мугедек зайыбы (жубайы)», «мугедек
балалары» деген сездер тшсшше «мугедекпк белпленген зайыбы (жубайы)»,
«мугедектт бар балалары» деген сездермен ауыстырылсын;
4) 26-баптыц З-тармагы 2) тармакшасыныц тертшпй абзацындагы
«мугедектер» деген сез «мугедектт бар адамдар» деген сездермен
ауыстырылсын;
5) 35-баптыц 2-тармагы 1) тармакшасыныц екшпй белтндеп
«мугедектер», «мугедек» деген сездер тшсшше «мугедектт бар адамдар»,
«мугедектт бар адам» деген сездермен ауыстырылсын;

6) 36-баптыц 1-тармагынын, 3) тармакшасындагы «6ipiHini немесе
екшпп топтагы мугедек болып калган» деген сездер «оган 6ipiHini немесе
екшпй топтагы мугедекпк белгшенген» деген сездермен ауыстырылсын;
7) 44-баптыц 8-тармагы тертшпй белтнщ 3) тармакшасындагы
«мугедек баланы (мугедек балаларды)», «мугедек баласына (мугедек
балаларына)», «мугедекке (мугедектерге)» деген сездер тшсшше «мугедекпп
бар баланы (мугедекпп бар балаларды)», «мугедекпп бар баласына
(мугедекпп бар балаларына)», «мугедектт бар адамга (мугедектт бар
адамдарга)» деген сездермен ауыстырылсын;
8) 51-бапта:
3-тармакта:
б1р1нпй белпсте:
1) тармакшадагы «I топтагы мугедекке» деген сездер «6ipiHini топтагы
мугедекпп бар адамга» деген сездермен ауыстырылсын;
2) тармакшадагы «II топтагы мугедекке» деген сездер «екшпй топтагы
мугедекпп бар адамга» деген сездермен ауыстырылсын;
3) тармакшадагы «III топтагы мугедекке» деген сездер «упйнпй
топтагы мугедекпп бар адамга» деген сездермен ауыстырылсын;
упйнпй белпсте:
1) тармакшадагы «I топтагы мугедекке» деген сездер «6ipiHini топтагы
мугедекпп бар адамга» деген сездермен ауыстырылсын;
2) тармакшадагы «II топтагы мугедекке» деген сездер «екшпй топтагы
мугедекпп бар адамга» деген сездермен ауыстырылсын;
3) тармакшадагы «III топтагы мугедекке» деген сездер «упйнпй
топтагы мугедекпп бар адамга» деген сездермен ауыстырылсын;
6-тармактыц упйнпй белтндеп «егер олар он сепз жаска толганга
дейш мугедек болып калган немесе», «мугедек» деген сездер тшсшше «егер
оларга он сепз жаска толганга дейш мугедекпк белпленген немесе олар»,
«мугедекпп бар адамдар» деген сездермен ауыстырылсын.
53. «Мемлекетпк бы!м беру жинактау жуйеш туралы» 2013 жылгы
14 кацтардагы Кдзакстан Республикасыныц Зацына:
13-баптыц 2-тармагыныц 2) тармакшасы мынадай редакцияда
жазылсын:
«2) мугедекпп бар адамдарга;».

54. «Мемлекетпк керсеплепн кызметтер туралы» 2013 жылгы
15 csyipfleri Кдзакстан Республикасыныц Зацына:
1) 5-баптыц 2-тармагы 6ipiHini белтнщ 6) тармакшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«6) мемлекетпк кызметтер керсету саласындагы кызметкерлердщ
бЫкплтн арттыруга, сондай-ак мугедектт бар адамдармен карым-катынас

жасау дагдыларына уйретуге;»;
2) 10-баптыц 8) тармакшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«8) мемлекетйк кызметтер керсету, мугедекйп бар адамдармен
карым-катынас жасау саласындагы кызметкерлердщ бипкйлшш арттыруды
камтамасыз етедц»;
3) 11-баптыц 6) тармакшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«6) мемлекегпк кызметтер керсету, мугедекйп бар адамдармен
карым-катынас жасау саласындагы кызметкерлердщ бшкйлшш арттыруды
камтамасыз етедц».
55. «Кдзакстан Республикасында зейнетакымен камсыздандыру
туралы» 2013 жылгы 21 маусымдагы Кдзакстан Республикасынын Зацына:
1) 4-баптыц 2-тармагы уппнпп белшшщ 4) жане 9) тармакшаларындагы
«мугедек баланы», «мугедекке» деген сездер тшсшше «мугедекйп бар
баланы», «мугедекйп бар адамга» деген сездермен ауыстырылсын;
2) 13-баптыц 1-тармагыныц 6), 7) жэне И) тармакшалары мынадай
редакцияда жазылсын:
«6) бегденщ кемепне муктаж 6ipiHini топтагы мугедекйп бар адамга,
жалгызышй екшпп топтагы мугедекйп бар адамга жане жасына байланысты
зейнеткерге, сондай-ак сексен жаска толган карт адамдарга куйм жасаган
уакыт;
7) мугедекйп бар 18 жаска дешнп баланы багып-куткен уакыт;»;
«И) ¥лы Отан согысы кезещнде жаралануы, контузия алуы, мерйгу1
немесе ауруга шалдыгуы салдарынан мугедекйп бар жумыс штемеййн
адамдар мен оларга тецесйрыген мугедекйп бар адамдардьщ мугедекйкте
болган уакыты;»;
3) 31-баптыц 1-тармагыньщ 3) тармакшасы мынадай редакцияда
жазылсын:
«3) егер мугедекйп мерз1мс1з болып белпленсе, 6ipiHini жане екшпп
топтардагы мугедекйй бар адамдардьщ;»;
4) 32-баптыц 1-тармагыныц 3) тармакшасы мынадай редакцияда
жазылсын:
«3) егер мугедекйп мерз1мс1з болып белпленсе, 6ipiHini жэне екшпп
топтардагы мугедекйп бар адамдардьщ;»;
5) 33-баптыц 1-тармагыныц 2) тармакшасы мынадай редакцияда
жазылсын:
«2) мугедекйп бар адам болып табылатын;».

56. «К,азакстан Республикасынын ¥лттык касшкерлер палатасы
туралы» 2013 жылгы 4 пплдедеп Кдзакстан Республикасынын Зацына:
29-баптыц 6-тармагы мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Съездщ nieiniMi бойынша есепй кезецде мугедекйп бар

адамдардьщ саны жумыскерлершщ жалпы саныныц кемшде елу 6ip пайызын
курайтын уйымдар мшдетп мушелш жарналарды телеуден босатылуы
мумкпь».
57. «Азаматтык коргау туралы» 2014 жылгы И сэу1рдеп Казахстан
Республикасынын Зацына:
1) 1-баптыц 32-1) тармакшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«32-1) xayinTi техникалык курылгылар:
KayinTi ощцршпк объектыерде пайдаланылатын, мемлекегпк
кадагалауды енеркэсшпк каушшздж саласындагы уэюлетп орган жузеге
асыратын, 0,07 мегаПаскальдан асатын кысыммен немесе 115 Цельсий
градустан асатын судыц кайнау температурасы кезшде жумыс штейтш
техникалык курылгылар, жук котерпш тепктер, эскалаторлар, фуникулерлер,
лифплер, траволаторлар, мумкшдш шектеул1 адамдарга (мугедекйп бар
адамдарга) арналган кетерпштер, сондай-ак бургылау терещцп ек1 жуз
метрден асатын уцгымаларды бургылауга жэне жендеуге арналган
кондыргылар, шахталык котерпш кондыргылар мен котерпш машиналар,
жарылгыш заттар мен олардьщ непзшде жасалган буйымдардыц
жылжымалы коймалары, араластыру-зарядтау жэне жетк1зу-зарядтау
машиналары, жарылгыш заттар мен олардыц непзшде жасалган
буйымдарды
дайындауга
арналган
мобильд1
жэне ' стационарлык
кондыргылар;
мемлекегпк кадагалауды жергшкп аткарушы органдар жузеге
асыратын, элеуметпк инфракурылым объектыершдеп 0,07 мегаПаскальдан
асатын кысыммен жэне (немесе) 115 Цельсий градустан асатын судыц кайнау
температурасы кезшде жумыс ютейтш бу жэне су жылыту казандыктары
(жылумен жабдьщтау уйымдары), 0,07 мегаПаскальдан асатын кысыммен
жумыс ютейтш тупктер, жук котерпш тепктер, эскалаторлар, аспалы жолдар,
фуникулерлер, лифплер, траволаторлар, мумкшдШ шектеул1 адамдарга
(мугедекйп бар адамдарга) арналган кетерпштер;»;
2) 9-баптыц З-тармагы мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Азаматтык коргау куралымдарына, 6ipiHini, екшпп жэне ушшгш
топтардагы мугедекйп бар адамдарды, жукп эйелдердц сепз жаска дешнп
балалары бар эйелдерд1 жэне сотые уакытында - жумылдыру нускамалары бар
эскери мшдетплерд1 коспаганда, ецбекке жарамды еркектер мен эйелдер
кабылданады.»;
3) 12-2-баптыц 14-7) жэне 14-21) тармакшалары мынадай редакцияда
жазылсын:
«14-7) мумкшдШ шектеул1 адамдарга (мугедекйп бар адамдарга)
арналган котерпштерд1 каушшз пайдалану кагидаларын эз1рлейд1 жэне
бекпедц»;
«14-21) кызмет ету мерз1м1 откен лифплердц сондай-ак мумкшдШ

шектеул1 адамдарга (мугедектт бар адамдарга) арналган кетерпштерд1 одан
api пайдалану мумкшдтн айкындау максатында олардыц техникалык
жай-кушне зерттеп-царауды журпзу женшдеп нускаулыкты эз1рлейд1 жэне
бекггедц»;
4) 15-баптын, З-тармагыньщ 21) тармакшасы мынадай редакцияда
жазылсын:
«21) элеуметпк инфракурылым объектшершдеп 0,07 мегаПаскальдан
асатын кысыммен немесе 115 Цельсий градустан асатын судыц кайнау
температурасы кезшде жумыс штейтш каушп техникалык курылгылардыц,
жук
кетерпш
тепктердщ,
эскалаторлардыц,
аспалы
жолдардыц,
фуникулерлердщ, лифплердщ, траволаторлардыц, сондай-ак мумкшдт
шектеул! адамдарга (мугедектт бар адамдарга) арналган кетерпштердщ
пайдаланылуына
енеркэсшпк
каушПздш саласындагы
мемлекетпк
кадагалау;»;
5) 68-баптыц 6-тармагыныц 1) жэне 2) тармакшалары мынадай
редакцияда жазылсын:
«1) 6ipiHini немесе екшпп топтагы мугедекпп бар адамга жалакысыныц бес еселенген жылдык мелшершде;
2) ушшпп топтагы мугедектт бар адамга жалакысыныц ек1 еселенген
жылдык мелшершде б1ржолгы жэрдемакы теленедн»;
6) 69-баптыц 2-тармагыньщ 10) тармакшасы мынадай редакцияда
жазылсын:
«10) улттык стандарттарга сэйкес лифтшердц эскалаторларды,
траволаторларды, сондай-ак мугедектт бар адамдарга арналган кетерпштерд1
монтаждауды, техникалык кызмет керсетудц техникалык куэландыруды
журпзу;»;
7) 71-баптыц 2-тармагыныц 2) жэне 3) тармакшалары мынадай
редакцияда жазылсын:
«2) жук кетерпш тепктер, эскалаторлар, аспалы жолдар,
фуникулерлер, лифплер, траволаторлар, сондай-ак мумкшдт шектеул1
адамдарга (мугедектт бар адамдарга) арналган кетерпштер;
3) элеуметпк инфракурылым объектшершдеп 0,07 мегаПаскальдан
асатын кысыммен жэне (немесе) 115 Цельсий градустан асатын судыц
кайнау температурасы кезшде жумыс 1стейпн бу жэне су жылыту
казандыктары (жылумен жабдыктау уйымдары), 0,07 мегаПаскальдан
асатын кысыммен жумыс ютейтш тупктер, жук кетерпш тепктер,
эскалаторлар, аспалы жолдар, фуникулерлер, лифплер, траволаторлар,
сондай-ак мумкшдт шектеул1 адамдарга (мугедектт бар адамдарга) арналган
кетерпштер;»;
8) 72-баптыц 1-тармагынын 6) тармакшасы мынадай редакцияда
жазылсын:
«6) лифплердц эскалаторларды, траволаторларды, сондай-ак

мугедектт бар адамдарга арналган котерг1штерд1 монтаждауды, техникалык
Кызмет керсетудц техникалык диагностикалауды, техникалык куэландыруды
жэне жендеуд1 журпзу кукыгына аттестаттауга жатады.»;
9) 103-баптыц 4-тармагыныц 1) жэне 2) тармакшалары мынадай
редакцияда жазылсын:
«1) б!р1нш! немесе екшпп топтагы мугедектт бар адамга жалакысыныц бес еселенген жылдык мелшершде;
2) уппнпп топтагы мугедектт бар адамга жалакысыныц exi еселенген
жылдык мелшершде б1ржолгы жэрдемакы теленедь».
58. «Жол журт туралы» 2014 жылгы 17 coyip деп Казакстан
Республикасыныц Зацына:
1) букш мэтш бойынша «мугедектерге», «Мугедектерге», «мугедек
журпзупплер»,
«мугедектердщ»,
«Мугедектер»,
«Мугедек»,
«Мугедектерден» деген сездер тшсшше «мугедехтт бар адамдарга»,
«Мугедектт бар адамдарга», «мугедектт бар журпзупплер», «мугедектт
бар адамдардыц», «Мугедектт бар адамдар», «Мугедектт бар адам»,
«Мугедектт бар адамдардан» деген сездермен ауыстырылсын;
2) 58-бапта:
1- тармактагы «адамдарга немесе загиптарга» деген сездер «немесе
керу кабшетшен толык айырылган адамдарга» деген сездермен
ауыстырылсын;
2- тармак алып тасталсын;
3) 59-бапта:
такырыптагы «адамдарга немесе загиптарга» деген сездер «немесе
керу кабшетшен толык айырылган адамдарга» . деген сездермен
ауыстырылсын;
2- тармактагы «адамдарга немесе загиптарга», «адамдарды немесе
загиптарды» деген сездер тшсшше «немесе керу кабшетшен толык айырылган
адамдарга», «немесе керу кабшетшен толык айырылган адамдарды» деген
сездермен ауыстырылсын;
3- тармактагы «адамды немесе загипты», «адамга немесе загипка»
деген сездер тшсшше «немесе керу кабшетшен толык айырылган адамды»,
«немесе керу кабшетшен толык айырылган адамга» деген сездермен
ауыстырылсын.
59. «Кдзакстан Республикасыныц iniKi icTep органдары туралы»
2014 жылгы 23 cayipneri Кдзакстан Республикасыныц Зацына:
1) 22-баптыц 2-тармагы мынадай редакцияда жазылсын:
«2. IniKi icTep органдарыныц ецбек cinipreH жылдары кунтазбелж
есептеумен жиырма жэне одан кеп жыл болган кызметкерлершщ жэне, Tepic
себептермен
кызметтен
шыгарылгандарды
коспаганда,
кызметтен

шыгарылган жэне ецбек снщрген жылдары кунпзбел!к есептеумен жиырма
жэне одан кеп жил болган кызметкерлердщ, сондай-ак; ецбек сщрген
жылдары кунпзбелш есептеумен он жэне одан кеп жыл болган жэне
мугедекпп бар балаларды асырап-багып отырган кызметкерлердщ
мемлекетпк тургын уй корынан берыген, оздер1 турып жаткан тургынжайды
етеус1з жекешелещцруге кукыгы бар.»;
2) 6-тараудыц ескертушщ 6ipiHini 6eniri мынадай редакцияда
жазылсын:
«Ескерту. Осы тарауда iniKi icTep органдары кызметкерлершщ отбасы
Myinenepi деп: зайыбы (жубайы), ортак немесе ерльзайыптылардыц б1ршщ
кэмелетке толмаган балалары (асырап алган, асырап-багуындагы немесе
корганшылыгындагы); кунд1зп оку нысаны бойынша 6iniM беру уйымдарында
бипм алатын жиырма уш жаска дейшп балалары (асырап алган,
асырап-багуындагы немесе корганшылыгындагы) жэне жубайыныц
(зайыбыныц) балалары; егер он сепз жаска дейш мугедекпп бар адамдар деп
танылган болса, мугедекпп бар балалары (асырап алган, асырап-багуындагы
немесе корганшылыгындагы) жэне жубайыныц (зайыбыныц) мугедекпп бар
балалары; кызметкердщ асырап-багуындагы ата-анасы жэне жубайыныц
(зайыбыныц) ата-анасы тусшгледт».
60. «Дене шыныктыру жэне спорт туралы» 2014 жылгы 3 пплдедеп
Казакстан Республикасыныц Зацына:
1) 1-баптыц 1-1), 3), 26), 27), 30), 52), 53) жэне 56) тармакшалары
мынадай редакцияда жазылсын:
«1-1) арнайы спорттык мукэммал - жаттыгу жэне жарыс эрекетшщ
кажетп курамдасын бшд1репн, мугедекпп бар спортщы организмшщ
бузылган немесе жогалткан функцияларыныц орнын толтыратын спорттык
мукэммал;»;
«3) бешмдш дене шыныктыру жэне спорт - мугедекпп бар адамдарды
оцалтуга жэне калыпты элеуметпк ортага бешмдеуге, олардыц толыкканды
ем1рд1 сезшуше кедерп келпретш психологиялык тоскауылдарды ецсеруше,
сондай-ак когамныц элеуметпк дамуына езшщ жеке улес косуыныц
кажетпгш сезшуше багытталган спорттык-сауыктыру сипатындагы шаралар
кешеш;»;
«26) мугедекпп бар спортшы - тыныс-пршшгшщ шектелуше алып
келетш аурулардан, жаракаттардан, олардыц салдарынан, бузылулардан
организм функциялары унем! бузылып, денсаулыгы нашарлаган жэне
спорттыц колжепмд1 тур1мен (колжепмд1 турлер!мен) айналысатын жеке
тулга;
27) мугедекпп бар спортшыларды сыныптау - мугедекпп бар
спортшыларга функционалдык мумкшджтер децгеш уксас мугедекпп бар
баска спортшылармен жарыска тусу мумкшд1гш жасау максатында

сыныптаушыныц немесе сыныптаушылар тобыныц олардыц дэрежесш
(сыныптамалык санатын) айкындау процесц»;
«30) Паралимпиадалык ойындар - прек-кимыл аппараты, керу
органдары закымданган жэне интеллектуалдык дамуы бузылган мугедекпп
бар спортшылар арасында епбзшепн халыкаралык кыскы жэне жазгы
жарыстар;»;
«52) Сурдлимпиадалык ойындар - есту органдары закымданган
мугедекпп бар спортшылар арасында етюзшепн халыкаралык кыскы жане
жазгы жарыстар;»;
«53) сыныптаушы - мугедекпп бар спортшыларды олардыц
функционалдык мумющцктершщ децгешне карай сыныптауды жузеге
асыратын, жарыстарды уйымдастырушылар осыган уэкшетпк берген жане
тшсп кужатпен расталган арнайы даярлыктан еткен жеке тулга;»;
«56) Халыкаралык арнайы олимпиадалык ойындар - интеллектуалдык
мумкшд1ктер1 шектеул! мугедекпп бар спортшылар арасында етюзшепн
халыкаралык кыскы жэне жазгы жарыстар;»;
2) 7-баптыц 55) тармакшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«55) денсаулык сактау саласындагы уэкшетп органмен келшу бойынша
мугедекпп бар спортшыларга сыныптау журпзудщ тэрпб1 мен шарттарын
беютедц»;
3) 8-баптыц 4-тармагыныц 3) тармакшасы мынадай редакцияда
жазылсын:
«3) дене шыныктыру жэне спорт саласындагы уэкшетп органмен жэне
мугедекпп бар адамдардыц когамдык б1рлеспктер1мен 6ipnece отырып,
мугедекпп бар адамдар арасында сауыктыру жэне спорттык ic-шаралар
еткгзуд1 уйымдастырады;»;
4) 13-1-бапта:
1-тармак мынадай редакцияда жазылсын:
«1. ¥лттык паралимпиадалык козгалыс максаттары паралимпиадалык
козгалыс кагидаттарын насихаттау жэне енпзу, паралимпиадалык спорт
турлер1 бойынша мугедекпп бар спортшылар арасында дене шыныктыру мен
спортты дамытуга жэрдемдесу, халыкаралык спорттык ынтымактастьщты
ныгайту, Паралимпиадалык ойындарга жэне Халыкаралык паралимпиада
комитепнщ аясында етюзшепн баска да халыкаралык спорттык ic-шараларга
катысу болып табылатын халыкаралык паралимпиадалык козгалыстыц
курамдас 6eniri болып табылады.»;
3-тармактыц 5) тармакшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«5) Паралимпиадалык ойындарга жэне Халыкаралык паралимпиада
комитепнщ аясында етюзшепн баска да халыкаралык спорттык ic-шараларга
катысу ушш Казакстан Республикасы мугедекпп бар спортшыларыныц
кажетп дайындык децгешн камтамасыз етуге багытталган шараларды
эз1рлеуге жэне жузеге асыруга катысады;»;

6-тармак мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Кдзакстан Республикасы ¥лттык паралимпиада комитетшщ
паралимпиадалык жогары жепспктер спорты турлер1 мен букаралык спортты
дамыту, сондай-ак Паралимпиадалык ойындарга жэне Халыкаралык
паралимпиада комитетшщ аясында етюзыетш баска да халыкаралык
спорттык ic-шараларга кдтысу уш1н Казахстан Республикасы мугедекпп бар
спортшыларыныц цажетп дайындык децгешн камтамасыз ету женшдеп оз
еюлетпктерш icKe асыруы дене шыныктыру жэне спорт саласындагы
уэюлетп органмен жэне республикалык спорт федерацияларымен езара
ic-кимыл жасау аркылы жузеге асырылады.»;
5) 13-2-баптыц 1-тармагындагы, З-тармагыныц 5) тармакшасындагы
жэне 6-тармагындагы «мугедек спортшылар», «мугедек спортшыларыныц»
деген сездер тшсшше «мугедекпп бар спортшылар», «мугедекпп бар
спортшыларыныц» деген сездермен ауыстырылсын;
6) 14-баптьщ 1-тармагы мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Арнайы олимпиадалык козгалыс максаттары мугедекпп бар
адамдардыц дене шыныктыруы мен спортын дамытуга жэрдемдесу,
керсеплген салада халыкаралык ынтымактастыкты ныгайту, Халыкаралык
арнайы олимпиадалык ойындарга катысу болып табылатын халыкаралык
арнайы олимпиадалык козгалыстыц 6ip 6eniri болып табылады.»;
7) 19-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«19-бап. Бешмд1к дене шыныктыру жэне спорт, мугедекпп бар
адамдарды физикалык оцалту жэне элеуметпк бешмдеу
1. Бешмдш дене шыныктыру мен спорт эдштерш пайдалана отырып,
мугедекпп бар адамдарды физикалык оцалту жэне элеуметпк бешмдеу спорт
клубтарында, мугедекпп бар адамдардыц мектептер1 мен секцияларында,
дене шыныктыру-спорт уйымдарында жузеге асырылады.
2. Мугедекпп бар адамдарга арналган дене шыныктыру-спорт
уйымдарындагы оку-жаттыгу nponeci, даярлык кезецдершщ мазмуны
паралимпиадалык, сурдлимпиадалык, арнайы олимпиадалык спорт турлер1
бойынша тшсп когамдык б!рлеспктер эз1рлейпн жэне дене шыныктыру мен
спорт саласындагы уэюлетп орган беютепн спорт турлер1 бойынша
багдарламалар непзшде жузеге асырылады.
3. Мугедекпп бар адамдардыц дене шыныктырумен жэне спортпен
шугылдануын уйымдастыру, кадрлар даярлау, мугедекпп бар адамдардыц
дене шыныктырумен жэне спортпен шугылдануын эд1стемел1к, медициналык
камтамасыз ету жэне дэршерлш бакылау 6iniM беру, денсаулык сактау,
халыкты элеуметпк коргау, дене шыныктыру жэне спорт органдарына
жуктеледг
4. Жергшкп аткарушы органдар мугедекпп бар адамдар арасында
спортты дамытуды, арнайы спорттык мукэммалды беруд! камтамасыз етед1
жэне мугедекпп бар адамдарга дене шыныктырумен жэне спортпен

шугылдануга спорт гимараттарыныц колжет1мд1 болуы ушш жагдай жасайды.
Мугедекпгшщ санатына карай, санамаланган керсеплепн кызметтер
бюджет каражаты есебшен жане «Казакстан Республикасында мугедекпп бар
адамдарды элеуметпк коргау туралы» Кдзакстан Республикасыныц Зацына
сэйкес жециццкп шарттармен жузеге асырылады.
5. Облыстардыц, республикалык мацызы бар калалардыц, астананыц,
аудандардыц, облыстык мацызы бар калалардыц жерплкп аткарушы
органдары дене шыныктыру-спорт уйымдарымен б1рлесе отырып, спорт
клубтарыныц, мектептершщ, секцияларыныц ашылуын, сондай-ак мугедекпп
бар адамдарды республикалык спорттык жарыстарга даярлауды жэне олардыц
катысуын камтамасыз етедк
Облыстардыц, республикалык мацызы бар калалардыц, астананыц,
аудандардыц, облыстык мацызы бар калалардыц жерплшп аткарушы
органдары мугедекпп бар адамдардыц когамдык б1рлеспктер1мен
6ipnece отырып, облыс, республикалык мацызы бар кала, астана, аудан,
облыстык мацызы бар кала децгешнде спорттык ic-шаралар епбзуд1
уйымдастырады.
6. Дене шыныктыру жэне спорт саласындагы уэюлетп орган
мугедекпп бар адамдардыц когамдык б1рлеспктер1мен 6ipnece отырып,
республикалык спорттык жарыстар етк1зуд1 уйымдастырады.
Дене шыныктыру жэне спорт саласындагы уэюлетп орган дене
шыныктыру-спорт уйымдарымен 6ipnece отырып, мугедекпп бар адамдар
арасындагы спорт Typnepi бойынша Кдзакстан Республикасыныц курама
командаларын (спорт Typnepi бойынша улттык курама командаларды)
халыкаралык спорттык жарыстарга, оныц шнде Паралимпиадалык,
Сурдлимпиадалык ойындарга жэне Дуниежузшк арнайы олимпиадалык
ойындарга даярлауды жэне олардыц катысуын уйымдастырады.»;
8) 29-баптыц 2-тармагыныц 6) тармакшасы мынадай редакцияда
жазылсын:
«6) кэсшкой спорт ардагерлер1 мен мугедекпп бар адамдарына кемек
керсетуге;»;
9) 33-бапта:
такырып мынадай редакцияда жазылсын:
«33-бап. Мугедекпп бар спортшыларды сыныптау, паралимпиадалык,
сурдлимпиадалык жэне арнайы олимпиадалык спорт турлер1 бойынша
сыныптаушылар мен спорт терегшлерш даярлау»;
1, 2 жэне 3-1-тармактар мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Паралимпиадалык спорт турлер1 бойынша спорттык жарыстарда
тец
сайыс
жагдайларын
жасау
максатында
уйымдастырушылар
сыныптаушылардыц шыгыстарын жабуды коса алганда, тшсп жарыстарга
катысуга епшш берген мугедекпп бар спортшыларга олардыц
функционалдык мумкшдштершщ децгеш бойынша сыныптау журпзуд1

камтамасыз етуге мшдетп.
2. Мугедекйп бар спортшыларга сыныптауды журпзу тэрйб1 мен
шарттарын Халыкаралыц паралимпиада комитейнщ жэне паралимпиадалык
спорт Typnepi бойынша тшсй хальщаралык спорт уйымдарыныц талаптарына
сэйкес Казахстан Республикасынын ¥лттык паралимпиада комитеймен келшу
бойынша паралимпиадалык спорт турлepi бойынша аккредиттелген спорт
федерациялары эз1рлейдп»;
«3-1. Мугедекйп бар спортшыларга сыныптау журпзген кезде
уйымдастырушылар Казахстан Республикасынан немесе шет мемлекеттерден
сыныптаушыларды тартады.»;
10) 38-баптын 11-тармагы мынадай редакцияда жазылсын:
«И.
Спорттык
жэне
спорттык-букаралык
ic-шараларды
уйымдастырушылар ic-шара етюзыейн кунге дешн кунйзбелш он куннен
кепйкйрмей жергшкй аткарушы органдарга - керермендердщ болжалды
саны туралы, кунйзбелж 6ip кун бурын - сатылган билеттердщ, бершген
руксаттамалардыц, оныц шшде кел1к куралдарына руксаттамалардын,,
сондай-ак iinxi ютер жэне денсаулык сактау органдарыньщ арнаулы
техникасына, мугедекйп бар адамдардьщ кел1к куралдарына арналган турак
орындарыньщ саны туралы аппарат беруге мшдетй.»;
11) 39-баптыц З-тармагы мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Сабацтар мен спорттык жарыстарды отйзуге арналган спорт
гимараттары техникалык, санитариялык кагидалар мен гигиеналык
нормативтерге, спорт гимараттарын пайдалану мен ерт каушйздт
кагидаларына сэйкес келуге жэне мугедекйп бар адамдар ушш колжеймд1
болуга тшс.»;
12) 48-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«48-бап. Дене шыныктыру саласындагы жещлдшпен керсейлейн
кызметтер
Мугедекйп бар адамдарды коспаганда, дене шыныктыру-сауыктыру
керсейлейн кызметтерш тегш немесе жещлдшй шарттармен пайдаланатын
азаматтар санаттарыныц йзбесц сондай-ак жещлдштердщ молшер1 дене
шыныктыру мен спорт саласындагы уэйлетй органмен, ауданныц, облыстык
мацызы бар каланыц жергшкй аткарушы органыныц жэне дене
шыныктыру-спорт уйымдары эймпплшшщ шеппмдер1мен белпленедг».
61. «Мемлекетйк жастар саясаты туралы» 2015 жылгы 9 акпандагы
Казахстан Республикасынын Зацына:
25-баптьщ 2-тармагыныц 1) тармакшасы мынадай редакцияда
жазылсын:
«1) oMipniK киын жагдайда журген, арнаулы 6iaiM беру уйымдарынан
жэне ерекше режимде устайтын 6iniM беру уйымдарынан оралган,
алкоголизмнен, нашакорлыктан, уыткумарлыктан емдеуден еткен жастарга,

сондай-ак
мугедектт
бар
адамдар
кдтарындагы
жастарга
психологиялык-педагогикалык, медициналык-элеуметпк, зац кемегш жэне
консультация беруд1 жузеге асыру;».
62. «Ен томен элеуметпк стандарттар жэне олардыц кешлдктер1
туралы» 2015 жылгы 19 мамырдагы Казакстан Республикасыныц Зацына:
1) 21-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«21-бап. «Арнаулы элеуметпк керсеплетш кызметтердщ кешлдж
берыген келемЬ> ец темен элеуметпк стандарты
«Арнаулы элеуметпк керсеплетш кызметтердщ кешлдж бершген
келемЬ> ец темен элеуметпк стандарты психоневрологиялык патологиялары
бар жэне прек-кимыл аппараты бузылган мугедектт бар балалар,
психоневрологиялык аурулары бар он сепз жастан аскан мугедектт бар
адамдар, 6ipiHini жэне екшпп топтардагы мугедектт бар адамдар, жасыныц
егде тартуына байланысты езше-ез1 купм жасай алмайтын адамдар, белгш6ip
тургылыкты жер1 жок адамдар, ем1рл1к киын жагдайда журген адамдар
(отбасылар) ушш усынылатын арнаулы элеуметпк керсеплетш кызметтердщ
нормативтерш камтиды.»;
2) 32-баптыц 2-тармагыныц 2) тармакшасы мынадай редакцияда
жазылсын:
«2) «Мемлекетпк мэдениет уйымдары етюзетш мэдени-ойын-сауык
ic-шараларына мугедектт бар адамдардыц кол жепбзуш камтамасыз ету» ец
темен элеуметпк стандарты мэдениет саласындагы ец темен элеуметпк
стандарттар болып табылады.»;
3) 34-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«34-бап. «Мемлекетпк мэдениет уйымдары епбзетш
мэдени-ойын-сауык ic-шараларына мугедекпп бар
адамдардыц кол жетюзуш камтамасыз ету»
ец темен элеуметпк стандарты
«Мемлекетпк мэдениет уйымдары етюзетш мэдени-ойын-сауык
ic-шараларына мугедектт бар адамдардыц кол жетюзуш камтамасыз ету» ец
темен элеуметпк стандарты мемлекетпк мэдениет уйымдары бюджет
каражаты есебшен етюзетш мэдени-ойын-сауык ic-шараларына мугедектт
бар адамдардыц кол жетк!зу1 нормаларын камтиды.»;
4) 36-баптыц 2) тармакшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) мугедектт бар адамдардыц мемлекетпк менппктеп спорт
гимараттарын «Казакстан Республикасында мугедектт бар адамдарды
элеуметпк коргау туралы» Казакстан Республикасыныц Зацына сэйкес
пайдалануы нормативтерш камтиды.».
63. «Казакстан Республикасыныц бтмгершипк кызмеп туралы»
2015 жылгы 15 маусымдагы Казакстан Республикасыныц Зацына:

17-баптыц 5-тармагыныц 1), 2) жэне 3) тармакшалары мынадай
редакцияда жазылсын:
«1) GipiHini топтагы мугедектт бар адамга - отыз айлык жалакы;
2) еюнпп топтагы мугедектт бар адамга - он сепз айлык жалакы;
3) упйнпй топтагы мугедектт бар адамга алты айлык жалакы
мелшершде теленедг».

64. «Акпаратка кол жетюзу туралы» 2015 жылгы 16 карашадагы
Кдзакстан Республикасыныц Зацына:
1) 9-баптыц 2-тармагыныц 7) тармакшасындагы «мугедектер» деген
соз «мугедектт бар адамдар» деген сездермен ауыстырылсын;
2) 12-баптыц 1-тармагыныц 6ipiHini белтндеп «мугедектердщ» деген
сез «мугедектт бар адамдардыц» деген сездермен ауыстырылсын;
3) 16-баптыц 1-тармагы мынадай редакцияда жазылсын:
«1.
Акпарат
иеленуиплер
интернет-ресурстарды
мугедекпп
бар адамдар ушш колжет1мд1л1кт!ц камтамасыз еплуш ескере отырып
жасайды.
Жасалган интернет-ресурстар улттык стандартка сэйкес келуге тшс.»;
4) 17-баптыц 1-тармагы мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Акпарат пайдаланушылар осы Зацга сэйкес акпарат иеленуиплер
«электрондык уюмет» веб-порталыныц курамдастарында мугедектт бар
адамдар ушш колжепмдыштщ камтамасыз еплуш ескере отырып
орналастыратын
акпаратты
ала
алады
жэне
пайдалана
алады,
сондай-ак «электрондык уюмет» веб-порталында пркелген не «электрондык
уюмет» веб-порталыныц курамдастарында авторландырылган жагдайда оны
талкылауга катыса алады.».

65. «Кдйырымдылык туралы» 2015 жылгы 16 карашадагы Казахстан
Республикасыныц Зацына:
22-баптыц 3) тармакшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«3) дене шыныктырумен жэне спортпен шугылдануга, ем1р суру ушш
колайлы жагдайлар жасалуына муктаж мугедектт бар адамдар;».
66. «Мшдетп элеуметпк медициналык сактандыру туралы»
2015 жылгы 16 карашадагы Казакстан Республикасыныц Зацына:
26-баптыц 1-тармагы 6ipiHini белтнщ 6), 6-1) жэне 12) тармакшалары
мынадай редакцияда жазылсын:
«6) мугедектт бар балага купм жасауды жузеге асыратын жумыс
штемейтш адамдар;
6-1) 6ipiHini топтагы мугедектт бар адамга купм жасауды жузеге
асыратын жумыс ютемейтш адам;»;
«12) мугедектт бар адамдар;».

67. «Казахстан Республикасынын мемлекегпк кызмеп туралы»
2015 жылгы 23 карашадагы Казахстан Республикасынын Зацына:
41-баптыц 2-тармагыныц тертшнп белшшдеп «мугедек», «мугедек
балалары» деген сездер тшсшше «мугедекйп бар адам», «мугедекйп бар
балалары» деген сездермен ауыстырылсын.
68. «Мемлекегпк сатып алу туралы» 2015 жылгы 4 желтохсандагы
Казахстан Республикасынын Зацына:
1) 39-баптыц З-тармагыныц 54) тармакшасындагы «мугедектершщ»,
«мугедекке» деген сездер тшсшше «мугедекйп бар адамдарыныц»,
«мугедекйп бар адамга» деген сездермен ауыстырылсын;
2) 51-байта:
«мугедектершщ», «мугедектердщ», «мугедектер!» деген сездер
тшсшше «мугедекйп бар адамдарыныц», «мугедекйп бар адамдардьщ»,
«мугедекйп бар адамдары» деген сездермен ауыстырылсын;
«мугедекп оцалтудыц» деген сездер «мугедекйп бар адамды
абилитациялау мен оцалтудыц» деген сездермен ауыстырылсын.
69. «Халыцты жумыспен камту туралы» 2016 жылгы 6 сэу!рдеп
Казахстан Республикасынын Зацына:
1) 1-баптыц 28) тармакшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«28) мугедекйп бар адамдарды жумыска орналастыруга арналган
арнайы жумыс орындары - мугедекйп бар адамныц жеке мумкшджтер!
ескерые отырып жабдыкталган жумыс орындары;»;
2) 2-баптыц 2-тармагы мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Казахстан Республикасынын халыцты жумыспен цамту туралы
зацнамасы Казахстан Республикасынын азаматтарына, цандастарга, Казахстан
Республикасында туратын шетелд1ктерге, азаматтыгы жоц адамдарга жэне
Казахстан Республикасынын аумагында адам саудасыньщ курбаны ретшде
аныкталган жэне сэйкестещцршген шетелджтерге цолданылады.»;
3) 3-баптыц 14) тармакшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«14) халыцты жумыспен цамту саласындагы мемлекегпк саясатпен
келшыген, жумыс орындарын жэне мугедекйп бар адамдарды жумыска
орналастыру ушш арнайы жумыс орындарын куруды ынталандыратын каржы,
салык жэне инвестиция саясатын журпзу аркылы icKe асырылады.»;
4) 7-баптыц 7), 8) жэне 12) тармакшалары мынадай редакцияда
жазылсын:
«7) мугедекйп бар адамдар ушш жумыс орындарын квоталау тэрпбш
эз1рлейд! жэне бекпедц»;
8) мугедекйп бар адамныц жумыс орныныц стандарттарын эз1рлейд!
жэне бекпедц»;

«12) мугедекпп бар адамдарды жумыска орналастыру ушш арнайы
жумыс орындарын куратын жумыс берупплердщ шыгындарын субсидиялау
тэрпб1 мен шарттарын эз1рлейд1 жэне беютедц»;
5) 9-баптыц 6) тармакшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«6) ауыр жумыстардагы, ецбек жагдайлары зиянды, каушп
жумыстардагы жумыс орындарын есептемегенде, жумыс орындары саныныц
ек!ден торт пайызга дейшп мелшершде мугедекпп бар адамдар ушш жумыс
орындарына квота белплеу;»;
6) 10-баптыц 4) тармакшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«4) мугедекпп бар адамдарды жумыска орналастыру ушш арнайы
жумыс орындарын куру женшдеп жумысты уйымдастырады;»;
7) 12-баптыц З-тармагы мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Мугедекпп бар адам ушш - оныц турмыс-пргшлшшщ шектелу
дэрежесш ескере отырып, оган колжепмд1 болуы камтамасыз еплген
жагдайдагы жумыс, ал жен жаска дейшп балаларды багып-кутумен
айналысатын адамдар ушш икемд1 жэне толык емес жумыс уакыты
режимшдеп жумыс лайыкты деп есептеледг»;
8) 17-бапта:
2-тармактыц 6ipiHini белплнш, 6) тармакшасы мынадай редакцияда
жазылсын:
«6) мугедекпп бар адамдарды жумыска орналастыру ушш арнайы
жумыс орындарын уйымдастыруды;»;
4-тармактыц 1) тармакшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) ецбек кызмеп ушш медициналык карсы керсепл1мдер1 жок
мугедекпп бар адамдар;»;
9) 19-бапта:
4-тармактыц 1) жэне 2) тармакшалары мынадай редакцияда жазылсын:
«1) мугедекпп бар адамдардыц;
2) мугедекпп бар балаларды тэрбиелеп отырган ата-ананыц, асырап
алушылардыц, корганшылардыц (камкоршылардыц);»;
мынадай мазмундагы 4-1-тармакпен толыктырылсын:
«4-1. Кэсшпк окытуга бшм беру саласындагы уэкшетп органмен
келюу бойынша халыкты жумыспен камту мэселелер1 женшдеп уэюлетп
орган айкындайтын тэртшпен, Кдзакстан Республикасыныц аумагында
уакытша туруга тегш руксат алган адам саудасыныц курбандары-шетелджтер
ж1бер1ледц»;
10) 20-баптыц 2-тармагыныц 3) жэне 7) тармакшалары мынадай
редакцияда жазылсын:
«3) мугедекпп бар адамдар;»;
«7) жен жаска дейшп балаларды, мугедекпп бар баланы, 6ipiHiiii жэне
екшпй топтардагы мугедекпп бар адамдарды багып-кутуд1 жузеге асыратын
адамдар;»;

И) 23-баптыц 2-тармагыныц 2) тармакшасы мынадай редакцияда
жазылсын:
«2) мугедекйп бар адамдардьщ, егер медициналык корытынды
бойынша олардыц денсаулык жагдайы ецбек мшдеттерш орындауга кедерп
келйрмесе не олардыц денсаулыгына жэне (немесе) баска адамдардьщ ецбек
каушйздшше цауш тещцрмесе;»;
12) 25-баптагы «МугедектердЬ>, «мугедектердш деген сездер тшсшше
«Мугедекйп бар адамдарды», «мугедекйп бар адамдарды» деген сездермен
ауыстырылсын;
13) 27-бапта:
1- тармактыц 1) тармакшасындагы «мугедектердЬ> деген сез
«мугедекйп бар адамдарды» деген сездермен ауыстырылсын;
2- тармак мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Мугедекйп бар адамдардьщ когамдык б1рлесйктерше, сондай-ак
мугедекйп бар адамдардьщ саны жумыскерлердщ орташа жылдык саныныц
жиырма пайызынан астамын курайтын уйымдарга квота белпленбейдп»;
14) 28-бапта:
1-тармактыц 7) тармакшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«7) мугедекйп бар адамдарды жумыска орналастыру ушш арнайы
жумыс орындарын куру;»;
3- тармактыц 5) тармакшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«5) мугедекйп бар адамдарды жумыска орналастыру унлн арнайы
жумыс орындарын куруга субсидия алуга;».

70. «Пошта туралы» 2016 жылгы 9 сэу1рдеп Кдзакстан
Республикасыныц Зацына:
24-баптыц 1) тармакшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) пошта операторларыныц пошта жел1сш уйымдастыру жэне пошта
операторыныц керсейлейн кызметтерш пайдаланушыларга кызмет керсету,
оныц шшде мугедекйп бар адамдардьщ пошта байланысыныц керсейлейн
кызметтерше кедерпйз кол жетйзу;».

71. «Пробация туралы» 2016 жылгы 30 желтоксандагы Кдзакстан
Республикасыныц Зацына:
1) 13-баптыц 1-тармагы 6ipiHini белшшщ 2) тармакшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«2) мугедекйп бар адамдарга;»;
2) 16-баптыц 6-тармагыныц 3) тармакшасы мынадай редакцияда
жазылсын:
«3) элеуметйк керсейлейн кызметтер алу упин карт адамдарга,
мугедекйп бар адамдарга жэне белгпй 6ip тургылыкты жер1 жок адамдарга
жэрдемдесу упин элеуметйк кызметтермен езара ic-кимылын орнатады.».

72. «Волонтерлж кызмет туралы» 2016 жылгы 30 желтоксандагы
Казакстан Республикасынын Зацына:
6-баптыц 2-тармагыныц 2) тармакшасы мынадай редакцияда
жазылсын:
«2) карттарга, мугедекйп бар адамдарга элеуметйк кызмет керсету,
мугедекйп бар адамдар упин ортаньщ колжеймдшгш уйымдастыру,
жет1м балаларды жэне ата-анасыныц камкорлыгынсыз калган балаларды
элеуметйк бешмдеу, интеграциялау жэне тэрбиелеу женшдеп жумыска
жэрдемдесу;».

73. «Адвокаттык кызмет жэне зац кемеп туралы» 2018 жылгы
5 пплдедеп Кдзакстан Республикасыныц Зацына:
19-баптыц 2-тармагыныц 6ipimni белшшде:
4) жэне 6) тармакшалар мынадай редакцияда жазылсын:
«4) 6ipiHini жэне екшпп топтардагы мугедекйп бар адамдарга;»;
«6)
карттар
мен
мугедекйп
бар
адамдарга
арналган
медициналык-элеуметйк мекемелерде (уйымдарда) туратын карттар мен
мугедекйп бар адамдарга;»;
мынадай мазмундагы 8) тармакшамен толыктырылсын:
«8) мугедекйп бар балаларды жалгыз ез1 тэрбиелеп отырган не
камкорлыгында кэмелетке толган мугедекйп бар адамдары бар адамдарга
Кореейnyi мумкш.».
74. «Мшдетй элеуметйк сактандыру туралы» 2019 жылгы
26 желтоксандагы Кдзакстан Республикасыныц Зацына:
1) 19-баптыц 7-тармагыныц терйнпп 6eniri мынадай редакцияда
жазылсын:
«Асыраушысынан айырылу жагдайына арналган элеуметйк телемд1
тагайындауга ейшш жасау мерз1м1 он сепз жаска толганга дей!н мугедекйк
белпленген адамдарды коспаганда, элеуметйк толем тагайындауга ейшш
жасалган кунге кайтыс болган (сот хабарсыз кетй деп таныган немесе кайтыс
болды деп жариялаган) асыраушыныц асырауында болган балаларыныц, оныц
1ппнде асырап алган балаларыныц, ага-шшершщ, апа-сщлыершщ
(карындастарыныц) жэне немерелершщ жиырма уш жаска толу мерз1мшен
аспайды.»;
2) 20-баптыц 2-тармагы мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Адамныц жалпы ецбекке жарамдылыгынан айырылу дэрежесш
куэландыру жэне белгшеу Казакстан Республикасыныц мугедекйп бар
адамдарды элеуметйк коргау туралы зацнамасына сэйкес МЭС бел1мшесшш
медициналык-элеуметйк сараптама журпзу1 аркылы жузеге асырылады.»;
3)21-бапта:

1-тармактыц 1) тармакшасыныц 6ipiHiiii 6eniri мынадай редакцияда
жазылсын:
«1) он сепз жаска толмаган жэне, егер оларга он сепз жаска толганга
дешн мугедекйк белпленген болса, осы жастан аскан балаларыныц, оныц
шнде асырап алган балаларыныц, агайшлершщ, апа-сщлшершщ
(карындастарыныц) жэне немерелершщ асыраушысынан айырылу жагдайына
арналган элеуметйк толемдерд1 тагайындатуга жэне алуга кукыгы бар.»;
тармак мынадай редакцияда жазылсын:
3«3. Бала кезшен 6ipiHiui немесе екшпп топтагы мугедекйп бар
адамдарга
элеуметйк
толемдер
мугедекйк
белпленген
мерз1мге
тагайындал ады.»;
4) 27-баптыц З-тармагыныц 1) тармакшасы мынадай редакцияда
жазылсын:
«1) кайтыс болган (сот хабарсыз кетй деп таныган немесе кайтыс
болды деп жариялаган) асыраушыныц асырауында болган, бала кезшен
6ipiHini немесе екшпп топтагы мугедекйп бар адамдарга мугедекйк
белпленген мерз1м аякталган куннен бастап кайта куэландырылганга дешн;»;
5) 28-баптыц З-тармагынын 3) тармакшасы мынадай редакцияда
жазылсын:
«3) кайтыс болган (сот хабарсыз кетй деп таныган немесе кайтыс
болды деп жариялаган) асыраушыныц асырауында болган адам - он сепз
жаска (он сепз жаска толганга дешн мугедекйк белпленген адамдарды
коспаганда), ал аталган адам жалпы орта, техникалык жэне кэсштк, орта
бипмнен кешнп, жогары жэне (немесе) жогары оку орнынан кешнп бы1м беру
уйымдарында кунд1зп оку нысаны бойынша окып жаткан жагдайда жиырма
уш жаска толган куннен бастап;».

75. «Ардагерлер туралы» 2020 жылгы 6 мамырдагы Казахстан
Республикасынын Зацына:
1) 4-баптыц 2) тармакшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) ¥лы Отан согысы кезещнде жаралануы, контузия алуы, мерйгу1
немесе ауруга шалдыгуы салдарынан мугедекйп бар адамдар, атап айтканда,
¥лы Отан согысы кезещнде майданда, урыс кимылдары ауданында, майдан
мацындагы тем1ржол учаскелершде, корганыс шептершщ, эскери-тещз
базалары мен эуеайлактардыц курылысжайларында жаралануы, контузия
алуы, MepTiryi немесе ауруга шалдыгуы салдарынан мугедекйк белйленген
майдандагы армия мен флоттыц эскери кызметпплерц ¥лы Отан согысыныц
партизандары мен астыртын эрекет етупплерц сондай-ак жумысшылар мен
кызметпплер.»;
2) 5-баптыц 6), 7) жэне 8) тармакшалары мынадай редакцияда
жазылсын:
«6) 1992 жылгы кыркуйек - 2001 жылгы акпан аралыгындагы кезецде

Тэжшстан-Ауганстан учаскесшде Тэуелшз Мемлекеттер Достастыгыныц
шекарасын коргауды кушейту женшдеп мемлекетаралык шарттар мен
кел1с1мдерге сэйкес мшдеттерд! орындаган Казахстан Республикасыныц
эскери кызметпплерц
7) 2003 жылгы тамыз - 2008 жылгы казан аралыгындагы кезецде
Ирактагы халыкаралык бтмгершгшк операцияга бтмгерлер ретшде
катыскан Кдзакстан Республикасыныц эскери кызметгшлерц
8) 1986 - 1991 жылдар аралыгындагы кезецде Таулы Карабактагы
этносаралык кактыгысты реттеуге катыскан эскери кызметпплер, сондай-ак
бурынгы КСР Одагы innd icTep жэне мемлекегпк каушйздж органдарыныц
басшы жэне катардагы курамыныц адамдары.»;
3) 6-баптыц 2) тармакшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) жещлдштер бойынша ¥лы Отан согысы кезещнде жаралануы,
контузия алуы, Mepriryi немесе ауруга шалдыгуы салдарынан мугедекйп бар
адамдарга тецесйрыген адамдар, атап айтканда:
бурынгы КСР Одагын коргау, эскери кызметтщ езге де мшдеттерш
баска кезецдерде аткару кезшде жаралануы, контузия алуы, Mepriryi
салдарынан немесе майданда болуына байланысты, сондай-ак Ауганстанда
немесе урыс кимылдары журпзыген баска да мемлекеттерде эскери кызметш
откеру кезшде ауруга шалдыгуы салдарынан мугедекйк белпленген эскери
кызметпплер;
цызметйк мшдеттерш аткару кезшде жаралануы, контузия алуы,
Mepriryi салдарынан не майданда болуына немесе урыс кимылдары
журпзыген мемлекеттерде кызметйк мшдеттерш орындауына байланысты
ауруга шалдыгуы салдарынан мугедекйк белпленген, бурынгы КСР
Одагыныц мемлекетйк каушйздш органдарыныц жэне iniKi icTep
органдарыныц басшы жэне катардагы курамыныц адамдары;
баска елдердеп майдандагы эскери контингенттерге кызмет керсеткен
жэне урыс кимылдары журпзыген кезецде жаралануы, контузия алуы,
Mepriryi не ауруга шалдыгуы салдарынан мугедекйк белпленген тшсй
санаттардагы жумысшылар мен кызметпплер;
1944 жылгы 1 кацтар - 1951 жылгы 31 желтоксан аралыгындагы
кезецде Украина КСР, Беларусь КСР, Литва КСР, Латвия КСР, Эстония КСР
аумагында болган халыкты коргаушы жойгыш батальондардыц, взводтар мен
отрядтардыц жауынгерлер1 мен командалык курамы катарындагы, осы
батальондарда, взводтарда, отрядтарда кызмегпк мшдеттерш аткару кезшде
жаралануы, контузия алуы немесе Mepriryi салдарынан мугедекйк белпленген
адамдар;
Чернобыль атом электр станциясындагы апаттыц жэне азаматтык
немесе эскери максаттагы объектшердеп баска да радиациялык апаттар мен
авариялардыц, ядролык сынактардыц салдарынан мугедекйк белпленген
адамдар жэне мугедекйп ата-анасыныц б1ршщ радиациялык сэуле алуымен

генетикалык байланысты олардыц балалары.»;
4) 8-бапта:
1) тармакшаныц сепзшнй абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«Чернобыль атом электр станциясындагы апаттыц жэне азаматтык
немесе эскери максаттагы объектыердеп баска да радиациялык апаттар мен
авариялардьщ жэне ядролык сынактардыц салдарынан сэуле ауруына
шалдыгып кайтыс болгандардыц немесе кайтыс болган мугедектт бар
адамдардыц, сондай-ак кайтыс болуы белпленген тэртшпен солардыц эсерше
байланысты болган азаматтардыц отбасылары;»;
2) тармакша мынадай редакцияда жазылсын:
«2) ¥лы Отан согысы кезещнде жаралануы, контузия алуы, Mepriryi
немесе ауруга шалдыгуы салдарынан кайтыс болган мугедектт бар адамныц
немесе жещлджтер бойынша ¥лы Отан согысы кезещнде жаралануы,
контузия алуы, Mepriryi немесе ауруга шалдыгуы салдарынан мугедектт бар
адамдарга тецеспрыген кайтыс болган адамныц екшпй рет некеге турмаган
зайыбы (жубайы), сондай-ак жалпы ауруга шалдыгуы, жумыста Mepriryi жэне
баска да себептер (кукыкка карсы келетшдерд1 коспаганда) салдарынан
мугедектт бар адам деп танылган, ¥лы Отан согысыныц кайтыс болган
катысушысыныц, партизанныц, астыртын эрекет етупйнщ, «Ленинградты
коргаганы ушш» медал1мен немесе «Коршаудагы Ленинград тургыны»
белпшмен наградталган азаматтыц екшпй рет некеге турмаган зайыбы
(жубайы);»;
5) 10-баптыц 4-тармагы мынадай редакцияда жазылсын:
«4. ¥лы Отан согысы кезещнде жаралануы, контузия алуы, MepTiryi
немесе ауруга шалдыгуы салдарынан мугедектт бар адамдарга мугедектт
бар адамды абилитациялау мен оцалтудыц жеке багдарламасына сай
Казакстан Республикасыныц зацнамасына сэйкес косымша элеуметпк колдау
шаралары усынылады.»;
6) 11-баптыц 4-тармагы мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Осы Зацныц 6-бабыныц 2) тармакшасында аталган ардагерлерге
мугедектт бар адамды абилитациялау мен оцалтудыц жеке багдарламасына
сай Казакстан Республикасыныц зацнамасына сэйкес косымша элеуметпк
колдау шаралары усынылады.».
76. «Техникалык реттеу туралы» 2020 жылгы 30 желтоксандагы
Казакстан Республикасыныц Зацына:
20-баптыц 6-тармагыныц 1) тармакшасындагы «мугедектердй> деген
сез «мугедектт бар адамдарды» деген сездермен ауыстырылсын.
2-бап. Осы Зац, 2023 жылгы 1 кацтардан бастап колданыска енпзшепн
1-баптыц 10-тармагын, 34-тармагыныц 2) тармакшасын, 4) тармакшасыныц он
сепзшнй абзацын коспаганда, алгашкы ресми жарияланган куншен кешн

кунт1збел1к он кун еткен соц колданыска енгтзитедь

Казакстан Республикасыныц
Президент!
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