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1. 1999 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (Ерекше бөлім):
1.

Заң
жобасының
1-бабы 1тармағыны
ң 1)
тармақшас
ы

940-бап. Азаматтың
қайтыс
болуы
салдарынан
залал
шеккен
адамдарға
зиянды өтеу
...
3. Зиян: кәмелетке
толмағандарға - он
(ҚР АК
сегіз жасқа толғанға
(Ерекше
дейін, он сегіздегі
бөлім) 940- және одан да ересек
бабының 3- жастағы оқушыларға тармағы) күндіз
оқыту
нысанындағы
оқу
орындарындағы оқуы
аяқталғанға
дейін,
бірақ әрі кеткенде
жиырма үш жасқа
дейін;
Қазақстан

1) 940-баптың 3тармағы
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«3. Зиян: кәмелетке
толмағандарға – он
сегіз жасқа толғанға
дейін, он сегіздегі
және одан да ересек
жастағы
оқушыларға – күндіз
оқыту нысанындағы
оқу орындарындағы
оқуы
аяқталғанға
дейін,
бірақ
әрі
кеткенде жиырма үш
жасқа
дейін;
Қазақстан
Республикасының

Заң жобасының 1бабы 1-тармағының 1)
тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«1) 940-баптың 3тармағындағы
«мүгедектерге», «атааналарының біреуіне,
жұбайына не қайтыс
болған
адамның
асырауында
болған
балаларын,
немерелерін,
ағаінілері
мен
апасіңлілерін,
қарындастарын
күтумен
айналысатын» деген
сөздер
тиісінше

Депутат
Ғ.А. Елеуов
«Құқықтық актілер
туралы»
ҚРЗ
24бабының 3-тармағына
сәйкес НҚА мәтіні
барынша қысқа болуға
тиіс.
Депутаттар
Г.А. Нұрымова
З.А. Камасова
Ж.Т. Телпекбаева
Мақсат
«мүгедектерге» деген
сөзді «мүгедектігі бар
адамдарға»
деген

Қабылданды

Республикасының
зейнетақымен
қамсыздандыру
туралы заңнамасында
белгіленген
зейнеткерлік
жасқа
толған адамдарға өмір
бойы;
мүгедектерге
мүгедектік мерзіміне;
ата-аналарының
біреуіне, жұбайына
не қайтыс болған
адамның
асырауында болған
балаларын,
немерелерін,
ағаінілері
мен
апасіңлілерін,
қарындастарын
күтумен
айналысатын
отбасының
басқа
мүшесіне - олар он
төрт жасқа толғанға
дейін не денсаулық
жағдайы өзгергенге
дейін өтеледі.

2.

Заң
1052-бап.
жобасының Нотариатта
1-бабы 1- куәландырылғандарға
тармағы 2) теңестірілетін

зейнетақымен
қамсыздандыру
туралы
заңнамасында
белгіленген
зейнеткерлік жасқа
толған адамдарға –
өмір
бойы;
мүгедектігі
бар
адамдарға
–
мүгедектік
мерзіміне;
ата-аналарының
біреуіне, жұбайына
не қайтыс болған
адамның
асырауында болған
балаларын,
немерелерін,
ағаінілері
мен
апасіңлілерін,
қарындастарын
күтумен
айналысатын
отбасының
басқа
мүшесіне – олар он
төрт жасқа толғанға
дейін не денсаулық
жағдайы өзгергенге
дейін өтеледі.»;
2) 1052-баптың 1тармағының
1)
тармақшасы мынадай
редакцияда

«мүгедектігі
бар
адамдарға», «қайтыс
болған
адамның
асырауында
болған
балаларын,
немерелерін,
ағаінілері
мен
апасіңлілерін
(қарындастарын)
күтумен айналысатын
ата-анасының
біреуіне,
жұбайына
не» деген сөздермен
ауыстырылсын;»;

Заң жобасының 1бабы
1-тармағы
2)
тармақшасының екінші
абзацы
мынадай

сөздермен ауыстыру
ғана болып табылады,
сондықтан,
бүкіл
тармақты жазу қажет
емес.

Депутаттар
Ғ.А. Елеуов
С.Б. Мусабаев

Қабылданды
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тармақшас
ының
екінші
абзацы
(ҚР АК
(Ерекше
бөлім)
1052-бабы
1тармағын
ың 1)
тармақша
сы)

өсиеттер
1.
Нотариатта
куәландырылған
өсиеттерге:
1)
ауруханаларда,
санаторийлерде, өзге
де емдеу-алдын алу
мекемелерінде
емделіп
жатқан,
сондай-ақ қарттар мен
мүгедектерге
арналған
үйлерде
тұратын азаматтардың
осы ауруханалардың,
санаторийлердің, өзге
де емдеу-алдын алу
мекемелерінің
бас
дәрігерлері
және
кезекші дәрігерлері,
сондай-ақ қарттар мен
мүгедектерге
арналған
үйлердің
директорлары,
бас
дәрігерлері
куәландырған
өсиеттері;

жазылсын:
«1) ауруханаларда,
санаторийлерде, өзге
де емдеу-алдын алу
мекемелерінде
емделіп
жатқан,
сондай-ақ қарттар
мен мүгедектігі бар
адамдарға арналған
медициналықәлеуметтік
мекемелерде
тұратын
азаматтардың
осы
ауруханалардың,
санаторийлердің,
өзге де емдеу-алдын
алу
мекемелерінің
бас дәрігерлері және
кезекші дәрігерлері,
сондай-ақ қарттар
мен мүгедектігі бар
адамдарға арналған
медициналықәлеуметтік
мекемелердің
директорлары,
бас
дәрігерлері
куәландырған
өсиеттері;»;

редакцияда жазылсын:
«1)
ауруханаларда,
санаторийлерде, өзге де
емдеупрофилактикалық
мекемелерде
емделіп
жатқан
азаматтардың
осы мекемелердің бас
дәрігерлері
және
кезекші
дәрігерлері
куәландырған өсиеттері,
сондай-ақ
медициналықәлеуметтік
мекемелерде
(ұйымдарда) тұратын
қарттар мен мүгедектігі
бар адамдардың осы
мекемелердің
(ұйымдардың)
директорлары
және
бас
дәрігерлері
куәландырған
өсиеттері;»;

Редакциясын
жақсарту
артық
сөздерді алып тастау.
Сонымен
қатар,
төрешілдік
коллизияларды
болғызбау
үшін
медициналықәлеуметтік
мекеме
директорының не оның
бас дәрігерінің қарт
адамның
немесе
мүгедектің
өсиетін
куәландыруы
жеткілікті
болып
табылады.

2. 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне:
3.

Заң

51-бап.

1)

51-баптың

1-

Заң

жобасының

1-

Депутат

Қабылданды
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жобасының
1-бабы 2тармағыны
ң 1)
тармақшас
ы

Республикалық
маңызы бар қала,
астана бюджеттеріне
түсетін түсімдер
1. Мыналар:
...
8) мыналарға:
(ҚР БК 51...
бабының 1Қазақстан
тармағы Республикасының
8)
аумағында жасалған
тармақша жеңіл
сының
автомобильдерге
алтыншы (мүгедектерге
абзацы)
арнайы
арналған
қолмен басқарылатын
немесе
қолмен
басқаруға бейімделген
автомобильдерден
басқа);

4.

Заң
жобасының
1-бабы 2тармағыны
ң __)
тармақшас

52-бап. Аудандық
(облыстық
маңызы
бар қала) бюджетке
түсетін түсімдер
1.
Мыналар
аудандық (облыстық

тармағы
8)
тармақшасының
алтыншы
абзацы
мынадай редакцияда
жазылсын:
«Қазақстан
Республикасының
аумағында жасалған
жеңіл
автомобильдерге
(мүгедектігі
бар
адамдарға арнайы
арналған
қолмен
басқарылатын
немесе
қолмен
басқаруға
бейімделген
автомобильдерден
басқа);»;

Жоқ;

бабы 2-тармағының 1)
тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«1) 51-баптың 1тармағы
8)
тармақшасының
алтыншы
абзацындағы
«мүгедектерге» деген
сөз «мүгедектігі бар
адамдарға»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;».

Ғ.А. Елеуов
«Құқықтық актілер
туралы»
ҚРЗ
24бабының 3-тармағына
сәйкес НҚА мәтіні
барынша қысқа болуға
тиіс.
Депутаттар
А.Қ. Нұркина
В.А. Ким
Д.Б. Зәкиева
З.А. Камасова
Ж.Н. Нұрманбетова
Ж.Ә. Омарбекова
Л.П. Павловец
Б.М. Сартбаев
Е.В. Смайлов
И.В. Смирнова
Е.В. Смышляева
Ж.Д. Сүлейменова
М.М.
Тәжмағамбетова
Ғ.Ә. Ташқараев
М.М. Толепберген
Заң техникасы.
Депутат
Ғ.А. Елеуов

Заң жобасының 1бабының
2-тармағы
мынадай мазмұндағы
жаңа ___) тармақшамен
Әзірлеушілер Бюджет
толықтырылсын:
кодексінің 52-бабына
«___) 52-баптың 1- түзету енгізуді ұмытып

Қабылданды

4

ы (жаңа)

5.

маңызы бар қала)
бюджетке
түсетін
(ҚР БК 52- салықтық
түсімдер
бабының 1- болып табылады:
тармағы
...
8)
8) мыналарға:
тармақша
...
сының
Қазақстан
алтыншы Республикасының
абзацы)
аумағында жасалған
жеңіл
автомобильдерге
(мүгедектер
үшін
арнайы
арналған
қолмен басқарылатын
немесе
қолмен
басқаруға бейімделген
автомобильдерден
басқа);
Заң
53-бап.
жобасының Республикалық
1-бабы 2- бюджеттің
тармағыны шығыстары
ң 2)
1.
Республикалық
тармақшас бюджеттің
ы
шығыстары мынадай
бағыттар
бойынша
(ҚР БК 53- жүзеге асырылады:
бабының 1...
тармағы
6) әлеуметтік көмек
6)
және
әлеуметтік
тармақша қамсыздандыру:
сының
...
тоғызынш
мүгедек
баланы

тармағы
8) кетті.
тармақшасының
алтыншы
абзацындағы
«мүгедектер» деген сөз
«мүгедектігі
бар
адамдар»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;».
Тиісінше
тармақшалардың
кейінгі
нөмірленуі
өзгертілсін;

2) 53-баптың 1тармағы
6)
тармақшасының
тоғызыншы
абзацы
мынадай редакцияда
жазылсын:
«мүгедектігі
бар
баланы
тәрбиелеп
отырған анаға немесе
әкеге, бала асырап
алушыға, қорғаншыға
(қамқоршыға)
тағайындалатын және
төленетін ай сайынғы
мемлекеттік

Заң жобасының 1бабы 2-тармағының 2)
тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«2) 53-баптың 1тармағы
6)
тармақшасының
тоғызыншы
абзацындағы
«мүгедек
баланы»
деген
сөздер
«мүгедектігі
бар
баланы»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;

Депутат
Ғ.А. Елеуов

Қабылданды

«Құқықтық актілер
туралы»
ҚРЗ
24бабының 3-тармағына
сәйкес НҚА мәтіні
барынша қысқа болуға
тиіс.
Депутаттар
А.Қ. Нұркина
В.А. Ким
Д.Б. Зәкиева
З.А. Камасова
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ы абзацы)

6.

Заң
жобасының
1-бабы 2тармағыны
ң 3)
тармақшас
ы

тәрбиелеп
отырған жәрдемақы;»;
анаға немесе әкеге,
бала асырап алушыға,
қорғаншыға
(қамқоршыға)
тағайындалатын және
төленетін ай сайынғы
мемлекеттік
жәрдемақы;

54-бап. Облыстық
бюджеттің
шығыстары
1.
Облыстық
бюджеттің
шығыстары мынадай
бағыттар
бойынша
жүзеге асырылады:
(ҚР БК 54...
бабының 15) әлеуметтік көмек
тармағы және
әлеуметтік
5)
қамсыздандыру:
тармақша
...
сының
аудандық (облыстық
үшінші
маңызы бар қала)
абзацы)
бюджеттен
қаржыландырылатын
әлеуметтік
көмек
түрлерін қоспағанда,
қарттарды
және

3) 54-баптың 1тармағы
5)
тармақшасының
үшінші
абзацы
мынадай редакцияда
жазылсын:
«аудандық
(облыстық
маңызы
бар қала) бюджеттен
қаржыландырылатын
әлеуметтік
көмек
түрлерін қоспағанда,
қарттарды
және
мүгедектігі
бар
балаларды
қоса
алғанда, мүгедектігі
бар
адамдарды
әлеуметтік
қамсыздандыру;»;

Ж.Н. Нұрманбетова
Ж.Ә. Омарбекова
Л.П. Павловец
Б.М. Сартбаев
Е.В. Смайлов
И.В. Смирнова
Е.В. Смышляева
Ж.Д. Сүлейменова
М.М.
Тәжмағамбетова
Ғ.Ә. Ташқараев
М.М. Толепберген
Заң жобасының 1бабы 2-тармағының 3)
тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«3) 54-баптың 1тармағы
5)
тармақшасының
үшінші абзацындағы
«мүгедек балаларды
қоса,
мүгедектерді»
деген
сөздер
«, мүгедектігі бар
балаларды
қоса
алғанда, мүгедектігі
бар адамдарды» деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;

Заң техникасы.
Депутат
Ғ.А. Елеуов

Қабылданды

«Құқықтық актілер
туралы»
ҚРЗ
24бабының 3-тармағына
сәйкес НҚА мәтіні
барынша қысқа болуға
тиіс.
Депутаттар
А.Қ. Нұркина
В.А. Ким
Д.Б. Зәкиева
З.А. Камасова
Ж.Н. Нұрманбетова
Ж.Ә. Омарбекова
Л.П. Павловец
Б.М. Сартбаев
Е.В. Смайлов
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мүгедек балаларды
қоса, мүгедектерді
әлеуметтік
қамсыздандыру;

7.

Заң
жобасының
1-бабы 2тармағыны
ң 4)
тармақшас
ы

55-бап.
Республикалық
маңызы бар қала,
астана бюджеттерінің
шығыстары
1.
Республикалық
маңызы бар қала,
астана бюджеттерінің
(ҚР БК 55- шығыстары
мына
бабының 1- бағыттар
бойынша
тармағы жүзеге асырылады:
5)
...
тармақша
5) әлеуметтік көмек
сының
және
әлеуметтік
алтыншы қамсыздандыру:
абзацы)
...
мүгедек балаларды
қоса
алғанда,
қарттар
мен
мүгедектерді
әлеуметтік
қамсыздандыру;

И.В. Смирнова
Е.В. Смышляева
Ж.Д. Сүлейменова
М.М.
Тәжмағамбетова
Ғ.Ә. Ташқараев
М.М. Толепберген

4) 55-баптың 1тармағы
5)
тармақшасының
алтыншы
абзацы
мынадай редакцияда
жазылсын:
«мүгедектігі
бар
балаларды
қоса
алғанда, қарттар мен
мүгедектігі
бар
адамдарды
әлеуметтік
қамсыздандыру;»;

Заң жобасының 1бабы 2-тармағының 4)
тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«4) 55-баптың 1тармағы
5)
тармақшасының
алтыншы
абзацындағы
«мүгедек балаларды
қоса алғанда, қарттар
мен
мүгедектерді»
деген
сөздер
«қарттарды
және
мүгедектігі
бар
балаларды
қоса
алғанда, мүгедектігі
бар адамдарды» деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;

Заң техникасы.
Депутат
Ғ.А. Елеуов

Қабылданды

«Құқықтық актілер
туралы»
ҚРЗ
24бабының 3-тармағына
сәйкес НҚА мәтіні
барынша қысқа болуға
тиіс.
Депутаттар
А.Қ. Нұркина
В.А. Ким
Д.Б. Зәкиева
З.А. Камасова
Ж.Н. Нұрманбетова
Ж.Ә. Омарбекова
Л.П. Павловец
Б.М. Сартбаев
Е.В. Смайлов
И.В. Смирнова
Е.В. Смышляева
Ж.Д. Сүлейменова
М.М.
Тәжмағамбетова
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Ғ.Ә. Ташқараев
М.М. Толепберген

8.

Заң
жобасының
1-бабы 2тармағыны
ң 5)
тармақшас
ы

56-бап. Аудандық
(облыстық
маңызы
бар қала) бюджеттің
шығыстары
1.
Аудандық
(облыстық
маңызы
бар қала) бюджеттің
шығыстары мынадай
(ҚР БК 56- бағыттар
бойынша
бабының 1- жүзеге асырылады:
тармағы
...
4)
4) ...
тармақша
үйде тәрбиеленетін
сының
және оқитын мүгедек
үшінші
балаларды
және
материалдық
төртінші қамтамасыз ету;
абзацтары
мүгедекті
)
оңалтудың
жеке
бағдарламасына
сәйкес мүгедектерді
міндетті гигиеналық
құралдармен
қамтамасыз
ету,
жүріп-тұруы
қиын
бірінші
топтағы
мүгедектер үшін жеке
көмекші,
құлағы
естімейтін
мүгедектер үшін -

5) 56-бапта:
1-тармақта:
4)
тармақшаның
үшінші және төртінші
абзацтары мынадай
редакцияда
жазылсын:
«үйде тәрбиеленетін
және
оқитын
мүгедектігі
бар
балаларды
материалдық
қамтамасыз ету;
жеке
оңалту
бағдарламасына
сәйкес
мүгедектігі
бар
адамдарды
міндетті гигиеналық
құралдармен
қамтамасыз
ету,
жүріп-тұруы
қиын
бірінші
топтағы
мүгедектігі
бар
адамдар үшін жеке
көмекші,
құлағы
естімейтін
мүгедектігі
бар
адамдар үшін - ымдау
тілінің мамандарын
ұсыну;»;

Заң жобасының 1бабы 2-тармағының 5)
тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«5) 56-бапта:
1-тармақтың
4)
тармақшасында:
үшінші
абзацтағы
«мүгедек балаларды»
деген
сөздер
«мүгедектігі
бар
балаларды»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;
төртінші
абзацтағы
«мүгедекті оңалтудың
жеке
бағдарламасына»,
«мүгедектерді»,
«мүгедектер»
деген
сөздер
тиісінше
«мүгедектігі
бар
адамды
абилитациялау
мен
оңалтудың
жеке
бағдарламасына»,
«мүгедектігі
бар
адамдарды»,
«мүгедектігі
бар
адамдар»
деген

Заң техникасы.
Депутаттар
А.Қ. Нұркина
В.А. Ким
Ғ.А. Елеуов
Д.Б. Зәкиева
З.А. Камасова
С.Б. Мусабаев
Ж.Н. Нұрманбетова
Ж.Ә. Омарбекова
Л.П. Павловец
Б.М. Сартбаев
Е.В. Смайлов
И.В. Смирнова
Е.В. Смышляева
Ж.Д. Сүлейменова
М.М.
Тәжмағамбетова
Ғ.Ә. Ташқараев
М.М. Толепберген

Қабылданды

Заң техникасы.
Заң
жобасының
тұжырымдамасына
байланысты «мүгедекті
оңалтудың
жеке
бағдарламасы» деген
терминді «мүгедектігі
бар адамды оңалтудың
жеке
бағдарламасы»
деп
өзгерту
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ымдау
тілінің
мамандарын ұсыну;
...
5.
Облыстық
маңызы бар қала
бюджеті құрамында
қаладағы
ауданның
шығыстары мынадай
бағыттар
бойынша
көзделеді:
...
7)
мүгедектердің
қоғамдық
бірлестіктерімен
бірлесіп,
мәденибұқаралық
және
ағарту іс-шараларын
ұйымдастыру;
...
9) дене шынықтыру
және спорт жөніндегі
уәкілетті
органмен
және мүгедектердің
қоғамдық
бірлестіктерімен
бірлесіп, мүгедектер
арасында сауықтыру
және спорттық ісшаралар
өткізуді
ұйымдастыру;

7)
тармақша
мынадай редакцияда
жазылсын:
«7) мүгедектігі бар
адамдардың
қоғамдық
бірлестіктерімен
бірлесіп,
мәденибұқаралық
және
ағарту іс-шараларын
ұйымдастыру;»;
9)
тармақша
мынадай редакцияда
жазылсын:
«9) дене шынықтыру
және спорт жөніндегі
уәкілетті
органмен
және мүгедектігі бар
адамдардың
қоғамдық
бірлестіктерімен
бірлесіп, мүгедектігі
бар
адамдар
арасында сауықтыру
және спорттық ісшаралар
өткізуді
ұйымдастыру;».

сөздермен
ұсынылады.
ауыстырылсын;
5-тармақтың 7) және
9) тармақшаларындағы
«мүгедектердің»,
«мүгедектер»
деген
сөздер
тиісінше
«мүгедектігі
бар
адамдардың»,
«мүгедектігі
бар
адамдар»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;

3. 2011 жылғы 26 желтоқсандағы «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне:
9.

Заң

147-бап.

Ерлі-

1)

147-баптың

2-

Заң

жобасының

1-

Әлеуметтік-мәдени

Қабылданды
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жобасының
1-бабы 3тармағыны
ң 1) және
2)
тармақшал
ары

зайыптылардың бірінбірі
күтіп-бағу
жөніндегі міндеттері
...
2.
Мұндай
қолдаудан бас тартқан
және
ерлізайыптылардың
арасында
алимент
төлеу туралы келісім
болмаған жағдайда,
алимент
төлеуге
қажетті қаражаты бар
екінші жұбайдан:
...
3) ортақ мүгедек
баланы он сегіз жасқа
толғанға дейін бағыпкүтуді жүзеге асырып
отырған, сондай-ақ он
сегіз жасқа толған соң
ортақ мүгедек балаға
І-ІІ
топтағы
мүгедектік
белгіленген жағдайда
көмекке
мұқтаж
жұбайының алимент
төлеуді сот тәртібімен
талап етуге құқығы
бар.
...
148-бап. Бұрынғы
жұбайдың неке (ерлізайыптылық)
бұзылғаннан
кейін

тармағының
3)
тармақшасы мынадай
редакцияда
жазылсын:
«3) мүгедектігі бар
ортақ баланы он сегіз
жасқа толғанға дейін
бағып-күтуді жүзеге
асырып
отырған,
сондай-ақ он сегіз
жасқа толған соң
мүгедектігі бар ортақ
балаға І-ІІ топтағы
мүгедектік
белгіленген жағдайда
көмекке
мұқтаж
жұбайының алимент
төлеуді сот тәртібімен
талап етуге құқығы
бар.»;
2) 148-баптың 1тармағының
2)
тармақшасы мынадай
редакцияда
жазылсын:
«2) мүгедектігі бар
ортақ баланы он сегіз
жасқа толғанға дейін
бағып-күтуді жүзеге
асырып
отырған,
сондай-ақ он сегіз
жасқа толған соң
мүгедектігі
бар
ортақ балаға І-ІІ
топтағы мүгедектік

бабы 3-тармағының 1) даму комитеті
және
2)
Депутаттар
тармақшаларындағы «ІС.А. Симонов
ІІ топтағы» деген
С.Б. Мусабаев
сөздер «бірінші немесе
екінші топтағы» деген
«Қазақстан
сөздермен
Республикасында
ауыстырылсын;
мүгедектерді
әлеуметтік
қорғау
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Заңының
терминологиясына
сәйкес келтіру.

10

10.

алимент алуға құқығы
1. Алимент төлеуге
қажетті қаражаты бар
бұрынғы жұбайынан
алимент төлеуді сот
тәртібімен
талап
етуге:
...
2) ортақ мүгедек
баланы он сегіз жасқа
толғанға дейін бағыпкүтуді жүзеге асырып
отырған, сондай-ақ он
сегіз жасқа толған соң
ортақ мүгедек балаға
І-ІІ
топтағы
мүгедектік
белгіленген жағдайда
көмекке
мұқтаж
бұрынғы жұбайының;
Заң
169-бап.
Алимент
жобасының бойынша
берешек
1-бабы 3- мөлшерін белгілеу
тармағыны
...
ң 3)
3. ...
тармақшас
Мүгедек
болып
ы
табылатын
борышкерлер үшін ай
(ҚР НЖОК сайынғы төлем немесе
169алимент
бойынша
бабының 3- берешек – олардың ай
тармағын сайынғы
ың үшінші жалақысынан
және
абзацы)
өзге де кірісінен, ал

белгіленген жағдайда
көмекке
мұқтаж
бұрынғы
жұбайының;»;

3) 169-баптың 3тармағының үшінші
абзацы
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«Мүгедектігі бар
адамдар
болып
табылатын
борышкерлер үшін ай
сайынғы төлем немесе
алимент
бойынша
берешек – олардың ай
сайынғы
жалақысынан
және

Заң жобасының 1бабы 3-тармағының 3)
тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«3) 169-баптың 3тармағының үшінші
абзацындағы
«Мүгедек» деген сөз
«Мүгедектігі
бар
адам» деген сөздермен
ауыстырылсын;»;

Депутат
Ғ.А. Елеуов

Қабылданды

«Құқықтық актілер
туралы»
ҚРЗ
24бабының 3-тармағына
сәйкес НҚА мәтіні
барынша қысқа болуға
тиіс.
Депутаттар
Г.А. Нұрымова
З.А. Камасова
Ж.Т. Телпекбаева
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егер олар жұмыс
істемейтін жағдайда
бюджет қаражатынан
және
(немесе)
Мемлекеттік
әлеуметтік
сақтандыру қорынан
төленетін ай сайынғы
жәрдемақылардан
және
(немесе)
әлеуметтік
төлемдерден
айқындалады.

өзге де кірісінен, ал
егер олар жұмыс
істемейтін жағдайда
бюджет қаражатынан
және
(немесе)
Мемлекеттік
әлеуметтік
сақтандыру қорынан
төленетін ай сайынғы
жәрдемақылардан
және
(немесе)
әлеуметтік
төлемдерден
айқындалады.»;

Мақсат
«мүгедектерге» деген
сөзді «мүгедектігі бар
адамдарға»
деген
сөздермен ауыстыру
ғана болып табылады,
сондықтан,
бүкіл
тармақты жазу қажет
емес.

4. 2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне:
11.

Заң
жобасының
1-бабы 4тармағыны
ң 1)
тармақшас
ы
(ҚР ҚК 43бабының
үшінші
бөлігі)

43-бап.
Қоғамдық
жұмыстарға тарту
...
3.
Қоғамдық
жұмыстарға
тарту
жүкті әйелдерге, үш
жасқа дейінгі жас
балалары
бар
әйелдерге, үш жасқа
дейінгі жас балаларын
жалғыз өзі тәрбиелеп
отырған еркектерге,
елу сегіз жастағы
және ол жастан асқан
әйелдерге, алпыс үш
жастағы және ол
жастан
асқан

1) 43-баптың үшінші
бөлігі
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«3.
Қоғамдық
жұмыстарға
тарту
жүкті әйелдерге, үш
жасқа дейінгі жас
балалары
бар
әйелдерге, үш жасқа
дейінгі жас балаларын
жалғыз өзі тәрбиелеп
отырған еркектерге,
елу сегіз жастағы және
ол
жастан
асқан
әйелдерге, алпыс үш
жастағы және ол

Заң жобасының 1бабы 4-тармағының 1)
тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«1)
43-баптың
үшінші
бөлігіндегі
«мүгедектерге» деген
сөз «мүгедектігі бар
адамдарға»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;

Депутаттар
Ғ.А. Елеуов
С.Б. Мусабаев

Қабылданды

«Құқықтық актілер
туралы»
ҚРЗ
24бабының 3-тармағына
сәйкес НҚА мәтіні
барынша қысқа болуға
тиіс.
Депутаттар
Г.А. Нұрымова
З.А. Камасова
Ж.Т. Телпекбаева
Мақсат
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12.

Заң
жобасының
1-бабы 4тармағыны
ң 2)
тармақшас
ы
(ҚР ҚК 44бабының
бірінші
бөлігі)

еркектерге,
бірінші
немесе екінші топтағы
мүгедектерге, әскери
қызметшілерге
тағайындалмайды.

жастан
асқан
еркектерге,
бірінші
немесе екінші топтағы
мүгедектігі
бар
адамдарға,
әскери
қызметшілерге
тағайындалмайды.»;

44-бап.
Бас
бостандығын шектеу
1. Бас бостандығын
шектеу
сотталған
адамға алты айдан
жеті жылға дейінгі
мерзімге пробациялық
бақылау белгілеуден
және оны жазаны
өтеудің бүкіл мерзімі
ішінде жыл сайын бір
жүз сағаттан мәжбүрлі
еңбекке
тартудан
тұрады.
Бас
бостандығын шектеу
сотталған
адамның
тұрғылықты
жері
бойынша
қоғамнан
оқшауланбай өтеледі.
Мәжбүрлі
еңбекті
жергілікті атқарушы
органдар
қоғамдық
орындарда
ұйымдастырады және
күніне төрт сағаттан

2) 44-баптың бірінші
бөлігі
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«1. Бас бостандығын
шектеу
сотталған
адамға алты айдан
жеті жылға дейінгі
мерзімге пробациялық
бақылау белгілеуден
және оны жазаны
өтеудің бүкіл мерзімі
ішінде жыл сайын бір
жүз сағаттан мәжбүрлі
еңбекке
тартудан
тұрады.
Бас
бостандығын шектеу
сотталған
адамның
тұрғылықты
жері
бойынша
қоғамнан
оқшауланбай өтеледі.
Мәжбүрлі
еңбекті
жергілікті атқарушы
органдар
қоғамдық
орындарда

«мүгедектерге» деген
сөзді «мүгедектігі бар
адамдарға»
деген
сөздермен ауыстыру
ғана болып табылады,
сондықтан,
бүкіл
тармақты жазу қажет
емес.
Заң жобасының 1бабы 4-тармағының 2)
тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«2)
44-баптың
бірінші
бөлігіндегі
«мүгедектер» деген сөз
«мүгедектігі
бар
адамдар»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;

Депутат
Ғ.А. Елеуов

Қабылданды

«Құқықтық актілер
туралы»
ҚРЗ
24бабының 3-тармағына
сәйкес НҚА мәтіні
барынша қысқа болуға
тиіс.
Депутаттар
Г.А. Нұрымова
З.А. Камасова
С.Б. Мусабаев
Ж.Т. Телпекбаева
Мақсат
«мүгедектерге» деген
сөзді «мүгедектігі бар
адамдарға»
деген
сөздермен ауыстыру
ғана болып табылады,
сондықтан,
бүкіл
тармақты жазу қажет
емес.
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асырылмай өтеледі.
Тұрақты жұмыс орны
бар
немесе
оқып
жүрген сотталғандар,
кәмелетке
толмағандар,
жүкті
әйелдер, үш жасқа
дейінгі жас балалары
бар әйелдер, үш жасқа
дейінгі жас балаларын
жалғыз өзі тәрбиелеп
отырған еркектер, елу
сегіз жастағы және ол
жастан асқан әйелдер,
алпыс үш жастағы
және ол жастан асқан
еркектер,
бірінші
немесе екінші топтағы
мүгедектер, сондайақ жазасы алты айдан
аз
мерзімге
бас
бостандығын
шектеуге
ауыстырылған
сотталғандар
мәжбүрлі
еңбекке
тартылмайды.

13.

Заң
жобасының
1-бабы 4-

ұйымдастырады және
күніне төрт сағаттан
асырылмай өтеледі.
Тұрақты жұмыс орны
бар
немесе
оқып
жүрген сотталғандар,
кәмелетке
толмағандар,
жүкті
әйелдер, үш жасқа
дейінгі жас балалары
бар әйелдер, үш жасқа
дейінгі жас балаларын
жалғыз өзі тәрбиелеп
отырған еркектер, елу
сегіз жастағы және ол
жастан асқан әйелдер,
алпыс үш жастағы
және ол жастан асқан
еркектер,
бірінші
немесе екінші топтағы
мүгедектігі
бар
адамдар, сондай-ақ
жазасы алты айдан аз
мерзімге
бас
бостандығын
шектеуге
ауыстырылған
сотталғандар
мәжбүрлі
еңбекке
тартылмайды.»;

45-бап. Қамаққа алу
3) 45-баптың үшінші
Заң жобасының 1...
бөлігі
мынадай бабы 4-тармағының 3)
3.
Қамаққа
алу редакцияда
тармақшасы мынадай

Депутаттар
Ғ.А. Елеуов
С.Б. Мусабаев

Қабылданды
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тармағыны
ң 3)
тармақшас
ы
(ҚР ҚК 45бабының
үшінші
бөлігі)

14.

Заң
жобасының
1-бабы 4тармағыны
ң 4)
тармақшас
ы
(ҚР ҚК 72бабының
бірінші
бөлігінің
төртінші

кәмелетке
толмағандарға, жүкті
әйелдерге,
жас
балалары
бар
әйелдерге,
жас
балаларын жалғыз өзі
тәрбиелеп
отырған
еркектерге, елу сегіз
жастағы және ол
жастан
асқан
әйелдерге, алпыс үш
жастағы және ол
жастан
асқан
еркектерге,
бірінші
немесе екінші топтағы
мүгедектерге
тағайындалмайды.

жазылсын:
«3. Қамаққа алу
кәмелетке
толмағандарға, жүкті
әйелдерге,
жас
балалары
бар
әйелдерге,
жас
балаларын жалғыз өзі
тәрбиелеп
отырған
еркектерге, елу сегіз
жастағы және ол
жастан
асқан
әйелдерге, алпыс үш
жастағы және ол
жастан
асқан
еркектерге,
бірінші
немесе екінші топтағы
мүгедектігі
бар
адамдарға
тағайындалмайды.»;

редакцияда жазылсын:
«3)
45-баптың
үшінші
бөлігіндегі
«мүгедектерге» деген
сөз «мүгедектігі бар
адамдарға»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;

72-бап.
Жазаны
өтеуден шартты түрде
мерзімінен
бұрын
босату
1. ...
Ауыр және аса ауыр
сыбайлас жемқорлық
қылмыс үшін бас
бостандығынан
айыруды өтеп жатқан
жүкті әйелдерді, жас
балалары
бар
әйелдерді,
жас

4) 72-бапта:
бірінші
бөліктің
төртінші
абзацы
мынадай редакцияда
жазылсын:
«Ауыр және аса
ауыр
сыбайлас
жемқорлық қылмыс
үшін
бас
бостандығынан
айыруды өтеп жатқан
жүкті әйелдерді, жас
балалары
бар

Заң жобасының 1бабы 4-тармағының 4)
тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«4) 72-бапта:
бірінші
бөліктің
төртінші абзацындағы
«мүгедектерді» деген
сөз «мүгедектігі бар
адамдарды»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;
төртінші
бөліктің

«Құқықтық актілер
туралы»
ҚРЗ
24бабының 3-тармағына
сәйкес НҚА мәтіні
барынша қысқа болуға
тиіс.

Депутаттар
Ғ.А. Елеуов
С.Б. Мусабаев

Қабылданды

«Құқықтық актілер
туралы»
ҚРЗ
24бабының 3-тармағына
сәйкес НҚА мәтіні
барынша қысқа болуға
тиіс.
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абзацы,
төртінші
бөлігі,
жетінші
бөлігінің 2)
тармағы,
сегізінші
бөлігінің 3)
тармағын
ың екінші
абзацы)

балаларын жалғыз өзі
тәрбиелеп
отырған
еркектерді, елу сегіз
жастағы және ол
жастан
асқан
әйелдерді, алпыс үш
жастағы және ол
жастан
асқан
еркектерді,
бірінші
немесе екінші топтағы
мүгедектерді
осы
баптың үшінші және
бесінші бөліктерінде
көрсетілген
мерзімдерді іс жүзінде
өтегеннен кейін сот
шартты
түрде
мерзімінен
бұрын
босатуы мүмкін.
...
4. Жүкті әйелдерге,
жас балалары бар
әйелдерге,
жас
балаларын жалғыз өзі
тәрбиелеп
отырған
еркектерге, елу сегіз
жастағы және ол
жастан
асқан
әйелдерге, алпыс үш
жастағы және ол
жастан
асқан
еркектерге,
бірінші
немесе екінші топтағы
мүгедектерге жазаны
өтеуден шартты түрде

әйелдерді,
жас
балаларын жалғыз өзі
тәрбиелеп
отырған
еркектерді, елу сегіз
жастағы және ол
жастан
асқан
әйелдерді, алпыс үш
жастағы және ол
жастан
асқан
еркектерді,
бірінші
немесе екінші топтағы
мүгедектігі
бар
адамдарды
осы
баптың үшінші және
бесінші бөліктерінде
көрсетілген
мерзімдерді іс жүзінде
өтегеннен кейін сот
шартты
түрде
мерзімінен
бұрын
босатуы мүмкін.»;
төртінші
бөліктің
бірінші
абзацы
мынадай редакцияда
жазылсын:
«4. Жүкті әйелдерге,
жас балалары бар
әйелдерге,
жас
балаларын жалғыз өзі
тәрбиелеп
отырған
еркектерге, елу сегіз
жастағы және ол
жастан
асқан
әйелдерге, алпыс үш
жастағы және ол

бірінші абзацындағы
«мүгедектерге» деген
сөз «мүгедектігі бар
адамдарға»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;
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мерзімінен
бұрын
босату:
1) онша ауыр емес
немесе
ауырлығы
орташа
қылмыс
үшін
сот
тағайындаған жаза
мерзімінің кемінде
төрттен бірін;
2) ауыр қылмыс
үшін
сот
тағайындаған жаза
мерзімінің кемінде
үштен бірін;
3) адам өміріне
қолсұғушылықпен
ұштаспаған аса ауыр
қылмыс үшін сот
тағайындаған жаза
мерзімінің кемінде
жартысын іс жүзінде
өтегеннен
кейін,
сондай-ақ
егер
бұрын қолданылған
шартты
түрде
мерзімінен
бұрын
босатудың күші осы
баптың
жетінші
бөлігінің 1) және 2)
тармақтарында
көзделген
негіздер
бойынша жойылған
болса;
4) адам өміріне
қолсұғушылықпен

жастан
асқан
еркектерге,
бірінші
немесе екінші топтағы
мүгедектігі
бар
адамдарға
жазаны
өтеуден шартты түрде
мерзімінен
бұрын
босату:»;
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ұштасқан аса ауыр
қылмыс үшін сот
тағайындаған жаза
мерзімінің кемінде
үштен екісін, сондайақ
егер
бұрын
қолданылған
шартты
түрде
мерзімінен
бұрын
босатудың
осы
баптың
жетінші
бөлігінің
3)
тармағында
көзделген
негіз
бойынша
күші
жойылған болса;
5) сотталған адам
процестік келісімнің
барлық талаптарын
орындаған
жағдайда,
ауыр
қылмыс
үшін
тағайындалған жаза
мерзімінің кемінде
төрттен бірін не аса
ауыр қылмыс үшін
тағайындалған жаза
мерзімінің кемінде
үштен
бірін
іс
жүзінде
өтегеннен
кейін қолданылуы
мүмкін.
...
7. Шартты түрде
жетінші бөліктің 2)
жетінші бөліктің 2)
мерзімінен
бұрын тармақшасы мынадай тармағындағы
18

босату қолданылған
адам, егер жазаның
қалған
өтелмеген
бөлігі ішінде:
...
2)
қылмысты
абайсызда жасаса, сол
сияқты жүкті әйел,
жас балалары бар
әйел, жас балаларын
жалғыз өзі тәрбиелеп
отырған еркек, елу
сегіз жастағы және ол
жастан асқан әйел,
алпыс үш жастағы
және ол жастан асқан
еркек, бірінші немесе
екінші
топтағы
мүгедек қылмыстық
теріс қылық, қасақана
онша
ауыр
емес
қылмыс
жасаған
жағдайларда,
жаңа
қылмыс үшін жаза
тағайындау
кезінде
шартты
түрде
мерзімінен
бұрын
босатудың күшін жою
не
оны
күшінде
қалдыру
туралы
мәселені сот шешеді.
Егер сот шартты түрде
мерзімінен
бұрын
босатудың
күшін
жойса,
жаза

редакцияда
жазылсын:
«2)
қылмысты
абайсызда жасаса, сол
сияқты жүкті әйел,
жас балалары бар
әйел, жас балаларын
жалғыз өзі тәрбиелеп
отырған еркек, елу
сегіз жастағы және ол
жастан асқан әйел,
алпыс үш жастағы
және ол жастан асқан
еркек, бірінші немесе
екінші
топтағы
мүгедектігі бар адам
қылмыстық
теріс
қылық, қасақана онша
ауыр емес қылмыс
жасаған жағдайларда,
жаңа қылмыс үшін
жаза
тағайындау
кезінде шартты түрде
мерзімінен
бұрын
босатудың күшін жою
не
оны
күшінде
қалдыру
туралы
мәселені сот шешеді.
Егер сот шартты түрде
мерзімінен
бұрын
босатудың
күшін
жойса,
жаза
үкімдердің
жиынтығымен жаза
тағайындау

«мүгедек» деген сөз
«мүгедектігі бар адам»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;
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үкімдердің
жиынтығымен жаза
тағайындау
қағидалары бойынша
тағайындалады;
...
8. Шартты түрде
мерзімінен
бұрын
босату:
...
3) мыналарды:
ауыр және аса ауыр
сыбайлас жемқорлық
қылмыстарды жүкті
әйелдер, жас балалары
бар әйелдер, жас
балаларын жалғыз өзі
тәрбиелеп
отырған
еркектер, елу сегіз
жастағы және ол
жастан асқан әйелдер,
алпыс үш жастағы
және ол жастан асқан
еркектер,
бірінші
немесе екінші топтағы
мүгедектер жасаған
жағдайларды;

15.

қағидалары бойынша
тағайындалады;»;

сегізінші бөліктің 3)
тармақшасының
екінші
абзацы
мынадай редакцияда
жазылсын:
«ауыр және аса ауыр
сыбайлас жемқорлық
қылмыстарды жүкті
әйелдер, жас балалары
бар әйелдер, жас
балаларын жалғыз өзі
тәрбиелеп
отырған
еркектер, елу сегіз
жастағы және ол
жастан асқан әйелдер,
алпыс үш жастағы
және ол жастан асқан
еркектер,
бірінші
немесе екінші топтағы
мүгедектігі
бар
адамдар
жасаған
жағдайларды;»;
Заң
152-бап. Қазақстан
5)
152-баптың
жобасының Республикасының
екінші бөлігі мынадай
1-бабы 4- еңбек
заңнамасын редакцияда
тармағыны бұзу
жазылсын:
ң 5)
...
«2. Әйелмен оның
тармақшас
2. Әйелмен оның жүктілігі
себебі

сегізінші бөліктің 3)
тармағының екінші
абзацындағы
«мүгедектер» деген сөз
«мүгедектігі
бар
адамдар»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;

Заң жобасының 1Депутаттар
бабы 4-тармағының 5)
Ғ.А. Елеуов
тармақшасы мынадай
С.Б. Мусабаев
редакцияда жазылсын:
«Құқықтық актілер
«5)
152-баптың
ҚРЗ
24екінші
бөлігінің туралы»

Қабылданды
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ы
(ҚР ҚК
152бабының
екінші
бөлігі)

жүктілігі
себебі
бойынша
еңбек
шартын
жасасудан
негізсіз бас тарту
немесе онымен еңбек
шартын
негізсіз
тоқтату немесе үш
жасқа
дейінгі
балалары бар әйелмен
осы
себептер
бойынша
еңбек
шартын
жасасудан
негізсіз бас тарту
немесе онымен еңбек
шартын
негізсіз
тоқтату, сол сияқты
мүгедекпен
оның
мүгедектігі
себебі
бойынша
не
кәмелетке толмаған
адаммен
оның
кәмелетке
толмағандығы себебі
бойынша
еңбек
шартын
жасасудан
негізсіз бас тарту
немесе еңбек шартын
негізсіз тоқтату –
белгілі
бір
лауазымдарды атқару
немесе белгілі бір
қызметпен айналысу
құқығынан бір жылға
дейінгі
мерзімге
айыра отырып немесе

бойынша
еңбек
шартын
жасасудан
негізсіз бас тарту
немесе онымен еңбек
шартын
негізсіз
тоқтату немесе үш
жасқа
дейінгі
балалары бар әйелмен
осы
себептер
бойынша
еңбек
шартын
жасасудан
негізсіз бас тарту
немесе онымен еңбек
шартын
негізсіз
тоқтату, сол сияқты
мүгедектігі
бар
адаммен
оның
мүгедектігі
себебі
бойынша
не
кәмелетке толмаған
адаммен
оның
кәмелетке
толмағандығы себебі
бойынша
еңбек
шартын
жасасудан
негізсіз бас тарту
немесе еңбек шартын
негізсіз тоқтату –
белгілі
бір
лауазымдарды атқару
немесе белгілі бір
қызметпен айналысу
құқығынан бір жылға
дейінгі
мерзімге
айыра отырып немесе

бірінші абзацындағы
«мүгедекпен» деген сөз
«мүгедектігі
бар
адаммен»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;

бабының 3-тармағына
сәйкес НҚА мәтіні
барынша қысқа болуға
тиіс.
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онсыз, екі жүз айлық
есептік көрсеткішке
дейінгі
мөлшерде
айыппұл салуға не сол
мөлшерде
түзеу
жұмыстарына не екі
жүз сағатқа дейінгі
мерзімге
қоғамдық
жұмыстарға тартуға
не елу тәулікке дейінгі
мерзімге
қамаққа
алуға жазаланады.

онсыз, екі жүз айлық
есептік көрсеткішке
дейінгі
мөлшерде
айыппұл салуға не сол
мөлшерде
түзеу
жұмыстарына не екі
жүз сағатқа дейінгі
мерзімге
қоғамдық
жұмыстарға тартуға
не елу тәулікке дейінгі
мерзімге
қамаққа
алуға жазаланады.»;

5. 2014 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексіне:
16.

Заң
жобасының
1-бабы 5тармағыны
ң ___)
тармақшас
ы (жаңа)
(ҚР ҚПК
81бабының
алтыншы
бөлігі)

81-бап. Аудармашы
...
6.
Осы
баптың
қағидалары мылқау
немесе
саңырау
адамдардың
ымбелгілерін түсінетін
және іс бойынша іс
жүргізуге қатысу үшін
шақырылған адамға
қолданылады.

Жоқ;

Заң жобасының 1бабының
5-тармағы
мынадай мазмұндағы
жаңа ___) тармақшамен
толықтырылсын:
«___)
81-баптың
алтыншы бөлігіндегі
«мылқау
немесе
саңырау адамдардың»
деген сөздер «сөйлеу
және (немесе) есту
қабілетінен
толық
айырылған
адамдардың»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;
Тиісінше

Депутат
Ғ.А. Елеуов

Қабылданды

ҚР
заңнамалық
актілерінде «мылқау»,
«саңырау»,
«соқыр»
сөздерін
пайдалану
мүгедектігі
бар
адамдардың
құқықтарын бұзу үлгісі
болып табылады.
Мұндай
сөздерді
пайдалану
орынсыз
деп есептеледі, себебі,
мүгедектігі бар әр адам
кез келген адам сияқты
жеке
тұлға
деп
саналады.
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тармақшалардың
кейінгі
нөмірленуі
өзгертілсін;
17.

18.

Заң
145-бап. Кепіл
жобасының
...
1-бабы 53. ...
тармағыны
...
ң 2)
Айрықша
тармақшас жағдайларда
кепіл
ы
мөлшері мыналарға:
1)
асырауында
(ҚР ҚПК кәмелетке толмаған
145балалары, қарт атабабының анасы,
мүгедек
үшінші
туыстары
бар,
бөлігінің
сондай-ақ қорғаншы
төртінші және
қамқоршы
абзацы)
болып
табылатын
адамдарға;

Заң
жобасының
1-бабы 5тармағыны
ң ___)
тармақшас
ы
(ҚР ҚПК
210бабының

210-бап.
Жауап
алуды
жүргізудің
жалпы қағидалары
...
7. Мылқау немесе
саңырау
куәдан,
жәбірленушіден,
күдіктіден,
айыпталушыдан
жауап
алу
сурдоаударма

2)
145-баптың
үшінші
бөлігінің
төртінші
абзацы
мынадай редакцияда
жазылсын:
«1)
асырауында
кәмелетке толмаған
балалары, қарт атаанасы,
мүгедектігі
бар туыстары бар,
сондай-ақ қорғаншы
және
қамқоршы
болып
табылатын
адамдарға;»;

Заң жобасының 1бабы 5-тармағының 2)
тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«2)
145-баптың
үшінші
бөлігінің
төртінші абзацындағы
«мүгедек туыстары»
деген
сөздер
«мүгедектігі
бар
туыстары»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;

Депутаттар
Г.А. Нұрымова
З.А. Камасова
Ж.Т. Телпекбаева

Қабылданды

Мақсат
«мүгедектерге» деген
сөзді «мүгедектігі бар
адамдарға»
деген
сөздермен ауыстыру
ғана болып табылады,
сондықтан,
бүкіл
тармақты жазу қажет
емес.

Тиісінше
тармақшалардың
кейінгі
нөмірленуі
өзгертілсін;
Жоқ;

Заң жобасының 1бабының
5-тармағы
мынадай мазмұндағы
жаңа 3) тармақшамен
толықтырылсын:
«3)
210-баптың
жетінші
бөлігі
мынадай редакцияда
жазылсын:
«7. Сөйлеу және
(немесе)
есту

Депутат
Ғ.А. Елеуов

Қабылданды

ҚР
заңнамалық
актілерінде «мылқау»,
«саңырау»,
«соқыр»
сөздерін
пайдалану
мүгедектігі
бар
адамдардың
құқықтарын бұзу үлгісі
болып табылады.
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жетінші
бөлігі)

дағдыларын
меңгерген
адамның
қатысуымен жүзеге
асырылады. Мұндай
адамның жауап алуға
қатысуы
хаттамада
көрсетіледі.

қабілетінен
толық
айырылған
куәдан,
жәбірленушіден,
күдіктіден,
айыпталушыдан
жауап
алу
сурдоаударма
дағдыларын
меңгерген
адамның
қатысуымен
жүзеге
асырылады.
Бұл
адамның жауап алуға
қатысуы
хаттамада
көрсетіледі.»;»;

Мұндай
сөздерді
пайдалану
орынсыз
деп есептеледі, себебі,
мүгедектігі бар әр адам
кез келген адам сияқты
жеке
тұлға
деп
саналады.

Тиісінше
тармақшалардың
кейінгі
нөмірленуі
өзгертілсін
19.

Заң
жобасының
1-бабы 5тармағыны
ң 3)
тармақшас
ы
(ҚР ҚПК
640бабының
екінші
бөлігінің 2)
және 3)

640-бап. Төрағалық
етушінің
алқабиге
кандидаттарды
істіқарауға қатысудан
босатуы
...
2. Төрағалық етуші:
...
2)
сот
ісі
жүргізілетін
тілді
білмейтін адамдарды,
мылқауларды,
саңырауларды,
зағиптарды;

3)
640-баптың
екінші бөлігінің 2)
және 3) тармақтары
мынадай редакцияда
жазылсын:
«2)
сот
ісі
жүргізілетін
тілді
білмейтін адамдарды,
сөйлеу
қабілетінен
толық
айырылған
адамдарды,
есту
қабілетінен
толық
айырылған адамдарды
және көру қабілетінен

Заң жобасының 1Депутаттар
бабы 5-тармағының 3)
Г.А. Нұрымова
тармақшасы мынадай
З.А. Камасова
редакцияда жазылсын:
Ж.Т. Телпекбаева
«3) 640-баптың екінші
бөлігінің 2) және 3)
Редакциясын
тармақтары
мынадай нақтылау. «Басқа да»
редакцияда жазылсын:
деген сөздерді алып
«2) сот ісі жүргізілетін тастау ұсынылады;
тілді
білмейтін
адамдарды,
сөйлеу
қабілетінен
толық
айырылған адамдарды,
есту қабілетінен толық

Қабылданды
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тармақта
ры)

3) мүгедек болып
табылатын басқа да
адамдардың
сот
отырысына
толыққанды қатысуын
қамтамасыз
етудің
ұйымдастырушылық
не
техникалық
мүмкіндіктері
болмаған
кезде,
оларды
процеске
қатысушылармен
талқыламастан,
алқаби
міндеттерін
атқарудан босатады.
...

толық
айырылған
адамдарды;
3) мүгедектігі бар
адам
болып
табылатын басқа да
адамдардың
сот
отырысына
толыққанды қатысуын
қамтамасыз
етудің
ұйымдастырушылық
не
техникалық
мүмкіндіктері
болмаған
кезде,
оларды
процеске
қатысушылармен
талқыламастан,
алқаби
міндеттерін
атқарудан босатады.»;

айырылған адамдарды
және көру қабілетінен
толық
айырылған
адамдарды;
3) мүгедектігі бар
адамдардың
сот
отырысына толыққанды
қатысуын қамтамасыз
ету
бойынша
ұйымдастырушылық не
техникалық
мүмкіндіктер болмаған
кезде, оларды процеске
қатысушылармен
талқыламастан, алқаби
міндеттерін атқарудан
босатады.»;

6. 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексіне:
20.

Заң
жобасының
1-бабы 6тармағыны
ң 11)
тармақшас
ы
(ҚР ҚАК
134бабының
бесінші

134-бап. Тәртіптік
изоляторлар
мен
жалғыз
адамдық
камераларда
ұстау
жағдайлары
...
5.
Мүгедек
сотталғандарды
ұстауға
арналған
тәртіптік
изоляторлардағы
камералар мен жалғыз

11)
134-баптың
бесінші
бөлігі
мынадай редакцияда
жазылсын:
«5. Мүгедектігі бар
адамдар
болып
табылатын
сотталғандарды
ұстауға
арналған
тәртіптік
изоляторлардағы
камералар мен жалғыз

Заң жобасының 1- Депутаттар
бабы 6-тармағы 11) С.А. Симонов
тармақшасының екінші Ғ.А. Елеуов
абзацындағы «адамдар
болып
табылатын Мәтінді біркелкілікке
сотталғандарды» деген келтіру мақсатында.
сөздер
«сотталғандарды»
деген
сөзбен
ауыстырылсын.
Осыған

Қабылданды
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бөлігі)

21.

22.

Заң
жобасының
1-бабы 6тармағыны
ң
__)
тармақшас
ы

адамдық
камералар
арнаулы техникалық
құралдармен
жабдықталады.

адамдық
камералар түзетулер
заң
арнаулы техникалық жобасының
мәтіні
құралдармен
бойынша енгізілсін;
жабдықталады.»;

16-бап. ҚылмыстықЖоқ
атқару
қызметі
саласындағы уәкілетті
органның құзыреті
1.
Қылмыстықатқару
қызметі
саласындағы уәкілетті
орган:
(ҚР ҚАК
...
1618)
халықты
бабының әлеуметтік
қорғау
18)
саласындағы уәкілетті
тармақша органмен
келісу
сы)
бойынша
–
мүгедектігі бар және
мекемелерде
жазасын өтеп жүрген
және
күзетпен
қамауда
отырған
сотталғандарға
техникалық көмекші
(компенсаторлық)
құралдар мен арнайы
жүріп-тұру
құралдарын
ұсыну
қағидаларын;
Заң
166-бап.
Мекеме
14)
166-баптың
жобасының әкімшілігінің
үшінші
бөлігі
1-бабы 6- босатылатын
мынадай редакцияда

Мынадай мазмұндағы
Әлеуметтік-мәдени
Қабылданды
__)
тармақшамен даму комитеті
толықтырылсын:
«__) 16-баптың 18)
Мәтінді біркелкілікке
тармақшасындағы
келтіру мақсатында.
«мүгедектігі бар және
мекемелерде жазасын
өтеп жүрген» деген
сөздер
«мүгедектігі
бар,
мекемелерде
жазасын өтеп жүрген»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;

Заң жобасының 1Әлеуметтік-мәдени
бабы 6-тармағының 14) даму комитеті
тармақшасы мынадай
Депутаттар

Қабылданды
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тармағыны
ң 14)
тармақшас
ы
(ҚР ҚАК
166бабының
үшінші
бөлігінің
бірінші
абзацы)

сотталғандардың
жұмысқа
және
тұрмыста
орналасуына
жәрдемдесу жөніндегі
міндеттері
...
3. Бірінші немесе
екінші
топтағы
мүгедектерді, сондайақ алпыс үш жастан
асқан ерлер мен елу
сегіз жастан асқан
әйелдерді
олардың
жазбаша өтініші және
мекеменің
ұсынуы
бойынша әлеуметтік
қорғау
органдары
мүгедектер
және
қарттар
үйіне
жібереді.
Әлеуметтік көмекке
мұқтаж
өзге
де
адамдар
олардың
жазбаша өтініші және
мекеменің
ұсынуы
бойынша әлеуметтік
бейімдеу
орталықтарына
жіберіледі.

жазылсын:
«3. Бірінші немесе
екінші
топтағы
мүгедектігі
бар
адамдарды, сондайақ алпыс үш жастан
асқан ерлер мен елу
сегіз жастан асқан
әйелдерді
олардың
жазбаша өтініші және
мекеменің
ұсынуы
бойынша әлеуметтік
қорғау
органдары
қарттар
және
мүгедектігі
бар
адамдарға арналған
медициналықәлеуметтік
мекемелерге
жібереді.»;

редакцияда жазылсын:
А.Қ. Нұркина
«14)
166-баптың
В.А. Ким
үшінші
бөлігінің
Ж.Н. Нұрманбетова
бірінші абзацында:
Л.П. Павловец
«мүгедектерді» деген
Д.Б. Зәкиева
сөз «мүгедектігі бар
З.А. Камасова
адамдарды»
деген
Ж.Ә. Омарбекова
сөздермен
Б.М. Сартбаев
ауыстырылсын;
Е.В. Смайлов
«мүгедектер
және
И.В. Смирнова
қарттар үйіне» деген
Е.В. Смышляева
сөздер «қарттар мен
Ж.Д. Сүлейменова
мүгедектігі
бар
М.М.
адамдарға арналған Тәжмағамбетова
медициналықҒ.Ә. Ташқараев
әлеуметтік
М.М. Толепберген
мекемелерге
Заң техникасы.
(ұйымдарға)»
деген
166-баптың үшінші
сөздермен
ауыстырылсын;»;
бөлігінің
екінші
абзацын қолданыстағы
заңнамада
қалдыру
қажет.

7. 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне:

27

23.

Заң
жобасының
1-бабы 7тармағыны
ң __)
тармақшас
ы (жаңа)
(ҚР КК 793-бабы 1)
тармақша
сының
екінші
және
үшінші
абзацтары
, 3)
тармақша
сының
бірінші,
сегізінші,
тоғызынш
ы және он
бірінші
абзацтары
)

79-3-бап.
Әлеуметтік
кәсіпкерлік
субъектілерінің
санаттары
Әлеуметтік
кәсіпкерлік
субъектілері
осы
бапта санамаланған
шарттардың
біріне
немесе бірнешеуіне
сәйкестігіне
қарай
мынадай санаттарға
бөлінеді:
1) бірінші санат –
әлеуметтік
кәсіпкерлік субъектісі
азаматтардың
мынадай санаттарын:
мүгедектерді;
мүгедек
баланы
тәрбиелеп отырған
ата-аналарды және
басқа
да
заңды
өкілдерді;
...
3) үшінші санат –
әлеуметтік
кәсіпкерлік субъектісі
мүгедектердің
тыныс-тіршілігіндегі
шектеулерді еңсеруге
немесе
орнын
толтыруға мүмкіндік
беретін
жағдайлар

Жоқ

заң жобасының 1Депутат
бабының
7-тармағы
Ғ.А. Елеуов
мынадай мазмұндағы
___)
тармақшамен
Әзірлеушілер
толықтырылсын:
Кәсіпкерлік кодекстің
79-3-бабына
түзету
«___) 79-3-бапта:
1)
тармақшаның енгізуді ұмытып кетті;
екінші және үшінші
абзацтары мынадай
редакцияда
жазылсын:
«мүгедектігі
бар
адамдарды;
мүгедектігі
бар
баланы
тәрбиелеп
отырған ата-анасын
және басқа да заңды
өкілдерді;»;
3) тармақшада:
бірінші
абзацтағы
«мүгедектердің»,
«мүгедектерге» деген
сөздер
тиісінше
«мүгедектігі
бар
адамдардың»,
«мүгедектігі
бар
адамдарға арналған»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;

Қабылданды
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жасау
мақсатында
мүгедектерге,
сондай-ақ қоғамдық
пайдалы
қызметке
қатысу үшін басқа
азаматтармен
тең
мүмкіндіктер жасау
мақсатында
осы
баптың
1)
тармақшасында
аталған
өзге
де
адамдарға арналған
тауарлар
өндіру,
жұмыстар орындау,
қызметтер
көрсету
жөніндегі
қызметті
алдыңғы күнтізбелік
жылдың
қорытындысы
бойынша
осындай
қызметті
(осындай
қызмет
түрлерін)
жүзеге
асырудан
түсетін
кірістердің
үлесі
әлеуметтік
кәсіпкерлік субъектісі
кірістерінің
жалпы
көлемінің кемінде елу
пайызын құраған, ал
әлеуметтік
кәсіпкерлік субъектісі
алдыңғы күнтізбелік
жыл ішінде алған таза
кірістің
ағымдағы
күнтізбелік
жылда
29

осындай
қызметті
(осындай
қызмет
түрлерін)
жүзеге
асыруға бағытталған
үлесі көрсетілген кіріс
мөлшерінің (алдыңғы
күнтізбелік
жыл
ішінде
таза
кіріс
болған
жағдайда)
кемінде елу пайызын
құраған
жағдайда,
мынадай:
...
аурулардың
профилактикасы,
мүгедектерді оңалту,
оның ішінде мүгедек
балаларды
медициналық
абилитациялау үшін
ғана
пайдаланылуы
мүмкін медициналық
техниканы, протездікортопедиялық
құралдарды, цифрлық
денсаулық
сақтау
саласындағы
бағдарламалық
қамтылымды, сондайақ
техникалық
құралдарды
өндіру
және (немесе) өткізу
жөніндегі;
мүгедектер
мен
зейнеткерлердің

сегізінші абзацта:
«мүгедектерді» деген
сөз «мүгедектігі бар
адамдарды»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;
«мүгедек
балаларды»
деген
сөздер
«мүгедектігі
бар балаларды» деген
сөздермен
ауыстырылсын;

тоғызыншы,
он
бірінші абзацтардағы
30

демалысын
және
оларды сауықтыруды
ұйымдастыру
жөніндегі;
...
мүгедектер
мен
халықтың
жүріптұруы
шектеулі
топтары
үшін
әлеуметтік, көліктік
және
рекреациялық
инфрақұрылым
объектілеріне
қолжетімділікті, көлік
құралдарын
пайдалануды, ақпарат
беру кезінде әмбебап
байланыс қызметтерін
көрсетуді қамтамасыз
ету
бойынша
жағдайлар
жасау
жөніндегі
қызмет
түрлеріне
сәйкес
жүзеге асырады;

«мүгедектер» деген сөз
«мүгедектігі
бар
адамдар»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;».
Тиісінше
тармақшалардың
кейінгі
нөмірленуі
өзгертілсін;

8. 2015 жылғы 31 қазандағы Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік кодексіне:
24.

Заң
46-бап.
Еңбек
жобасының жағдайларының
1-бабы 8- өзгеруі
тармағыны
...
ң 2)
1-1. жоқ
тармақшас

2) 46-бап мынадай
мазмұндағы
1-1бөлікпен
толықтырылсын:
«1-1. Есту және көру
қабілеті
бойынша

Заң жобасының 1Әлеуметтік-мәдени
бабы 8-тармағының 2) даму комитеті
тармақшасы мынадай
Депутаттар
редакцияда жазылсын:
А.Қ. Нұркина
2) 46-бап мынадай
В.А. Ким
мазмұндағы
1-1Д.Б. Зәкиева

Қабылданды
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ы

мүгедектігі бар іске
қатысатын
адамдар
осы
баптың
1тармағында
көрсетілген
құқықтарды
аудармашы көрсететін
қызметтердің
көмегімен, сондай-ақ
сурдотехникалық,
тифлотехникалық
құралдарды
пайдалана
отырып
қолдануға құқылы.»;

(ҚР АПК
46бабының 11-тармағы
(жаңа))

25.

Заң

112-бап. Тегін заң

4)

112-баптың

бөлікпен
толықтырылсын:
«1-1. Іске қатысатын,
есту және (немесе) көру
қабілеті
бойынша
мүгедектігі
бар
адамдар,
сөйлеу
қабілетінен
толық
айырылған
осы
баптың
бірінші
бөлігінде көрсетілген
құқықтарды аудармашы
көрсететін
қызметтердің
көмегімен,
сондай-ақ
сурдотехникалық,
тифлотехникалық
құралдарды
қолдана
отырып
пайдалануға
құқылы.»;

Заң

жобасының

1-

З.А. Камасова
Ж.Н. Нұрманбетова
Ж.Ә. Омарбекова
Л.П. Павловец
Б.М. Сартбаев
Е.В. Смайлов
И.В. Смирнова
Е.В. Смышляева
Ж.Д. Сүлейменова
М.М.
Тәжмағамбетова
Ғ.Ә. Ташқараев
М.М. Толепберген
Адамның
есту
қабілеті бойынша ғана
немесе көру қабілеті
бойынша ғана немесе
бір мезгілде екі жағдай
бойынша
да
мүгедектігі
болуы
мүмкін
жағдайлар
болуы мүмкін, осыған
байланысты, «немесе»
деген сөзді қосуды
ұсынамыз. Сонымен
қатар,
сөйлеу
қабілетінен
толық
айырылған мүгедектік
жағдайларын
көздеу
қажет.
Заң техникасы.
Әлеуметтік-мәдени

Қабылданды
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жобасының
1-бабы 8тармағыны
ң 4)
тармақшас
ы
(ҚР АПК
112бабының
бірінші
бөлігінің 3)
тармақша
сы)

көмегін көрсету
1. Судья істі сот
талқылауына
дайындаған
кезде
немесе сот істі қараған
кезде
мына
адамдарды:
...
3)
Ұлы
Отан
соғысының
қатысушылары,
жеңілдіктер бойынша
Ұлы Отан соғысының
қатысушыларына
теңестірілген адамдар,
сондай-ақ
басқа
мемлекеттердің
аумағындағы
ұрыс
қимылдарының
ардагерлері, мерзімді
қызметтегі
әскери
қызметшілер, І және
ІІ
топтардағы
мүгедектер, жасына
байланысты
зейнеткерлер болып
табылатын,
кәсіпкерлік қызметке
байланысты
емес
даулар бойынша талап
қоюшылар
мен
жауапкерлерді;

бірінші бөлігінің 3)
тармақшасы мынадай
редакцияда
жазылсын:
«3)
Ұлы
Отан
соғысының
қатысушылары,
жеңілдіктер бойынша
Ұлы Отан соғысының
қатысушыларына
теңестірілген адамдар,
сондай-ақ
басқа
мемлекеттердің
аумағындағы
ұрыс
қимылдарының
ардагерлері, мерзімді
қызметтегі
әскери
қызметшілер, І және
ІІ
топтардағы
мүгедектігі
бар
адамдар,
жасына
байланысты
зейнеткерлер болып
табылатын,
кәсіпкерлік қызметке
байланысты
емес
даулар бойынша талап
қоюшылар
мен
жауапкерлерді;»;

бабы 8-тармағының 4)
тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«4)
112-баптың
бірінші бөлігінің 3)
тармақшасындағы «І
және ІІ топтардағы
мүгедектер»
деген
сөздер «бірінші және
екінші
топтардағы
мүгедектігі
бар
адамдар»
деген
сөздермен
ауыстырылсын.».

даму комитеті
заң техникасы және
«Қазақстан
Республикасында
мүгедектерді
әлеуметтік
қорғау
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Заңының
терминологиясына
сәйкес келтіру.
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9. 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне:
26.

27.

Заң
жобасының
1-бабы 9тармағыны
ң 1)
тармақшас
ы

6-бап.
Еңбек
саласындағы
кемсітушілікке тыйым
салу
...
2. Ешкімді де еңбек
құқықтарын
іске
асыру кезінде шығу
(ҚР ЕК 6- тегіне,
әлеуметтік,
бабының 2- лауазымдық
және
тармағы) мүліктік жағдайына,
жынысына, нәсіліне,
ұлтына, тіліне, дінге
көзқарасына,
нанымына,
тұрғылықты жеріне,
жасына немесе дене
кемістіктеріне,
сондай-ақ қоғамдық
бірлестіктерге
қатыстылығына
байланысты
ешқандай кемсітуге
болмайды.

1)
6-баптың
2тармағы
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«2. Ешкімді де еңбек
құқықтарын
іске
асыру кезінде шығу
тегіне,
әлеуметтік,
лауазымдық
және
мүліктік жағдайына,
жынысына, нәсіліне,
ұлтына, тіліне, дінге
көзқарасына,
нанымына,
тұрғылықты жеріне,
жасына немесе дене
кемістіктеріне,
сондай-ақ қоғамдық
бірлестіктерге
қатыстылығына
байланысты немесе
кез келген өзге де
мән-жайлар
бойынша ешқандай
кемсітуге болмайды.»;

Заң жобасының 1бабы 9-тармағының 1)
тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«1)
6-баптың
2тармағында:
«сондай-ақ»
деген
сөз алып тасталсын;
«байланысты» деген
сөзден кейін «немесе
өзге де мән-жайлар
бойынша»
деген
сөздермен
толықтырылсын;»;

Заң
28-бап.
Еңбек
жобасының шартының мазмұны
1-бабы 9...
тармағы 2)
2.
Мүгедекпен
тармақшас жасалатын
еңбек
ының
шартында
жұмыс

2) 28-баптың 2тармағы
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«2. Мүгедектігі бар
адаммен жасалатын

Заң жобасының 1Депутат
бабы
9-тармағы
2)
Ғ.А. Елеуов
тармақшасының екінші
абзацындағы
Мүгедектің
жеке
«олардың»
деген мүмкіндіктері
есімдік «оның» деген пайдасына
норманы

Депутаттар
А.Қ. Нұркина
В.А. Ким
Д.Б. Зәкиева
З.А. Камасова
Ж.Н. Нұрманбетова
Ж.Ә. Омарбекова
Л.П. Павловец
Б.М. Сартбаев
Е.В. Смайлов
И.В. Смирнова
Е.В. Смышляева
Ж.Д. Сүлейменова
М.М.
Тәжмағамбетова
Ғ.Ә. Ташқараев
М.М. Толепберген

Қабылданды

Заң техникасы.
«Кез келген» деген
сөздерді алып тасталу
қажет
–
Артық
тәптіштеу;

Қабылданды
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екінші
абзацы

орындарын олардың
жеке мүмкіндіктерін
ескере
отырып
(ҚР ЕК 28- жабдықтау жөніндегі
бабының 2- талаптар қамтылуға
тармағы) тиіс.

28.

Заң
жобасының
1-бабы 9тармағыны
ң __)
тармақшас
ы (жаңа)

54-бап.
Еңбек
шартын
жұмыс
берушінің бастамасы
бойынша
бұзу
мүмкіндігін шектеу
...
2. Жұмыс берушіге
жүктілік
туралы
(ҚР ЕК 54- анықтаманы ұсынған
бабының 2- жүкті әйелдермен, үш
тармағы) жасқа
дейінгі
балалары
бар
әйелдермен, он төрт
жасқа дейінгі баланы
(он сегіз жасқа дейінгі
мүгедек
баланы)
тәрбиелеп
отырған
жалғызілікті
аналармен,
аталған
балалар
санатын
анасыз
тәрбиелеп
отырған
өзге
де
адамдармен
осы
Кодекстің 52-бабы 1тармағының 2) және 3)
тармақшаларында

еңбек
шартында есімдікпен
жұмыс
орындарын ауыстырылсын;
олардың
жеке
мүмкіндіктерін ескере
отырып
жабдықтау
жөніндегі
талаптар
қамтылуға тиіс.»;
Жоқ;

біржақты
түсіндіру
мақсатында;

Заң жобасының 9Депутат
тармағы
мынадай
Ғ.А. Елеуов
мазмұндағы жаңа 3)
тармақшамен
Әзірлеушілер Еңбек
толықтырылсын:
кодексінің 54-бабына
«3) 54-баптың 2- түзету енгізуді ұмытып
тармағында «мүгедек кетті.
баланы» деген сөздер
«мүгедектігі
бар
баланы»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;

Қабылданды

Тиісінше
тармақшалардың
кейінгі
нөмірленуі
өзгертілсін
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көзделген
негіздер
бойынша
жұмыс
берушінің
бастамасымен еңбек
шартын бұзуға жол
берілмейді.
29.

Заң
76-бап.
Түнгі
жобасының уақыттағы жұмыс
1-бабы 9...
тармағы 5)
4. Жұмыс беруші:
тармақшас
...
ының
2) он сегіз жасқа
бесінші
дейінгі
мүгедек
абзацы
балаларды тәрбиелеп
отырған
(ҚР ЕК 76- жұмыскерлерді
бабы 4жазбаша келісімінсіз
тармағын түнгі
уақыттағы
ың 2)
жұмысқа
тартуға
тармақша құқылы емес.
сы)

5) 76-бапта:
...
4-тармақтың
2)
тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«2) он алты жасқа
дейінгі мүгедектігі бар
балаларды тәрбиелеп
отырған
жұмыскерлер.»;

Заң жобасының 1бабы
9-тармағы
5)
тармақшасының
бесінші
абзацындағы
«он алты» деген сөздер
«он
сегіз»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;

Әлеуметтік-мәдени
даму комитеті

Қабылданды

«Қазақстан
Республикасының
кейбір
заңнамалық
актілеріне
азаматтардың
жекелеген санаттарын
әлеуметтік
қорғау
мәселелері
бойынша
өзгерістер
мен
толықтырулар енгізу
туралы»
12.10.2021
жылғы № 67-VII ҚРЗ
2021.10.12 ҚР Заңымен
осы нормаға «он алты»
деген сөздерді «он
сегіз» деген сөздермен
ауыстыру
бойынша
өзгерістер енгізілді.

11. 2020 жылғы 7 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы»
Қазақстан Республикасының Кодексіне:
30.

Заң
1-бап. Осы Кодексте
1)
1-баптың
жобасының пайдаланылатын
тармағы:

1-

Заң жобасының 1бабы 11-тармағының 1)

Депутаттар
В.А. Ким

Қабылданды
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1-бабы 11тармағы 1)
тармақшас
ының
екінші
абзацы
(жаңа)
(«Халық
денсаулығ
ы және
денсаулық
сақтау
жүйесі
туралы»
Кодекстің
1-бабы 1тармағын
ың 49)
тармақша
сы)

негізгі ұғымдар
1. Осы Кодексте
мынадай
негізгі
ұғымдар
пайдаланылады:
...
49) дәрілік заттар
мен
медициналық
бұйымдардың
айналысы
саласындағы
объектілер - дәріхана,
оның ішінде Интернет
арқылы
өткізуді
жүзеге
асыратын
дәріхана, денсаулық
сақтау
ұйымдарындағы
дәріхана
пункті,
шалғайдағы
ауылдық жерлерге
арналған,
дәріханадан
ұйымдастырылған
жылжымалы
дәріхана
пункті,
дәріхана
(дистрибьюторлық)
қоймасы,
дәрілік
заттарды,
медициналық
бұйымдарды уақытша
сақтау
қоймасы,
оптика
дүкені,
медициналық

жоқ

тармақшасы мынадай
мазмұндағы жаңа екінші
абзацпен
толықтырылсын:
«49) тармақшадағы
«,
шалғайдағы
ауылдық
жерлерге
арналған, дәріханадан
ұйымдастырылған
жылжымалы дәріхана
пункті» деген сөздер
«және ауылдық елді
мекендерге арналған
жылжымалы дәріхана
пункті»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;

З.А. Камасова
И.В. Смирнова
Л.П. Павловец
А.Қ. Нұркина
Ю.В. Жулин
«Ауылдық
жер»
ұғымы
«Қазақстан
Республикасының
әкімшілік-аумақтық
құрылысы
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Заңының (бұдан әрі –
ӘАҚ
Заңы)
талаптарына
сәйкес
«ауылдық
елді
мекенге»
ауыстырылды.
Шалғайдағы ауылдық
жер
ұғымы
алып
тасталды,
себебі,
шалғайдағы ауылдық
жер
деген
нақты
анықтаманың болмауы
сыбайлас жемқорлық
факторларды туғызады.
Бұл
ескертуді
Сыбайлас
жемқорлыққа
қарсы
қызмет 2021 жылы
сыбайлас жемқорлық
тәуекелдерін сыртқы
талдау
нәтижелері
бойынша берді.
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бұйымдар
дүкені,
медициналық
бұйымдар қоймасы,
дәрілік заттар мен
медициналық
бұйымдарды өндіру
жөніндегі ұйымдар;
31.

Заң
жобасының
1-бабы 11тармағыны
ң __)
тармақшас
ы (жаңа)
(«Халық
денсаулығ
ы және
денсаулық
сақтау
жүйесі
туралы»
Кодекстің
12-бабы 2тармағын
ың 21-1)
тармақша
сы (жаңа))

12-бап.
Облыстардың,
республикалық
маңызы
бар
қалалардың
және
астананың жергілікті
өкілді және атқарушы
органдарының
құзыреті
...
2.
Облыстардың,
республикалық
маңызы
бар
қалалардың
және
астананың жергілікті
атқарушы органдары:
...
21-1) жоқ

Жоқ

Заң жобасының 1бабының
11-тармағы
мынадай
мазмұндағы
жаңа __) тармақшамен
толықтырылсын:
«__) 12-баптың 2тармағында:
мынадай
мазмұндағы
21-2)
тармақшамен
толықтырылсын:
«21-2) дәріхана жоқ
ауылдық
елді
мекендерде
дәрілік
заттармен
және
медициналық
бұйымдармен
қамтамасыз
етуді
ұйымдастырады;»;»;

Депутаттар
В.А. Ким
З.А. Камасова
И.В. Смирнова
Л.П. Павловец
А.Қ. Нұркина
Ю.В. Жулин

Қабылданды

Кодекстің
233бабының 6-тармағына
сәйкес
аудан
орталығынан
шалғайдағы, дәріхана
жоқ елді мекендерде
дәрілік заттар мен
медициналық
бұйымдарды өткізуді
жеке
және
заңды
тұлғалар медициналықсанитариялық алғашқы
көмек,
консультативтікдиагностикалық көмек
көрсететін денсаулық
сақтау ұйымдарындағы
дәріхана
пункттері
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және
жылжымалы
дәріхана
пункттері
арқылы жүзеге асыра
алады.
Дәріхана
пункттері
болмаған
кезде дәрілік заттар мен
медициналық
бұйымдарды бөлшек
саудада
өткізуді
медициналықсанитариялық алғашқы
көмек,
консультативтікдиагностикалық көмек
көрсететін денсаулық
сақтау
ұйымдары
арқылы жүзеге асыруға
болады.
Кодекстің
233бабының
6-тармағы
міндетті сипатқа ие
емес екенін ескере
отырып, іс жүзінде бұл
тетік
іске
асырылмайды.
Сонымен
қатар,
Қазақстан
Республикасы
Денсаулық
сақтау
министрлігінің
деректеріне
сәйкес,
әрбір үшінші ауылдық
елді мекенде жеке
бизнес ұйымдастырған
дәрілік қамтамасыз ету
39

тетігі жоқ.
Бұл
жағдайда
алғашқы медициналықсанитариялық,
консультациялықдиагностикалық көмек
көрсететін денсаулық
сақтау ұйымдары және
жылжымалы дәріхана
пункттері
арқылы
дәрілік қамтамасыз ету
тетігін іске қосу қажет
және
дәрілік
қамтамасыз етудің осы
тетігін табысты іске
асыру
үшін
облыстардың,
республикалық маңызы
бар
қалалар
мен
астананың жергілікті
атқарушы органдарына
дәріхана жоқ ауылдық
елді мекендерде дәрілік
заттар
мен
медициналық
бұйымдардың ең аз
тізбесіне сәйкес дәрілік
қамтамасыз
етуді
ұйымдастыру
жөніндегі
құзыретті
беру қажет.
32.

Заң
12-бап.
жобасының Облыстардың,

Жоқ

Заң жобасының 1бабының
11-тармағы

Депутаттар
В.А. Ким

Қабылданды
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1-бабы 11тармағыны
ң __)
тармақшас
ы (жаңа)
(«Халық
денсаулығ
ы және
денсаулық
сақтау
жүйесі
туралы»
Кодекстің
12-бабы 2тармағын
ың 27)
тармақша
сы)

республикалық
маңызы
бар
қалалардың
және
астананың жергілікті
өкілді және атқарушы
органдарының
құзыреті
...
2.
Облыстардың,
республикалық
маңызы
бар
қалалардың
және
астананың жергілікті
атқарушы органдары:
...
27)
фармацевтикалық
білімі
бар
маман
болмаған
жағдайда,
аудан орталығынан
шалғайдағы
елді
мекендерде
амбулаториялық
жағдайларда
медициналықсанитариялық
алғашқы
көмек,
мамандандырылған
медициналық көмек
көрсететін денсаулық
сақтау
ұйымдарындағы
дәріхана
пункттері
және
жылжымалы
дәріхана
пункттері

мынадай
мазмұндағы
жаңа __) тармақшамен
толықтырылсын:
«__) 12-баптың 2тармағында:
27) тармақшадағы
«аудан орталығынан
шалғайдағы»
деген
сөздер
«ауылдық»
деген
сөзбен
ауыстырылсын;»;

З.А. Камасова
И.В. Смирнова
Л.П. Павловец
А.Қ. Нұркина
Ю.В. Жулин
«Ауылдық
жер»
ұғымы ӘАҚ Заңына
сәйкес «ауылдық елді
мекенге»
ауыстырылды.
Шалғайдағы ауылдық
жер
ұғымы
алып
тасталды,
себебі,
шалғайдағы ауылдық
жер
деген
нақты
анықтаманың болмауы
сыбайлас жемқорлық
факторларды туғызады.
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арқылы дәрілік заттар
мен
медициналық
бұйымдарды өткізуді
жүзеге асыру үшін
медициналық білімі
бар
мамандарды
оқытуды жүргізеді;
33.

Заң
жобасының
1-бабы 11тармағыны
ң 4)
тармақшас
ы
(«Халық
денсаулығ
ы және
денсаулық
сақтау
жүйесі
туралы»
ҚР
Кодексінің
77бабының 11-тармағы
(жаңа))

77-бап.
Қазақстан
Республикасы
азаматтарының
құқықтары
1.
Қазақстан
Республикасы
азаматтарының:
...
22-1) жоқ;
...
1-1. жоқ.

4) 77-баптың 1тармағы
мынадай
мазмұндағы
22-1)
тармақшамен
толықтырылсын:
«22-1) мүмкіндігі
шектеулі
адамдардың
(мүгедектігі
бар
адамдардың)
денсаулық
сақтау
ұйымдарында
бірінші
кезекте
қызмет көрсетілуіне
құқығы бар»;

Заң жобасының 1бабы 11-тармағының 4)
тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«4) 77-бап мынадай
мазмұндағы
1-1тармақпен
толықтырылсын:
«1-1.
Мүмкіндігі
шектеулі адамдардың
(мүгедектігі
бар
адамдардың)
денсаулық
сақтау
ұйымдарында бірінші
кезекте
қызмет
көрсетілуіне құқығы
бар.»;

Депутат
Ғ.А. Елеуов

Қабылданды

22-1) тармақша 77баптың
1-тармағына
сәйкес
келмейді,
себебі, онда сөз ҚР
барлық азаматтарының
құқығы туралы болып
отыр. Норма бірінші
кезекте мүгедектердің
қызмет
көрсетілуіне
барлық
Қазақстан
азаматтарының құқығы
бар деп оқылады. Бұл
мағынасыз
норма
болып
шығады.
Сондықтан,
бұл
норманы
мүгедектердің
өздерінің денсаулық
сақтау ұйымдарында
бірінші кезекте қызмет
көрсетілу
құқығын
жеке
айтып,
жеке
тармақпен жазу керек,
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керісінше емес.
34.

Заң
жобасының
1-бабы 11тармағы 5)
тармақшас
ының
екінші
және
үшінші
(жаңа)
абзацтары
(«Халық
денсаулығ
ы және
денсаулық
сақтау
жүйесі
туралы»
ҚР
Кодексінің
78-бабы 1тармағын
ың бірінші
абзацы)

35.

Заң
жобасының
1-бабы 11тармағы 5)
тармақшас
ының

78-бап. Балалардың
5) 78-бапта:
құқықтары
жоқ;
1. Осы Кодекстің
жоқ;
77-бабында көзделген
1-баптың
10)
құқықтардан бөлек, тармақшасындағы
әрбір баланың:
«алуға құқығы бар.»
деген сөздер «алуға;»
деген
сөзбен
ауыстырылып,
мынадай мазмұндағы
11)
тармақшамен
толықтырылсын:
«11)
мүмкіндігі
шектеулі
баланың
(мүгедектігі
бар)
денсаулық
сақтау
ұйымдарында бірінші
кезекте
қызмет
көрсетілуіне;»;

Заң жобасының 1бабы 11-тармағының 5)
тармақшасы мынадай
мазмұндағы
екінші
және
үшінші
абзацтармен
толықтырылсын:
«1-тармақтың
бірінші
абзацы
мынадай редакцияда
жазылсын:
«1. Осы Кодекстің
77-бабының
1тармағында көзделген
құқықтардан бөлек,
әрбір баланың:»;».

78-бап. Балалардың
құқықтары
1. Осы Кодекстің
77-бабында көзделген
құқықтардан бөлек,
әрбір баланың:

Заң жобасының 1Депутат
бабы 11-тармағы 5)
Ғ.А. Елеуов
тармақшасының екінші
және үшінші абзацтары
Кодекстің
77мынадай
редакцияда бабының 1-тармағында
жазылсын:
көзделген
құқықтар

5) 78-бапта:
1-баптың
10)
тармақшасындағы
«алуға құқығы бар.»
деген сөздер «алуға;»
деген
сөзбен

Депутат
Ғ.А. Елеуов

Қабылданды

77-бапта көзделген
барлық құқықтар әр
баланың
құқықтары
болып
табылмайды.
Мысалы,
2-тармақ
әйелдердің құқықтары
немесе мүгедектігі бар
адамдардың
құқықтары туралы.

Тиісінше
тармақшалардың
кейінгі
нөмірленуі
өзгертілсін;

Қабылданды
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екінші
және
үшінші
абзацтары
(«Халық
денсаулығ
ы және
денсаулық
сақтау
жүйесі
туралы»
ҚР
Кодексінің
78-бабы 6тармағын
ың бірінші
абзацы)
36.

Заң
жобасының
1-бабы 11тармағыны
ң __)
тармақшас
ы (жаңа)
(«Халық
денсаулығ
ы және
денсаулық
сақтау
жүйесі
туралы»

...
11) жоқ.
...
6.
Мүмкіндіктері
шектеулі,
АИТВ
инфекциясын
жұқтырған
балалардың Қазақстан
Республикасының
заңнамасына сәйкес
білім беру, денсаулық
сақтау ұйымдарында
тегін медициналықпедагогикалық түзеу
арқылы қолдау алуға
құқығы бар.

125-бап.
Медициналық оңалту
...
5.
Медициналық
абилитация - мүгедек
балалардың
қалыптаспаған
функциялар
мен
дағдыларды
меңгеруге
немесе
алмастыруға
және
оларды
қоғамға
интеграциялауға
бағытталған
медициналық оңалту

ауыстырылып,
мынадай
мазмұндағы
11)
тармақшамен
толықтырылсын:
«11)
мүмкіндігі
шектеулі
баланың
(мүгедектігі
бар)
денсаулық
сақтау
ұйымдарында
бірінші
кезекте
қызмет
көрсетілуіне;»;

Жоқ;

«мынадай
мазмұндағы
6-1тармақпен
толықтырылсын:
«6-1.
Мүмкіндігі
шектеулі балалардың
(мүгедектігі
бар
балалардың)
денсаулық
сақтау
ұйымдарында бірінші
кезекте
қызмет
көрсетілуіне құқығы
бар.»;

Заң жобасының 1бабының
11-тармағы
мынадай мазмұндағы
жаңа ___) тармақшамен
толықтырылсын:
«___) 125-баптың 5тармағындағы
«мүгедек балалардың»
деген
сөздер
«мүгедектігі
бар
балалардың»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;

барлық
балаларға
қолданылады.
Мүмкіндігі шектеулі
балалар
мен
мүгедектігі бар балалар
үшін
ұсынылып
отырған ерекшелік осы
нормадағы
ішкі
қайшылыққа
алып
келеді.
Осыған байланысты,
денсаулық
сақтау
ұйымдарында бірінші
кезекте
қызмет
көрсетілу
құқығын
жеке тармақта көздеген
орынды болады;
Депутат
Ғ.А. Елеуов

Қабылданды

Мүгедектігі
бар
адамдарға
қатысты
пайдаланылатын
кемсітушілік сөздерді
немесе
терминдерді
жою
туралы
заң
жобасының
тұжырымдамасына
сәйкес келтіру;

44

37.

ҚР
Кодексінің
125бабының 5тармағы)

процесі.
Медициналық
абилитация туа біткен
функционалдық
шектеулері
бар
балаларға олар үш
жасқа толғанға дейін
жүргізіледі.

Заң
жобасының
1-бабы 11тармағыны
ң __)
тармақшас
ы (жаңа)

165-бап.
Психикалық, мінезқұлықтық
бұзылушылықтары
(аурулары)
бар
адамдарға
психикалық
денсаулық саласында
медициналық көмекті
ұйымдастыру
1.
Психикалық,
мінез-құлықтық
бұзылушылықтары
(аурулары)
бар
адамдарға
психикалық
денсаулық саласында
медициналық көмекті
ұйымдастыру
мақсатында мемлекет:
1)
еңбек
терапиясына,
жаңа
кәсіптерге
оқытуға
арналған
емдікөндірістік объектілер

(«Халық
денсаулығ
ы және
денсаулық
сақтау
жүйесі
туралы»
ҚР
Кодексінің
165-бабы
1тармағын
ың 1)
тармақша
сы)

Жоқ;

Заң жобасының 1бабының
11-тармағы
мынадай мазмұндағы
жаңа ___) тармақшамен
толықтырылсын:
«___) 165-баптың 1тармағының
1)
тармақшасындағы
«мүгедектерді» деген
сөз «мүгедектігі бар
адамдарды»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;».

Депутат
Ғ.А. Елеуов

Қабылданды

Мүгедектігі
бар
адамдарға
қатысты
пайдаланылатын
кемсітушілік сөздерді
немесе
терминдерді
жою
туралы
заң
жобасының
тұжырымдамасына
сәйкес келтіру;

45

мен
құрылымдық
бөлімшелер, сондайақ мүгедектерді қоса
алғанда, психикалық,
мінез-құлықтық
бұзылушылықтары
(аурулары)
бар
адамдарды
осы
ұйымдарда жұмысқа
орналастыру
үшін
еңбек
жағдайлары
жеңілдетілген арнайы
өндірістер,
цехтар
немесе
учаскелер
құрады;
38.

Заң
жобасының
1-бабы 11тармағыны
ң __)
тармақшас
ы (жаңа)
(«Халық
денсаулығ
ы және
денсаулық
сақтау
жүйесі
туралы»
Кодекстің
233-бабы
4-

233-бап.
Дәрілік
заттар
мен
медициналық
бұйымдарды көтерме
және бөлшек саудада
өткізу
...
4. Мынадай:
...
5) денсаулық сақтау
ұйымдарында
медицина
қызметкерлерінің;

Жоқ

Заң жобасының 1бабының
11-тармағы
мынадай мазмұндағы
жаңа __) тармақшамен
толықтырылсын:
«__) 233-бапта:
4-тармақтың
5)
тармақшасы
«денсаулық»
деген
сөздің алдынан «осы
баптың 6-тармағында
көзделген
жағдайларда ауылдық
елді
мекендерде
дәрілік заттар мен
медициналық
бұйымдарды бөлшек
саудада
өткізуді

Депутаттар
В.А. Ким
З.А. Камасова
И.В. Смирнова
Л.П. Павловец
А.Қ. Нұркина
Ю.В. Жулин

Қабылданды

Кодекстің
233бабының 6-тармағына
сәйкес,
фармацевтикалық
білімі бар мамандар
болмаған жағдайда, ДЗ
мен МБ-ны бөлшек
саудада өткізуді жүзеге
асыру үшін оларды
өткізу үшін оқудан
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тармағын
ың 5)
тармақша
сы)

39.

Заң
жобасының
1-бабы 11тармағыны
ң __)
тармақшас
ы (жаңа)
(«Халық
денсаулығ
ы және
денсаулық
сақтау
жүйесі

медициналық
қоспағанда,»
деген өткен,
білімі бар мамандарға
сөздермен
толықтырылсын;»;
рұқсат етіледі.
Бұл ретте Кодекстің
осы нормасы а.ж. 31
желтоқсанға
дейін
қолданылады.
Осыған байланысты,
Кодекске ауылдық елді
мекенде
тұрақты
негізде
дәріханалар
мен дәріхана пункттері
болмаған
кезде
денсаулық
сақтау
ұйымдарында ДЗ мен
МБ-ны бөлшек саудада
өткізуді
көздейтін
өзгерістер
енгізу
ұсынылады.
233-бап.
Дәрілік
заттар
мен
медициналық
бұйымдарды көтерме
және бөлшек саудада
өткізу
...
6.
Аудан
орталығынан
шалғайдағы,
дәріханалары
жоқ
елді
мекендерде
дәрілік заттар мен
медициналық

Жоқ;

Заң жобасының 1бабының
11-тармағы
мынадай
мазмұндағы
жаңа __) тармақшамен
толықтырылсын:
«__) 233-бапта:
6-тармақтағы
«Аудан орталығынан
шалғайдағы,
дәріханалары
жоқ»
деген сөздер «Дәріхана
жоқ ауылдық» деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;

Депутаттар
В.А. Ким
З.А. Камасова
И.В. Смирнова
Л.П. Павловец
А.Қ. Нұркина
Ю.В. Жулин

Қабылданды

Кодекстің
233бабының 6-тармағына
сәйкес,
фармацевтикалық
білімі бар мамандар
болмаған жағдайда, ДЗ
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туралы»
Кодекстің
233бабының 6тармағы)

бұйымдарды өткізуді
жеке және заңды
тұлғалар
медициналықсанитариялық
алғашқы
көмек,
консультативтікдиагностикалық көмек
көрсететін денсаулық
сақтау
ұйымдарындағы
дәріхана
пункттері
және
жылжымалы
дәріхана
пункттері
арқылы жүзеге асыра
алады.
Дәріхана
пункттері
болмаған
кезде дәрілік заттар
мен
медициналық
бұйымдарды бөлшек
саудада
өткізуді
медициналықсанитариялық
алғашқы
көмек,
консультативтікдиагностикалық көмек
көрсететін денсаулық
сақтау
ұйымдары
арқылы
жүзеге
асыруға
болады.
Фармацевтикалық
білімі бар мамандар
болмаған
жағдайда,
дәрілік заттар мен
медициналық

мен МБ-ны бөлшек
саудада өткізуді жүзеге
асыру үшін оларды
өткізу үшін оқудан
өткен,
медициналық
білімі бар мамандарға
рұқсат етіледі.
Бұл ретте Кодекстің
осы нормасы а.ж. 31
желтоқсанға
дейін
қолданылады.
Осыған байланысты,
Кодекске ауылдық елді
мекенде
тұрақты
негізде дәріханалар мен
дәріхана
пункттері
болмаған
кезде
денсаулық
сақтау
ұйымдарында ДЗ мен
МБ-ны бөлшек саудада
өткізуді
көздейтін
өзгерістер
енгізу
ұсынылады.
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бұйымдарды бөлшек
саудада
өткізуді
жүзеге асыру үшін
оларды өткізу үшін
оқудан
өткен,
медициналық білімі
бар мамандарға рұқсат
етіледі.
40.

Заң
276-бап.
Осы
жобасының Кодексті қолданысқа
1-бабы 11- енгізу тәртібі
тармағыны
1. Осы Кодекс:
ң __)
...
тармақшас
6) дәріханалар үшін
ы (жаңа)
2023
жылғы
1
қаңтардан
бастап
(«Халық
қолданысқа
денсаулығ енгізілетін 233-баптың
ы және
3-тармағының бірінші
денсаулық бөлігін;
сақтау
7) 2023 жылғы 1
жүйесі
қаңтардан
бастап
туралы»
қолданысқа
Кодекстің енгізілетін 233-баптың
276-бабы 4-тармағының
5)
1тармақшасын
тармағын қоспағанда,
ың 7)
алғашқы
ресми
тармақша жарияланған
сы)
күнінен
кейін
күнтізбелік он күн
өткен
соң
қолданысқа

Жоқ;

Заң жобасының 1бабының
11-тармағы
мынадай
мазмұндағы
жаңа __) тармақшамен
толықтырылсын:
«__) 276-бапта:
1-тармақтың
6)
тармақшасындағы
«бірінші
бөлігін;»
деген сөздер «бірінші
бөлігін
қоспағанда,
алғашқы
ресми
жарияланған күнінен
кейін күнтізбелік он
күн
өткен
соң
қолданысқа
енгізіледі.»
деген
сөздермен
ауыстырылып,
7)
тармақшасы
алып
тасталсын;»;

Депутаттар
В.А. Ким
З.А. Камасова
И.В. Смирнова
Л.П. Павловец
А.Қ. Нұркина
Ю.В. Жулин

Қабылданды

Кодекстің
233бабының 6-тармағына
сәйкес,
фармацевтикалық
білімі бар мамандар
болмаған жағдайда, ДЗ
мен МБ-ны бөлшек
саудада өткізуді жүзеге
асыру үшін оларды
өткізу үшін оқудан
өткен,
медициналық
білімі бар мамандарға
рұқсат етіледі.
Бұл ретте Кодекстің
осы нормасы а.ж. 31
желтоқсанға
дейін
қолданылады.
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Осыған байланысты,
Кодекске ауылдық елді
мекенде
тұрақты
негізде дәріханалар мен
дәріхана
пункттері
болмаған
кезде
денсаулық
сақтау
ұйымдарында ДЗ мен
МБ-ны бөлшек саудада
өткізуді
көздейтін
өзгерістер
енгізу
ұсынылады.

енгізіледі.

41.

Заң
жобасының
1-бабы 11тармағыны
ң __)
тармақшас
ы (жаңа)
(«Халық
денсаулығ
ы және
денсаулық
сақтау
жүйесі
туралы»
Кодекстің
276бабының 2
және 3тармақта
ры)

276-бап.
Осы
Кодексті қолданысқа
енгізу тәртібі
...
2. Осы Кодекстің
233-бабы
4тармағының
5)
тармақшасы
қолданысқа
енгізілгенге
дейін
осы
тармақша
мынадай редакцияда
қолданылады
деп
белгіленсін:
«5) осы баптың 6тармағында
көзделген
жағдайларды
қоспағанда,
денсаулық
сақтау
ұйымдарында

Жоқ;

Заң жобасының 1бабының
11-тармағы
мынадай
мазмұндағы
жаңа __) тармақшамен
толықтырылсын:
«__) 276-бапта:
2 және 3-тармақтар
алып тасталсын;»;

Депутаттар
В.А. Ким
З.А. Камасова
И.В. Смирнова
Л.П. Павловец
А.Қ. Нұркина
Ю.В. Жулин

Қабылданды

Кодекстің
233бабының 6-тармағына
сәйкес,
фармацевтикалық
білімі бар мамандар
болмаған
жағдайда,
дәрілік заттар мен
медициналық
бұйымдарды бөлшек
саудада өткізуді жүзеге
асыру үшін оларды
өткізу үшін оқудан
өткен,
медициналық
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білімі бар мамандарға
рұқсат етіледі.
Бұл ретте Кодекстің
осы нормасы а.ж. 31
желтоқсанға
дейін
қолданылады.
Осыған байланысты,
Кодекске ауылдық елді
мекенде
тұрақты
негізде дәріханалар мен
дәріхана
пункттері
болмаған
кезде
денсаулық
сақтау
ұйымдарында ДЗ мен
МБ-ны бөлшек саудада
өткізуді
көздейтін
өзгерістер
енгізу
ұсынылады.

медицина
қызметкерлерінің;».
3. Осы Кодекстің
233-бабының
6тармағы 2022 жылғы
31 желтоқсанды қоса
алғанға
дейін
қолданылады
деп
белгіленсін.

12. «Арал өңіріндегі экологиялық қасірет салдарынан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтік қорғау туралы»
1992 жылғы 30 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына:
42.

Заң
жобасының
1-бабы 12тармағыны
ң 1)
тармақшас
ы

13-бап.
Халықты
әлеуметтік жағынан
қолдау
...
2.
Экологиялық
қасірет
аймағында
тұратын зейнеткерлер
мен мүгедектерге:
(«Арал
1) (алып тасталды)
өңіріндегі
2) (алып тасталды)
экологиялы
3) (алып тасталды)

1) 13-баптың 2тармағы
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«2.
Экологиялық
қасірет
аймағында
тұратын зейнеткерлер
мен мүгедектігі бар
адамдарға қарттар мен
мүгедектігі
бар
адамдарға арналған

Заң жобасының 1бабы 12-тармағының 1)
тармақшасындағы
«интернат-үйлерде»
деген
сөздер
«медициналықәлеуметтік
мекемелерде
(ұйымдарда)»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;

Депутат
Ғ.А. Елеуов

Қабылданды

«ҚР-да мүгедектерді
әлеуметтік
қорғау
туралы» Заңның 1бабына сәйкес қарттар
мен мүгедектігі бар
адамдардың тұруына
арналған ұйымдардың
медициналық51

қ қасірет
салдарына
н зардап
шеккен
азаматтар
ды
әлеуметті
к қорғау
туралы»
ҚРЗ 13бабының 2тармағы)
43.

4)
қарттар
мен
мүгедектерге
арналған интернатүйлерде орындармен
қамтамасыз
етуде
артықшылық
алуға
құқық беріледі.
5) (алып тасталды)
6) (алып тасталды)

интернат-үйлерде
орындармен
артықшылықпен
қамтамасыз
етілу
құқығы беріледі.»;

7-бап. Экологиялық
апат аймағынан кетіп
қалған
адамдарға
берілетін өтемдер мен
жеңілдіктер
...
2.
Экологиялық
қасірет салдарынан І
(«Арал
және ІІ топтағы
өңіріндегі мүгедектердің
экологиялы Қазақстан
қ қасірет Республикасының
салдарына облыс орталықтарын,
н зардап
республикалық
шеккен
маңызы
бар
азаматтар қалаларын
және
ды
астанасын қоспағанда,
әлеуметті жаңа тұратын жері
к қорғау
бойынша
бірінші
туралы»
кезекте тұрғын үй
ҚРЗ 17алуға құқығы бар.

2) 17-баптың 2тармағы
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«2.
Экологиялық
қасірет салдарынан І
және
ІІ
топтағы
мүгедектігі
бар
адамдардың,
Қазақстан
Республикасының
облыс орталықтарын,
республикалық
маңызы
бар
қалаларын
және
астанасын қоспағанда,
жаңа
тұрғылықты
жері бойынша бірінші
кезекте тұрғын үй
алуға құқығы бар.»;

Заң
жобасының
1-бабы 12тармағыны
ң 2)
тармақшас
ы

әлеуметтік мекемелер
деп
аталуына
байланысты,
«үйлерде» деген сөзге
нақтылаушы түзетуді
енгізуді көздейтін заң
жобасының
ережелеріне
сәйкес
келтіру;

Заң жобасының 1бабы 12-тармағының 2)
тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«2) 17-баптың 2тармағындағы «І және
ІІ
топтағы
мүгедектердің» деген
сөздер «бірінші және
екінші
топтардағы
мүгедектігі
бар
адамдардың»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;

Әлеуметтік-мәдени
даму комитеті
Депутат
С.А. Симонов

Қабылданды

заң техникасы және
«Қазақстан
Республикасында
мүгедектерді
әлеуметтік
қорғау
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Заңының
терминологиясына
сәйкес келтіру.
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бабының 2тармағы)
13. «Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтік
қорғау туралы» 1992 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына:
44.

Заң
жобасының
1-бабы 13тармағыны
ң екінші
және
үшінші
абзацтары

10-бап. Заңның күші
қолданылатын,
ядролық
сынақтар
салдарынан
зардап
шеккен
азаматтар
категориясы
Ядролық сынақтар
салдарынан
зардап
шеккен азаматтарға
(ЗРК
мыналар жатады:
«Семей
...
ядролық
осы баптың екінші
сынақ
және
үшінші
полигонынд абзацтарында аталған
ағы
мүгедек
деп
ядролық
танылған
немесе
сынақтард иондаушы
ың
сәулеленудің әсерімен
салдарына байланысты аурулар
н зардап
тізбесімен бекітілген
шеккен
аурулары
бар
азаматтар адамдардың
ды
балалары, олардың
әлеуметті денсаулық жағдайы
к қорғау
мен Заңда көрсетілген
туралы»
аймақтарда
атаҚРЗ 10анасының біреуінің

10-баптың бесінші
абзацы
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«осы баптың екінші
және
үшінші
абзацтарында аталған
адамдардың
мүгедектігі
бар
немесе аурулары бар
балалары,
олардың
денсаулық жағдайы
мен Заңда көрсетілген
аймақтарда
атааналарының бірінің
болу
фактісі
арасындағы себепті
байланыстар
анықталған кезде.»;

Заң жобасының 1Депутаттар
бабы
13-тармағының
А.Қ. Нұркина
екінші және үшінші
В.А. Ким
абзацтары
мынадай
Ж.Н. Нұрманбетова
редакцияда жазылсын:
Л.П. Павловец
«10-баптың бесінші
Д.Б. Зәкиева
абзацындағы
З.А. Камасова
«мүгедек
деп
Ж.Ә. Омарбекова
танылған»,
Б.М. Сартбаев
«адамдардың
Е.В. Смайлов
балалары»
деген
И.В. Смирнова
сөздер
тиісінше
Е.В. Смышляева
«адамдардың
Ж.Д. Сүлейменова
мүгедектігі
бар»,
М.М.
«балалары»
деген Тәжмағамбетова
сөздермен
Ғ.Ә. Ташқараев
ауыстырылсын;»;
М.М. Толепберген

Қабылданды

Заң техникасы.
«Қазақстан
Республикасының
кейбір
заңнамалық
актілеріне мемлекеттік
басқару
деңгейлері
арасында
өкілеттіктерді
қайта
бөлу
мәселелері
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бабының
бесінші
абзацы)

болу
фактісі
арасындағы себепті
байланыс анықталған
кезде.

бойынша
өзгерістер
мен
толықтырулар
енгізу
туралы»
24.11.2021 жылғы №
75-VІІ ҚР Заңымен
енгізілген «иондаушы
сәулеленудің әсерімен
байланысты аурулар
тізбесімен бекітілген»
деген
сөздерді
қолданыстағы
редакцияда
қалдыру
қажет;

14. «Жаппай саяси қуғын-сүргіндер құрбандарын ақтау туралы»
1993 жылғы 14 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына:
45.

Заң
жобасының
1-бабы 14тармағыны
ң үшінші
абзацы
(ЗРК
«Жаппай
саяси
қуғынсүргіндер
құрбандар
ын ақтау
туралы»
ҚРЗ 24-

24-бап.
Саяси
қуғын-сүргіндер
құрбандарының,
сондай-ақ осы Заңға
сәйкес
ақталған,
мүгедектігі бар немесе
зейнеткер
болып
табылатын
осы
Заңның
2-бабында
аталған
саяси
қуғын-сүргіндерден
зардап
шеккен
адамдардың:
...
қарттар
мен
мүгедектерге

24-баптың жетінші
абзацы
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«қарттар
мен
мүгедектігі
бар
адамдарға арналған
интернат-үйлерге
бірінші
кезекте
орналасуға,
оларда
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына сәйкес
толық
мемлекеттік
қамсыздандыру
жағдайында тұруға;»;

Заң жобасының 1бабы
14-тармағының
үшінші
абзацындағы
«интернат-үйлерге»
деген
сөздер
«медициналықәлеуметтік
мекемелерге
(ұйымдарға)»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;

Депутаттар
Ғ.А. Елеуов
Ж.Н. Нұрманбетова
Л.П. Павловец
Ю.В. Жулин

Қабылданды

«ҚР-да мүгедектерді
әлеуметтік
қорғау
туралы» Заңның 1бабына сәйкес қарттар
мен мүгедектігі бар
адамдардың тұруына
арналған ұйымдардың
медициналықәлеуметтік мекемелер
деп
аталуына
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бабының
жетінші
абзацы)

арналған интернатүйлерге
бірінші
кезекте
орналасуға,
оларда
Қазақстан
Республикасының
заңдарына
сәйкес
толық
мемлекеттік
қамсыздандыру
жағдайында тұруға;

байланысты,
«үйлерде» деген сөзге
нақтылаушы түзетуді
енгізуді көздейтін заң
жобасының
ережелеріне
сәйкес
келтіру.

16. «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы
Қазақстан Республикасының Заңына:
46.

Заң
жобасының
1-бабы 16тармағыны
ң екінші
және
үшінші
абзацтары

74-2-бап.
Мәжбүрлеп
таратылатын
банк
кредиторларының
талаптарын
қанағаттандырудың
кезектілігі
...
3. Кредиторлардың
(«Қазақст белгіленген тәртіппен
ан
танылған талаптары
Республика мынадай кезектілікпен
сындағы
қанағаттандырылуға
банктер
тиіс:
және банк
...
қызметі
5) бесінші кезекте
туралы»
тек
ҚРЗ 74-2- қайырымдылықпен
бабының 3- айналысатын
тармағын коммерциялық емес

74-2-баптың
3тармағының
5)
тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«5) бесінші кезекте
тек
қайырымдылықпен
айналысатын
коммерциялық емес
ұйымдармен,
Ұлы
Отан
соғысы
ардагерлерінің
ұйымдарымен,
жеңілдіктер бойынша
Ұлы Отан соғысының
ардагерлеріне
теңестірілген
ардагерлердің
ұйымдарымен
және
басқа мемлекеттердің

Заң жобасының 1бабы
16-тармағының
екінші және үшінші
абзацтары
мынадай
редакцияда жазылсын:
«74-2-баптың
3тармағының
5)
тарақшасындағы
«мүгедектерінің»,
«басқа да мүгедектер»
деген сөздер тиісінше
«мүгедектігі
бар
адамдарының»,
«мүгедектігі
бар
адамдардың басқа да»
деген
сөздермен
ауыстырылсын.»;

Депутат
Л.П. Павловец

Қабылданды

Заң техникасы.
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ың 5)
тармақша
сы)

ұйымдармен,
Ұлы
Отан
соғысы
ардагерлерінің
ұйымдарымен,
жеңілдіктер бойынша
Ұлы Отан соғысының
ардагерлеріне
теңестірілген
ардагерлердің
ұйымдарымен
және
басқа мемлекеттердің
аумағындағы
ұрыс
қимылдары
ардагерлерінің
ұйымдарымен,
Қазақстан
Республикасы
мүгедектерінің ерікті
қоғамымен,
Қазақ
зағиптар қоғамымен,
Қазақ
саңыраулар
қоғамымен және осы
заңды
тұлғалардың
меншігі
болып
табылатын
және
олардың
қаражаты
есебінен
құрылған
өндірістік
ұйымдармен, басқа да
мүгедектер
ұйымдарымен
олардың
банктік
шоттардағы
және
депозитке
орналастырылған

аумағындағы
ұрыс
қимылдары
ардагерлерінің
ұйымдарымен,
Қазақстан
Республикасы
мүгедектігі
бар
адамдар
ерікті
қоғамымен,
Қазақ
зағиптар қоғамымен,
Қазақ
саңыраулар
қоғамымен және осы
заңды
тұлғалардың
меншігі
болып
табылатын
және
олардың
қаражаты
есебінен
құрылған
өндірістік
ұйымдармен, басқа да
мүгедектігі
бар
адамдардың
ұйымдарымен
олардың
банктік
шоттардағы
және
депозитке
орналастырылған
қаражаты
бойынша
есеп
айырысулар
жүзеге асырылады;».
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қаражаты
бойынша
есеп
айырысулар
жүзеге асырылады;
18. «Тұрғын үй қатынастары туралы» 1997 жылғы 16 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына:
47.

Заң
жобасының
1-бабы 18тармағыны
ң __)
тармақшас
ы (жаңа)

1-бап.
Қазақстан
Республикасының
тұрғын үй заңнамасы
...
4.
Қонақүйлерде,
пансионаттарда,
интернаттарда,
қарттар
үйлерінде
және ұқсас мақсаттағы
басқа да объектілерде
тұру (болу) Қазақстан
Республикасының
заңнамасымен
реттеледі.

Жоқ

Мынадай мазмұндағы
__)
тармақшамен
толықтырылсын:
«__)
1-баптың
4тармағындағы
«қарттар үйлерінде»
деген
сөздер
«медициналықәлеуметтік
мекемелерде
(ұйымдарда)»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;

Депутат
С.Б. Мусабаев

Қабылданды

Редакциясын
нақтылау.
«Қазақстан
Республикасында
мүгедектерді
әлеуметтік
қорғау
туралы» ҚР Заңының 1бабының
5-1)
тармақшасына сәйкес
келтіру
(5-1)
медициналықәлеуметтік
мекеме
(ұйым) - көмек пен
күтімге, медициналық
қызмет
көрсетуге
мұқтаж
қарттардың,
мүгедектердің, оның
ішінде
психоневрологиялық
науқастар қатарындағы
мүгедектердің, мүгедек
балалардың стационар,
жартылай
стационар
немесе күндіз болу
жағдайларында
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48.

49.

Заң
жобасының
1-бабы 18тармағы 1)
тармақшас
ының
бірінші
абзацы
(«Тұрғын
үй
қатынаст
ары
туралы»
ҚРЗ 4бабының
екінші
бөлігі)
Заң
жобасының
1-бабы 18тармағы 1)
тармақшас
ының
екінші
абзацы
(«Тұрғын
үй
қатынаст
ары

4-бап. Пәтерлерді,
тұрғын
емес
үйжайларды пайдалану
...
Тұрғын емес үйжайлардың
меншік
иелері
мүгедектер
үшін қолжетімділікті
қамтамасыз етуге тиіс.

4-бап. Пәтерлерді,
тұрғын
емес
үйжайларды пайдалану
...
Тұрғын емес үйжайлардың
меншік
иелері
мүгедектер
үшін қолжетімділікті
қамтамасыз етуге тиіс.

тұрақты
немесе
уақытша
тұруына
арналған ұйым;).
1) 4-баптың екінші
Заң жобасының 1Депутат
Қабылданды
абзацы
мынадай бабы 18-тармағы 1)
Ғ.А. Елеуов
редакцияда
тармақшасының бірінші
жазылсын:
абзацындағы «екінші
Заң техникасы.
«Тұрғын емес үй- абзацы» деген сөздер
жайлардың
меншік «екінші бөлігі» деген
иелері мүгедектігі бар сөздермен
адамдар
үшін ауыстырылсын.
қолжетімділікті
қамтамасыз
етуге
тиіс.»;

1) 4-баптың екінші
абзацы
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«Тұрғын емес үйжайлардың
меншік
иелері мүгедектігі бар
адамдар
үшін
қолжетімділікті
қамтамасыз
етуге
тиіс.»;

Заң жобасының 1бабы 18-тармағы 1)
тармақшасының екінші
абзацы
мынадай
редакцияда жазылсын:
«Ортақ пайдалануға
арналған тұрғын емес
үй-жайлардың меншік
иелері мүгедектігі бар
адамдар мен халықтың
жүріп-тұруы шектеулі
басқа да топтары үшін
қолжетімділікті

Депутат
С.А. Симонов

Қабылданды

Нақтылаушы
редакция.
Тұрғын емес үйжайларға
коммерциялық
үйжайлардан бөлек қойма
үй-жайлары мен тұрақ
орындары жатады.
Тұжырымдамалар
мен
терминдерді
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туралы»
ҚРЗ 4бабының
екінші
бөлігі)

50.

51.

қамтамасыз
тиіс.»;

етуге «Қазақстан
Республикасындағы
сәулет, қала құрылысы
және құрылыс қызметі
туралы», «Автомобиль
көлігі туралы» және
«Теміржол
көлігі
туралы»
заңдарға
сәйкес келтіру.
Заң
13-бап.
2) 13-баптың 8Заң жобасының 1Әлеуметтік-мәдени
жобасының Жалдаушының
тармағында:
бабы 18-тармағы 2) даму комитеті
1-бабы 18- мемлекеттік тұрғын
2)
тармақша тармақшасының үшінші
Депутат
тармағы 2) үй
қорындағы мынадай редакцияда абзацындағы «1 және 2
С.А. Симонов
тармақшас тұратын тұрғын үйіне жазылсын:
топтағы мүгедектігі
ының
жекешелендіру
«2) 1 және 2 бар адамдар» деген
заң техникасы және
үшінші
тәртібімен
меншік топтағы мүгедектігі сөздер «бірінші және «Қазақстан
абзацы
құқығын алуы
бар адамдар;»;
екінші
топтардағы Республикасында
...
мүгедектігі
бар мүгедектерді
8.
Мемлекеттік
адамдар»
деген әлеуметтік
қорғау
тұрғын үй қорынан
сөздермен
туралы»
Қазақстан
өздері тұратын тұрғын
ауыстырылсын;
Республикасы
үйлерді
меншігіне
Заңының
тегін алуға:
терминологиясына
...
сәйкес келтіру.
2) 1 және 2-топтағы
мүгедектер;
Заң
13-бап.
2) 13-баптың 8Заң жобасының 1Әлеуметтік-мәдени
жобасының Жалдаушының
тармағында:
бабы 18-тармағының 2) даму комитеті
1-бабы 18- мемлекеттік тұрғын
тармақшасы мынадай
жоқ
Депутат
тармағы 2) үй
қорындағы
мазмұндағы алтыншы
Ғ.А. Елеуов
тармақшас тұратын тұрғын үйіне
және
жетінші
ының
жекешелендіру
абзацтармен
Мүгедектігі
бар
алтыншы тәртібімен
меншік
толықтырылсын:
адамдарға
қатысты
және
құқығын алуы
«7)
тармақшаның пайдаланылатын

Қабылданды

Қабылданды
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жетінші
абзацтары
(жаңа)

...
8.
Мемлекеттік
тұрғын үй қорынан
өздері тұратын тұрғын
(«Тұрғын үйлерді
меншігіне
үй
тегін алуға:
қатынаст
...
ары
7) мыналар:
туралы»
еңбек
сiңiрген
ҚРЗ 13жылдары күнтiзбелік
бабының 8- есептеумен жиырма
тармағын және одан көп жыл
ың 10)
болған;
тармақша
еңбек
сіңірген
сы)
жылдары күнтізбелік
есептеумен он және
одан көп жыл болған
және
жасына
қарамастан мүгедек
баланы
(мүгедек
балаларды),
оның
ішінде бала кезінен
мүгедекті
(мүгедектерді)
асырап-бағып отырған
әскери қызметшілер,
арнаулы мемлекеттік
органдардың
қызметкерлері,
сондай-ақ
әскери
қызметтен
немесе
арнаулы мемлекеттік
органдардағы
қызметтен қызметте
болудың
шекті

бірінші
бөлігінің
үшінші абзацындағы
«мүгедек
баланы
(мүгедек балаларды)»,
«мүгедекті
(мүгедектерді)» деген
сөздер
тиісінше
«мүгедектігі
бар
баланы (мүгедектігі
бар
балаларды)»,
«мүгедектігі
бар
адамды (мүгедектігі
бар адамдарды)» деген
сөздермен
ауыстырылсын;
10) тармақшадағы
«мүгедек балаларды»
деген
сөздер
«мүгедектігі
бар
балаларды»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;

кемсітушілік сөздерді
немесе
терминдерді
жою
туралы
заң
жобасының
тұжырымдамасына
сәйкес келтіру.
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жасына
толуы,
денсаулық жағдайы
бойынша
немесе
штаттардың
қысқартылуына
байланысты
шығарылған адамдар.
Әскери қызметтен
немесе
арнаулы
мемлекеттік
органдардағы
қызметтен
шығарылған,
осы
тармақшаның бірінші
бөлігінде
аталған,
тұрғынжай берілген
адам қаза тапқан
(қайтыс
болған)
жағдайда, оны өтеусіз
жекешелендіру
құқығы қаза тапқан
(қайтыс
болған)
адамның
отбасы
мүшелеріне өтеді;
...
10)
ішкі
істер
органдарының
күнтізбелік есеппен
жиырма және одан да
көп еңбек сіңірген
жылдары
бар
қызметкерлері және
теріс
себептер
бойынша қызметтен
шығарылғандарды
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52.

қоспағанда,
қызметтен
шығарылған
және
күнтізбелік есеппен
жиырма және одан да
көп еңбек сіңірген
жылдары
бар
қызметкерлер,
сондай-ақ күнтізбелік
есеппен он және одан
да көп еңбек сіңірген
жылдары бар және
мүгедек балаларды
асырап-бағып отырған
қызметкерлер
құқылы. Ішкі істер
органдарының
берілген
қызметтік
тұрғын
үйді
жекешелендіруге
құқығы бар зейнеткері
қайтыс
болған
жағдайда,
жекешелендіру
құқығы қайтыс болған
(қаза тапқан) адамның
отбасы
мүшелеріне
өтеді.
Заң
67-бап. Мемлекеттік
жобасының тұрғын үй қорынан
1-бабы 18- тұрғын үйлер беру
тармағыны шарттары
ң __)
1. ...:
тармақшас
...

Жоқ;

Заң жобасының 1Әлеуметтік-мәдени
бабының
18-тармағы даму комитеті
мынадай мазмұндағы
Депутат
жаңа ___) тармақшамен
Ғ.А. Елеуов
толықтырылсын:
Мүгедектігі
бар
«4) 67-баптың 1-

Қабылданды
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ы (жаңа)

53.

(«Тұрғын
үй
қатынаст
ары
туралы»
ҚРЗ 67бабының 1тармағы
2)
тармақша
сының
екінші
бөлігі)
Заң
жобасының
1-бабы 18тармағыны
ң 4)
тармақшас
ы

тармағы екінші бөлігі
2)
тармақшасының
екінші
бөлігіндегі
«мүгедек балаларға»
деген
сөздер
«мүгедектігі
бар
балаларға»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;

2) ...
Ең төменгі күнкөріс
деңгейінің
3,1
еселенген
мөлшеріндегі
коэффициент мүгедек
балаларға
қолданылмайды;

адамдарға
қатысты
пайдаланылатын
кемсітушілік сөздерді
немесе
терминдерді
жою
туралы
заң
жобасының
тұжырымдамасына
сәйкес келтіру.

Тиісінше
тармақшалардың
кейінгі
нөмірленуі
өзгертілсін;
68-бап. Халықтың
әлеуметтік жағынан
осал
топтарына
жататын азаматтар
Халықтың
әлеуметтік жағынан
осал топтарына:
...
2) 1 және 2 топтағы
мүгедектер;
3)
мүгедек
балалары бар немесе
оларды тәрбиелейтін
отбасылары;

4) 68-бапта:
2)
тармақша
мынадай редакцияда
жазылсын:
«2) 1 және 2-топтағы
мүгедектігі
бар
адамдар;»;
3)
тармақша
мынадай редакцияда
жазылсын:
«3) мүгедектігі бар
балалары бар немесе
оларды тәрбиелейтін
отбасылар;»;

Заң жобасының 1бабы 18-тармағының 4)
тармақшасында:
бірінші абзац мынадай
редакцияда жазылсын:
«4) 68-баптың 2) және
3)
тармақшалары
мынадай редакцияда
жазылсын:»;

Әлеуметтік-мәдени
даму комитеті

Қабылданды

Заң техникасы.
заң техникасы және
«Қазақстан
Республикасында
мүгедектерді
әлеуметтік
қорғау
туралы»
Қазақстан
екінші абзац алып Республикасы
тасталсын;
Заңының
терминологиясына
үшінші абзацтағы «1 сәйкес келтіру.
Заң техникасы.
және
2-топтағы
мүгедектігі
бар
адамдар» деген сөздер
«бірінші және екінші
топтағы
мүгедектігі
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бар адамдар»
сөздермен
ауыстырылсын;

54.

Заң
жобасының
1-бабы 18тармағыны
ң 5) (жаңа)
және 6)
тармақшал
ары

73-бап. Азаматтарды
мемлекеттік тұрғын
үй қорынан тұрғын үй
немесе жеке тұрғын
үй қорынан жергілікті
атқарушы
орган
жалдаған тұрғын үйге
мұқтаждар есебінен
шығару негіздері
...
2-1. Егер 1 немесе 2
топтағы мүгедектік
он сегіз жасқа толған,
отбасы
мүгедек
балалары бар немесе
оларды
тәрбиелеп
отырған
отбасы
ретінде есепте тұрған
мүгедек
балаға
белгіленсе,
оның
мемлекеттік тұрғын
үй
қорынан
тұрғынжай
немесе
жергілікті атқарушы
орган жеке тұрғын үй
қорынан жалға алған
тұрғынжай
беру
кезектілігі

Жоқ

деген

төртінші абзац алып
тасталсын;
Заң жобасының 1бабының
18-тармағы
мынадай мазмұндағы 5)
тармақшамен
толықтырылсын:
«5) 73-баптың 2-1тармағындағы
«1
немесе 2 топтағы»,
«мүгедек балалары»,
«мүгедек
балаға»
деген сөздер тиісінше
«бірінші немесе екінші
топтағы», «мүгедектігі
бар
балалары»,
«мүгедектігі
бар
балаға»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;

Әлеуметтік-мәдени
даму комитеті

Қабылданды

«Қазақстан
Республикасында
мүгедектерді
әлеуметтік
қорғау
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Заңының
терминологиясына
және заң жобасының
тұжырымдамасына
сәйкес келтіру.
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тұрғынжайды алғанға
дейін сақталады.
...
101-10-бап.
Арнаулы мемлекеттік
органдар, ішкі істер
органдары, сыбайлас
жемқорлыққа қарсы
іс-қимыл
жөніндегі
уәкілетті
органның
жедел-тергеу
бөлімшелері
қызметкерлерінің
немесе
әскери
қызметшілердің
отбасы мүшелері
Осы
Заңның
мақсаттары
үшін
арнаулы мемлекеттік
органдар, ішкі істер
органдары, сыбайлас
жемқорлыққа қарсы
іс-қимыл
жөніндегі
уәкілетті
органның
жедел-тергеу
бөлімшелері
қызметкерлерінің
немесе
әскери
қызметшілердің
отбасы мүшелеріне:
...
3)
сот
шешімі
негізінде
бөлек
тұратын,
бұрынғы
некеден (некелерден)

6) 101-10-баптың 3)
тармақшасы мынадай
редакцияда
жазылсын:
«3) ортақ немесе
ерлі-зайыптылардың
біреуінің он сегіз
жасқа толғанға дейін

Заң жобасының 1бабы 18-тармағының 6)
тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«6) 101-10-баптың 3)
тармақшасындағы
«мүгедек
баланы
(мүгедек балаларды)»,
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(ерлі-зайыптылықтан)
туған
мүгедек
баланы
(мүгедек
балаларды)
қоспағанда, жасына
қарамастан,
ортақ
немесе
ерлізайыптылардың
біреуінің
мүгедек
баласы
(мүгедек
балалары),
оның
ішінде бала кезінен
мүгедек (мүгедектер)
жатады.

55.

мүгедектігі
белгіленген он сегіз
жастан асқан баласы
(балалары) жатады.»;

«мүгедек
баласы
(мүгедек балалары)»,
«мүгедек
(мүгедектер)»
деген
сөздер
тиісінше
«мүгедектігі
бар
баланы (мүгедектігі
бар
балаларды)»,
«мүгедектігі
бар
баласы
(мүгедектігі
бар
балалары)»,
«мүгедектігі бар адам
(мүгедектігі
бар
адамдар)»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;
Заң
118-бап.
7) 118-баптың 1Заң жобасының 1Әлеуметтік-мәдени
жобасының Мемлекеттік тұрғын тармағында:
бабы 18-тармағының даму комитеті
1-бабы 18- үй қорынан бірінші
4)
тармақша 7) тармақшасында:
Депутат
тармағыны кезекте және кезектен мынадай редакцияда
үшінші абзацтағы «І
С.А. Симонов
ң 7)
тыс тұрғын үй беру
жазылсын:
және ІІ» деген сөздер
тармақшас
1. Осы Заң күшіне
«4) І және ІІ топтағы «бірінші және екінші»
«Қазақстан
ы
енгізілгенге
дейін мүгедектігі
бар деген
сөздермен Республикасында
есепте
тұрғандар адамдарға
(өздері ауыстырылсын;
мүгедектерді
(«Тұрғын қатарынан
тұрғын жасаған
қылмыс
әлеуметтік
қорғау
үй
үйге
мұқтаждарға салдарынан
туралы»
Қазақстан
қатынаст мемлекеттік тұрғын мүгедектік
Республикасы
ары
үй қорынан бірінші белгіленген
Заңының
туралы»
кезекте тұрғын үй:
адамдарды қоспағанда
терминологиясына
ҚРЗ 118...
...
сәйкес келтіру.
бабыгың 14) І және ІІ топтағы
тармағын мүгедектерге (өздері
ың 4) және жасаған
қылмыс
12)
салдарынан мүгедек

Қабылданды
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тармақша
лары)

болған
адамдарды
қоспағанда);
...
12) ІІІ топтағы
мүгедектерге, жасына
байланысты
демалысқа
шыққан
зейнеткерлерге,
жалғызбасты аналарға
(некеге тұрмаған бала
тәрбиелейтін
әйелдерге), егіз бала
тапқан отбасыларына,
егер азаматтардың бұл
санаты
Қазақстан
Республикасының
заңдары
белгілеген
тәртіппен
анықталатын
ең
төменгі
күнкөріс
деңгейінен
төмен
табыс алатын болса;

12)
тармақша
жетінші абзацтағы
мынадай редакцияда «ІІІ» деген цифрлар
жазылсын:
«үшінші» деген сөзбен
«12) ІІІ топтағы ауыстырылсын;
мүгедектігі
бар
адамдарға,
жасына
байланысты
демалысқа
шыққан
зейнеткерлерге,
жалғызбасты аналарға
(некеге тұрмаған бала
тәрбиелейтін
әйелдерге), егіз бала
тапқан отбасыларына,
егер азаматтардың бұл
санаттары Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
белгілеген тәртіппен
айқындалатын
ең
төмен
күнкөріс
деңгейінен төмен кіріс
алатын болса;»;

19. «Қазақстан Республикасында мүгедектігі бойынша және асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша берілетін
мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар туралы» 1997 жылғы 16 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына:
56.

Заң
6-бап.
жобасының Жәрдемақыларды
1-бабы 19- төлеу тәртібі
тармағыны
...

1) 6-баптың 1-2Заң жобасының 1- Әлеуметтік-мәдени
тармағы
мынадай бабы 19-тармағының 1) даму комитеті
редакцияда
тармақшасы мынадай
жазылсын:
редакцияда жазылсын:
заң техникасы және

Қабылданды
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ң 1)
тармақшас
ы

1-2. Медициналықәлеуметтік
мекемелерде
(ұйымдарда)
(«Қазақст стационар
ан
жағдайында тұратын
Республика және
мемлекеттің
сында
толық
мүгедектіг қамсыздандыруындағ
і бойынша ы,
тірек-қимыл
және
аппараты
бұзылған
асыраушыс мүгедек балаларға
ынан
мүгедектігі бойынша
айырылу
және асыраушысынан
жағдайы айырылу
жағдайы
бойынша бойынша мемлекеттік
берілетін әлеуметтік
мемлекетт жәрдемақылар толық
ік
көлемде төленеді.
әлеуметті
к
жәрдемақ
ылар
туралы»
ҚРЗ 6бабының
1-2тармағы)

«1-2. Медициналықәлеуметтік
мекемелерде
(ұйымдарда)
стационар
жағдайында тұратын
және
мемлекеттің
толық
қамсыздандыруындағ
ы,
тірек-қимыл
аппараты
бұзылған
мүгедектігі
бар
балаларға
мүгедектігі бойынша
және асыраушысынан
айырылу
жағдайы
бойынша мемлекеттік
әлеуметтік
жәрдемақылар толық
көлемде төленеді

«бүкіл мәтін бойынша:
«мүгедектерге»,
«мүгедек адамдарды»,
«мүгедек
адам»,
«мүгедек»,
«мүгедектердің»,
«мүгедек болғандар»,
«мүгедектер», «мүгедек
болған
адамдар»,
«мүгедек
болған
жағдайда»,
«мүгедек
болған» деген сөздер
тиісінше «мүгедектігі
бар
адамдарға»,
«мүгедектігі
бар
адамдарды»,
«мүгедектігі бар адам»,
«мүгедектігі бар адам»,
«мүгедектігі
бар
адамдардың»,
«мүгедектігі
бар
адамдар», «мүгедектігі
бар
адамдар»,
«мүгедектігі
бар
адамдар», «мүгедектігі
туындаған
кезде»,
«мүгедектігі
туындаған»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;
«мүгедек балалар»,
«мүгедек
балаларға»
деген сөздер тиісінше
«мүгедектігі
бар
балалар», «мүгедектігі

Заңның
басқа
да
құрылымдық
элементтеріне
өзгерістер
енгізу
қажеттілігіне
байланысты.
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бар балаларға» деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;
57.

Заң
жобасының
1-бабы 19тармағыны
ң 2)
тармақшас
ы

8-бап. Жәрдемақы
тағайындау шарттары
...
4.
Зейнетақы
төлемдерін
алуға
құқық беретін жасқа
жеткен
мүгедек
адамдарды
қайта
(«Қазақст куәландыру олардың
ан
өтініші бойынша ғана
Республика жүргізіледі.
сында
мүгедектіг
і бойынша
және
асыраушыс
ынан
айырылу
жағдайы
бойынша
берілетін
мемлекетт
ік
әлеуметті
к
жәрдемақ
ылар
туралы»
ҚРЗ 8бабының 4-

2) тармақша
2) 8-баптың 4тармағы
мынадай тасталсын;
редакцияда
жазылсын:
«4.
Зейнетақы
төлемдерін
алуға
құқық беретін жасқа
жеткен мүгедектігі
бар адамдарды қайта
куәландыру
олардың
өтініші
бойынша
ғана
жүргізіледі.»;

алып

Әлеуметтік-мәдени
даму комитеті
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Заң техникасы және
Заңның
басқа
да
құрылымдық
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өзгерістер
енгізу
қажеттілігіне
байланысты.
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тармағы)
58.

Заң
жобасының
1-бабы 19тармағыны
ң 3)
тармақшас
ы

10-бап. Мүгедектігі
бойынша жәрдемақы
тағайындау мерзімі
...
3. Егер мүгедек адам
қайта куәландыруға
осы
үшін
тағайындалған
(«Қазақст мерзімде
МӘС
ан
бөлімшесіне келмесе,
Республика онда оған жәрдемақы
сында
төлеу
тоқтатыла
мүгедектіг тұрады, ал ол мүгедек
і бойынша деп қайта танылған
және
жағдайда, егер МӘС
асыраушыс бөлімшесі оны осы
ынан
кезеңде мүгедек деп
айырылу
таныса,
бұл
жағдайы тоқтатылған күннен
бойынша бастап, бірақ бір айдан
берілетін аспайтын уақыт үшін
мемлекетт қайта басталады.
ік
Қайта куәландыру
әлеуметті мерзімін
дәлелді
к
себеппен өткізіп алған
жәрдемақ жағдайда, жәрдемақы
ылар
төлеу, егер МӘС
туралы»
бөлімшесі оны осы
ҚРЗ 10кезеңде мүгедек деп
баптың 3- таныса,
төлем
тармағы) тоқтатыла
тұрған
күннен бастап қайта

3) 10-баптың 33) тармақша
тармағы
мынадай тасталсын;
редакцияда
жазылсын:
«3. Егер мүгедектігі
бар
адам
қайта
куәландыруға осы
үшін тағайындалған
мерзімде
МӘС
бөлімшесіне келмесе,
онда
оған
жәрдемақы
төлеу
тоқтатыла тұрады,
ал ол мүгедектігі бар
адам
деп
қайта
танылған жағдайда,
егер МӘС бөлімшесі
оны осы кезеңде
мүгедектігі бар адам
деп
таныса, бұл
тоқтатылған күннен
бастап, бірақ бір
айдан
аспайтын
уақыт үшін қайта
басталады.
Қайта куәландыру
мерзімін
дәлелді
себеппен
өткізіп
алған
кезде,
жәрдемақы
төлеу,
егер МӘС бөлімшесі
оны осы кезеңде

алып

Әлеуметтік-мәдени
даму комитеті

Қабылданды

Заң техникасы және
Заңның
басқа
да
құрылымдық
элементтеріне
өзгерістер
енгізу
қажеттілігіне
байланысты.
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куәландыру
күніне
дейін,
бірақ
үш
жылдан
аспайтын
уақыт
үшін
жүргізіледі. Бұл ретте,
егер қайта куәландыру
кезінде мүгедек адам
мүгедектіктің басқа
(неғұрлым
жоғары
немесе
неғұрлым
төмен)
тобына
ауыстырылса,
онда
көрсетілген
уақыт
үшін
жәрдемақы
бұрынғы топ бойынша
төленеді.

59.

Заң
жобасының
1-бабы 19тармағыны
ң 4)
тармақшас
ы

11-бап. Мүгедектігі
бойынша
жәрдемақыға құқығы
бар
мүгедектердің
санаттары
Мүгедектігі
бойынша
жәрдемақыға құқығы
(«Қазақст бар мүгедектерге:
ан
1)
жалпы
Республика аурулардан, еңбекте
сында
мертігуден,
кәсіби

мүгедектігі бар адам
деп таныса, төлем
тоқтатыла
тұрған
күннен бастап қайта
куәландыру күніне
дейін,
бірақ
үш
жылдан
аспайтын
уақыт
үшін
жүргізіледі.
Бұл
ретте, егер қайта
куәландыру кезінде
мүгедектігі бар адам
мүгедектіктің басқа
(неғұрлым жоғары
немесе
неғұрлым
төмен)
тобына
ауыстырылса, онда
көрсетілген уақыт
үшін
жәрдемақы
бұрынғы
топ
бойынша төленеді.»;
4) тармақша
4) 11 және 12баптар
мынадай тасталсын;
редакцияда
жазылсын:
«11-бап.
Мүгедектігі
бойынша
жәрдемақыға
құқығы
бар
мүгедектігі
бар
адамдардың
санаттары

алып

Әлеуметтік-мәдени
даму комитеті
Депутаттар
Ж.Н. Нұрманбетова
Л.П. Павловец
Ю.В. Жулин

Қабылданды

«Қазақстан
Республикасының
кейбір
заңнамалық
актілеріне
азаматтардың
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мүгедектіг
і бойынша
және
асыраушыс
ынан
айырылу
жағдайы
бойынша
берілетін
мемлекетт
ік
әлеуметті
к
жәрдемақ
ылар
туралы»
ҚРЗ 11
және 12баптары)

аурулардан мүгедек
болғандар, жеті жасқа
дейінгі
мүгедек
балалар, жетіден он
сегіз жасқа дейінгі
бірінші,
екінші,
үшінші
топтағы
мүгедек балалар;
1-1) бала кезінен
мүгедектер;
2)
мүгедектікке
әскери қызметтен өту
кезінде
алған
жарақаттың,
контузияның,
мертігудің, аурудың
салдарынан
душар
болған
мерзімді
қызметтегі
әскери
қызметшілер
қатарынан
шыққан
мүгедектер, азаматтық
немесе
әскери
мақсаттағы ядролық
объектілердегі
авариялардың
зардаптарын
жою
кезінде не ядролық
объектілердегі
авариялық жағдайлар
салдарынан мүгедек
болған адамдар;
3) әскери қызмет
міндеттерін, арнаулы
мемлекеттік

Мүгедектігі
бойынша
жәрдемақыға
құқығы
бар
мүгедектігі
бар
адамдарға:
1)
жалпы
аурулардан, еңбекте
мертігуден,
кәсіби
аурулардан болған
мүгедектігі
бар
адамдар, он алты
жасқа
дейінгі
мүгедектігі
бар
балалар;
1-1) бала кезінен
мүгедектігі
бар
адамдар, он алтыдан
он сегіз жасқа дейінгі
бірінші,
екінші,
үшінші
топтағы
мүгедектігі
бар
балалар;
2) мүгедектігі бар
адамдарға
әскери
қызметтен
өту
кезінде
алған
жарақаттың,
контузияның,
мертігудің, аурудың
салдарынан душар
болған
мерзімді
қызметтегі
әскери
қызметшілер
қатарынан шыққан

жекелеген санаттарын
әлеуметтік
қорғау
мәселелері бойынша
өзгерістер
мен
толықтырулар енгізу
туралы» ҚРЗ қабылдау
кезінде
қажетті
өзгерістер ескерілді.
Заң
техникасы.
«Мүгедек» деген сөзді
«мүгедектігі
бар
адамға»
ауыстыруға
қатысты
заң
жобасының
мәтіні
бойынша
өзгерістер
енгізу туралы түзету
бар.
Осыған
байланысты,
4)
тармақшаны
алып
тастау ұсынылады.
Заң техникасы және
Заңның
басқа
да
құрылымдық
элементтеріне
өзгерістер
енгізу
қажеттілігіне
байланысты.
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органдардағы
қызметін
(қызмет
міндеттерін) атқаруға
байланысты
емес
жазатайым жағдайдың
салдарынан
болған
мертігу не әскери және
қызметтік борышын
орындауға
байланысты емес ауру
салдарынан мүгедек
болған
жағдайда
әскери қызметшілер
(мерзімді қызметтегі
әскери
қызметшілерден
басқа),
арнаулы
мемлекеттік органдар
қызметкерлері,
Қазақстан
Республикасының
ішкі істер органдары
мен
бұрынғы
Мемлекеттік
тергеу
комитетінің
басшы
және
қатардағы
құрамының адамдары
арасынан
шыққан
мүгедектер;
4) әскери қызмет,
арнаулы мемлекеттік
органдардағы
қызметті
өткеру
кезінде
жаралануы,
контузия
алуы,

мүгедектігі
бар
адамдар, мүгедектігі
азаматтық
немесе
әскери мақсаттағы
ядролық
объектілердегі
авариялардың
зардаптарын
жою
кезінде не ядролық
объектілердегі
авариялық
жағдайлар
салдарынан болған
адамдар;
3) әскери қызмет
міндеттерін,
арнаулы
мемлекеттік
органдардағы
қызметін
(қызмет
міндеттерін)
атқаруға
байланысты
емес
жазатайым
оқиға
салдарынан болған
мертігу
не
мүгедектігі әскери
және
қызметтік
борышын орындауға
байланысты
емес
ауру
салдарынан
болған
жағдайда
әскери қызметшілер
(мерзімді қызметтегі
әскери
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мертігуі,
ауыруы
салдарынан мүгедек
болған
әскери
қызметшілер
(мерзімді қызметтегі
әскери
қызметшілерден
басқа),
арнаулы
мемлекеттік органдар
қызметкерлері, қызмет
міндеттерін
атқару
кезінде
Қазақстан
Республикасының
ішкі істер органдары
мен
бұрынғы
Мемлекеттік
тергеу
комитетінің
қызметкерлері
арасынан
шыққан
мүгедектер;
5) себеп-салдарлық
байланысы
анықталған жағдайда
төтенше экологиялық
жағдайлар,
соның
ішінде
ядролық
жарылыстар
мен
сынақтар
кезіндегі
радиациялық
әсер
етудің
салдарынан
және/немесе олардың
зардаптарынан болған
мүгедектер жатады.

қызметшілерден
басқа),
арнаулы
мемлекеттік
органдар
қызметкерлері,
Қазақстан
Республикасының
ішкі істер органдары
мен
бұрынғы
Мемлекеттік тергеу
комитетінің басшы
және
қатардағы
құрамының
адамдары арасынан
шыққан мүгедектігі
бар адамдар;
4)
мүгедектігі
әскери
қызмет,
арнаулы
мемлекеттік
органдардағы
қызметті
өткеру
кезінде жаралануы,
контузия
алуы,
мертігуі,
ауыруы
салдарынан болған
әскери қызметшілер
(мерзімді қызметтегі
әскери
қызметшілерден
басқа),
арнаулы
мемлекеттік
органдар
қызметкерлері,
12-бап. Мүгедектігі қызмет міндеттерін
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бойынша
жәрдемақылардың
мөлшері
1. Осы Заңның 11бабының 1), 1-1) және
3) тармақшаларында
аталған мүгедектерге
мүгедектігі бойынша
айлық жәрдемақылар
мынадай:
жеті жасқа дейінгі
мүгедек балаларға –
1,40 ең төмен күнкөріс
деңгейі;
жеті жастан он сегіз
жасқа дейінгі бірінші
топтағы
мүгедек
балаларға – 1,92 ең
төмен
күнкөріс
деңгейі;
жеті жастан он сегіз
жасқа дейінгі екінші
топтағы
мүгедек
балаларға – 1,59 ең
төмен
күнкөріс
деңгейі;
жеті жастан он сегіз
жасқа дейінгі үшінші
топтағы
мүгедек
балаларға – 1,40 ең
төмен
күнкөріс
деңгейі;
бала кезінен бірінші
топтағы мүгедектерге
– 1,92 ең төмен

атқару
кезінде
Қазақстан
Республикасының
ішкі істер органдары
мен
бұрынғы
Мемлекеттік тергеу
комитетінің
қызметкерлері
арасынан шыққан
мүгедектігі
бар
адамдар;
5) себеп-салдарлық
байланысы
анықталған
жағдайда
төтенше
экологиялық
жағдайлар,
соның
ішінде
ядролық
жарылыстар
мен
сынақтар
жүргізу
кезіндегі
радиациялық
әсер
етудің салдарынан
және/немесе
олардың
зардаптарынан
болған мүгедектігі
бар адамдар жатады.
12-бап. Мүгедектігі
бойынша
жәрдемақылардың
мөлшері
1. Осы Заңның 11бабының 1), 1-1)
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күнкөріс деңгейі;
бала кезінен екінші
топтағы мүгедектерге
– 1,59 ең төмен
күнкөріс деңгейі;
бала кезінен үшінші
топтағы мүгедектерге
– 1,20 ең төмен
күнкөріс деңгейі;
бірінші
топтағы
мүгедектерге – 1,92 ең
төмен
күнкөріс
деңгейі;
екінші
топтағы
мүгедектерге – 1,53 ең
төмен
күнкөріс
деңгейі;
үшінші
топтағы
мүгедектерге – 1,04 ең
төмен
күнкөріс
деңгейі мөлшерінде
тағайындалады.
2. Осы Заңның 11бабының 2) және 5)
тармақшаларында
көрсетілген
мүгедектерге
мүгедектігі бойынша
айлық жәрдемақылар:
1) 2014 жылғы 1
сәуірден бастап:
бірінші
топтағы
мүгедектерге – 1,69 ең
төмен
күнкөріс
деңгейі;

және
3)
тармақшаларында
көрсетілген
мүгедектігі
бар
адамдар мүгедектігі
бойынша
айлық
жәрдемақылар
мынадай:
1) 2014 жылғы 1
сәуірден бастап:
бірінші
топтағы
мүгедектігі
бар
адамдарға
–
республикалық
бюджет
туралы
заңда тиісті қаржы
жылына
белгіленетін
ең
төмен
күнкөріс
деңгейінің (бұдан әрі
– ең төмен күнкөріс
деңгейі)
1,42
мөлшерінде;
екінші
топтағы
мүгедектігі
бар
адамдарға – 1,11 ең
төмен
күнкөріс
деңгейі;
үшінші
топтағы
мүгедектігі
бар
адамдарға – 0,78 ең
төмен
күнкөріс
деңгейі;
он алты жасқа
дейінгі мүгедектігі
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екінші
топтағы
мүгедектерге – 1,36 ең
төмен
күнкөріс
деңгейі;
үшінші
топтағы
мүгедектерге – 1,05 ең
төмен
күнкөріс
деңгейі мөлшерінде;
2) 2018 жылғы 1
қаңтардан бастап:
бірінші
топтағы
мүгедектерге – 2,81 ең
төмен
күнкөріс
деңгейі;
екінші
топтағы
мүгедектерге – 2,40 ең
төмен
күнкөріс
деңгейі;
үшінші
топтағы
мүгедектерге – 2,01 ең
төмен
күнкөріс
деңгейі мөлшерінде
тағайындалады.
3. Осы Заңның 11бабының
4)
тармақшасында
көрсетілген
мүгедектерге
мүгедектігі бойынша
айлық жәрдемақылар:
1) 2014 жылғы 1
сәуірден бастап:
бірінші
топтағы
мүгедектерге – 2,19 ең
төмен
күнкөріс

бар балаларға – 1,05
ең төмен күнкөріс
деңгейі;
бала
кезінен
бірінші
топтағы
мүгедектігі
бар
адамдарға – 1,42 ең
төмен
күнкөріс
деңгейі;
бала кезінен екінші
топтағы мүгедектігі
бар адамдарға – 1,16
ең төмен күнкөріс
деңгейі;
бала
кезінен
үшінші
топтағы
мүгедектігі
бар
адамдарға – 0,91 ең
төмен
күнкөріс
деңгейі;
он алтыдан он сегіз
жасқа дейінгі бірінші
топтағы мүгедектігі
бар балаларға – 1,42
ең төмен күнкөріс
деңгейі;
он алтыдан он сегіз
жасқа дейінгі екінші
топтағы мүгедектігі
бар балаларға – 1,16
ең төмен күнкөріс
деңгейі;
он алтыдан он сегіз
жасқа дейінгі үшінші
топтағы мүгедектігі
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деңгейі;
екінші
топтағы
мүгедектерге – 1,56 ең
төмен
күнкөріс
деңгейі;
үшінші
топтағы
мүгедектерге – 1,05 ең
төмен
күнкөріс
деңгейі мөлшерінде;
2) 2018 жылғы 1
қаңтардан бастап:
бірінші
топтағы
мүгедектерге – 3,44 ең
төмен
күнкөріс
деңгейі;
екінші
топтағы
мүгедектерге – 2,65 ең
төмен
күнкөріс
деңгейі;
үшінші
топтағы
мүгедектерге – 2,01 ең
төмен
күнкөріс
деңгейі мөлшерінде
тағайындалады.
4. Жұмыс істейтін
жәрдемақы
алушыларға
мүгедектігі бойынша
айлық
жәрдемақы
толық
мөлшерде
төленеді.
5.
Егер
жасына
байланысты
зейнетақы
төлемдерінің немесе

бар балаларға – 0,91
ең төмен күнкөріс
деңгейі мөлшерінде;
2) 2018 жылғы 1
қаңтардан бастап:
бірінші
топтағы
мүгедектігі
бар
адамдарға – 1,92 ең
төмен
күнкөріс
деңгейі;
екінші
топтағы
мүгедектігі
бар
адамдарға – 1,53 ең
төмен
күнкөріс
деңгейі;
үшінші
топтағы
мүгедектігі
бар
адамдарға – 1,04 ең
төмен
күнкөріс
деңгейі;
он алты жасқа
дейінгі мүгедектігі
бар балаларға – 1,40
ең төмен күнкөріс
деңгейі;
бала
кезінен
бірінші
топтағы
мүгедектігі
бар
адамдарға – 1,92 ең
төмен
күнкөріс
деңгейі;
бала кезінен екінші
топтағы мүгедектігі
бар адамдарға – 1,59
ең төмен күнкөріс
78

еңбек
сіңірген
жылдары
үшін
зейнетақы
төлемдерінің мөлшері
мүгедектердің тиісті
санаттары
үшін
белгіленген
мүгедектігі бойынша
айлық жәрдемақының
мөлшерінен аз болса,
мүгедектігі бойынша
айлық
жәрдемақы
төлеу
жасына
байланысты
зейнетақы
төлемдеріне
немесе
еңбек
сіңірген
жылдары
үшін
зейнетақы
төлемдеріне
мүгедектердің
осы
санаты
үшін
белгіленген
мүгедектігі бойынша
айлық
жәрдемақы
мөлшеріне
дейінгі
тиісті
қосымша
ақылар
түрінде
жүргізіледі.

деңгейі;
бала
кезінен
үшінші
топтағы
мүгедектігі
бар
адамдарға – 1,20 ең
төмен
күнкөріс
деңгейі;
он алтыдан он сегіз
жасқа дейінгі бірінші
топтағы мүгедектігі
бар балаларға – 1,92
ең төмен күнкөріс
деңгейі;
он алтыдан он сегіз
жасқа дейінгі екінші
топтағы мүгедектігі
бар
балаларға – 1,59 ең
төмен
күнкөріс
деңгейі;
он алтыдан он сегіз
жасқа дейінгі үшінші
топтағы мүгедектігі
бар балаларға – 1,20
ең төмен күнкөріс
деңгейі мөлшерінде
тағайындалады.
2. Осы Заңның 11бабының 2) және 5)
тармақшаларында
көрсетілген
мүгедектігі
бар
адамдарға
мүгедектігі бойынша
айлық
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жәрдемақылар:
1) 2014 жылғы 1
сәуірден бастап:
бірінші
топтағы
мүгедектігі
бар
адамдарға – 1,69 ең
төмен
күнкөріс
деңгейі;
екінші
топтағы
мүгедектігі
бар
адамдарға – 1,36 ең
төмен
күнкөріс
деңгейі;
үшінші
топтағы
мүгедектігі
бар
адамдарға – 1,05 ең
төмен
күнкөріс
деңгейі мөлшерінде;
2) 2018 жылғы 1
қаңтардан бастап:
бірінші
топтағы
мүгедектігі
бар
адамдарға – 2,81 ең
төмен
күнкөріс
деңгейі;
екінші
топтағы
мүгедектігі
бар
адамдарға – 2,40 ең
төмен
күнкөріс
деңгейі;
үшінші
топтағы
мүгедектігі
бар
адамдарға – 2,01 ең
төмен
күнкөріс
деңгейі мөлшерінде
80

тағайындалады.
3. Осы Заңның 11бабының
4)
тармақшасында
көрсетілген
мүгедектігі
бар
адамдарға
мүгедектігі бойынша
айлық
жәрдемақылар:
1) 2014 жылғы 1
сәуірден бастап:
бірінші
топтағы
мүгедектігі
бар
адамдарға – 2,19 ең
төмен
күнкөріс
деңгейі;
екінші
топтағы
мүгедектігі
бар
адамдарға – 1,56 ең
төмен
күнкөріс
деңгейі;
үшінші
топтағы
мүгедектігі
бар
адамдарға – 1,05 ең
төмен
күнкөріс
деңгейі мөлшерінде;
2) 2018 жылғы 1
қаңтардан бастап:
бірінші
топтағы
мүгедектігі
бар
адамдарға – 3,44 ең
төмен
күнкөріс
деңгейі;
екінші
топтағы
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мүгедектігі
бар
адамдарға – 2,65 ең
төмен
күнкөріс
деңгейі;
үшінші
топтағы
мүгедектігі
бар
адамдарға – 2,01 ең
төмен
күнкөріс
деңгейі мөлшерінде
тағайындалады.
4. Жұмыс істейтін
жәрдемақы
алушыларға
мүгедектігі бойынша
айлық жәрдемақы
толық
мөлшерде
төленеді.
5. Егер жасына
байланысты
зейнетақы
төлемдерінің немесе
еңбек
сіңірген
жылдары
үшін
зейнетақы
төлемдерінің
мөлшері мүгедектігі
бар
адамдардың
тиісті
санаттары
үшін
белгіленген
мүгедектігі бойынша
айлық
жәрдемақының
мөлшерінен аз болса,
мүгедектігі бойынша
айлық жәрдемақы
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төлеу
жасына
байланысты
зейнетақы
төлемдеріне немесе
еңбек
сіңірген
жылдары
үшін
зейнетақы
төлемдеріне
мүгедектігі
бар
адамдардың
осы
санаты
үшін
белгіленген
мүгедектігі бойынша
айлық жәрдемақы
мөлшеріне
дейінгі
тиісті
қосымша
ақылар
түрінде
жүргізіледі.»;
60.

Заң
жобасының
1-бабы 19тармағыны
ң 5)
тармақшас
ы

13-бап.
Жәрдемақыны
тағайындау шарттары
...
2.
Отбасының
еңбекке
жарамсыз
мүшелері болып:
1) Егер он сегіз
(«Қазақст жасқа толғанға дейін
ан
мүгедек болып қалса,
Республика он
сегіз
жасқа
сында
толмаған және осы
мүгедектіг жастан
асқан
і бойынша балалары
(оның
және
ішінде асырап алған

5) тармақша
5) 13-баптың 2тармағының
1) тасталсын;
тармақшасы
мынадай редакцияда
жазылсын:
«1) Егер он сегіз
жасқа толғанға дейін
оларға
мүгедектік
белгіленсе, он сегіз
жасқа толмаған және
осы жастан асқан
балалары
(оның
ішінде асырап алған
балалары,
өгей
ұлдары мен өгей

алып

Әлеуметтік-мәдени
даму комитеті
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Заң техникасы және
Заңның
басқа
да
құрылымдық
элементтеріне
өзгерістер
енгізу
қажеттілігіне
байланысты.
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асыраушыс
ынан
айырылу
жағдайы
бойынша
берілетін
мемлекетт
ік
әлеуметті
к
жәрдемақ
ылар
туралы»
ҚРЗ 13бабының 2тармағын
ың 1)
тармақша
сы)

балалары, өгей ұлдары
мен өгей қыздары),
аға-інілері,
апасіңлілері
және
немерелері есептеледі,
бұл орайда аға-інілері,
апа-сіңлілері
және
немерелері - егер
олардың
еңбекке
жарамды ата-аналары
болмаса, өгей ұлдары
мен қыздары - егер
олар ата-аналарынан
алимент
алмаса
есептеледі.
Асыраушысынан
айрылу
жағдайы
бойынша жәрдемақы
алуға құқығы бар
кәмелетке
толмағандар
бұл
құқықты
өздерін
асырап алған кезде де
сақтайды;

қыздары),
ағаінілері, апа-сіңлілері
және
немерелері
есептеледі,
бұл
орайда аға-інілері,
апа-сіңлілері
және
немерелері – егер
олардың
еңбекке
жарамды
атааналары
болмаса,
өгей ұлдары мен
қыздары – егер олар
ата-аналарынан
алимент
алмаса
есептеледі.».

20. «Нотариат туралы» 1997 жылғы 14 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:
61.

Заң
жобасының
1-бабы 20тармағы 1)
тармақшас
ының

30-1-бап.
Жекеше
нотариус нотариаттық
іс-әрекеттер жасаған
кезде құқықтық және
техникалық сипаттағы
қызметтер көрсетуге

1) 30-1-баптың 2тармағы 3) және 5)
тармақшалары
мынадай редакцияда
жазылсын:
«3) қарттар мен

Заң жобасының 1Депутат
бабы 20-тармағы 1)
Л.П. Павловец
тармақшасының екінші
абзацында:
«Қазақстан
«жалпы
үлгідегі» Республикасында
деген
сөздер
алып мүгедектерді
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екінші
абзацы

62.

ақы төлеу
...
2.
Жекеше
(«Нотариа нотариустың
т туралы» нотариаттық
ісҚРЗ 30әрекеттер
жасаған
бабының 2- кезде құқықтық және
тармағын техникалық сипаттағы
ың 3) және қызметтер
5)
көрсеткеніне
ақы
тармақша төлеуден мыналар:
лары)
...
3)
қарттар
мен
мүгедектерге
арналған
жалпы
үлгідегі
медициналықәлеуметтік
мекемелерде тұратын
қарттар
мен
мүгедектер;
...
5) 1 және 2-топтағы
мүгедектер;

мүгедектігі
бар
адамдарға арналған
жалпы
үлгідегі
медициналықәлеуметтік
мекемелерде тұратын
қарттар
мен
мүгедектігі
бар
адамдар;»;
«5) 1, 2 және 3топтағы мүгедектігі
бар адамдар;»;

тасталсын;
«медициналықәлеуметтік
мекемелерде»
деген
сөздерден
кейін
«(ұйымдарда)» деген
сөздермен
толықтырылсын;

Заң
жобасының
1-бабы 20тармағы 1)
тармақшас
ының
үшінші
абзацы

1) 30-1-баптың 2тармағы 3) және 5)
тармақшалары
мынадай редакцияда
жазылсын:
«3) қарттар мен
мүгедектігі
бар
адамдарға арналған
жалпы
үлгідегі

Заң жобасының 1Әлеуметтік-мәдени
бабы 20-тармағы 1) даму комитеті
тармақшасының үшінші
Депутаттар
абзацындағы «1, 2 және
С.А. Симонов
3-топтағы»
деген
С.Б. Мусабаев
сөздер «бірінші, екінші
және үшінші топтағы»
«Қазақстан
деген
сөздермен Республикасында
ауыстырылсын;
мүгедектерді

30-1-бап.
Жекеше
нотариус нотариаттық
іс-әрекеттер жасаған
кезде құқықтық және
техникалық сипаттағы
қызметтер көрсетуге
ақы төлеу
...
2.
Жекеше

әлеуметтік
қорғау
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Заңының
ұғымдық
аппаратына
сәйкес
келтіру,

Заң жобасының мәтіні
бойынша осыған ұқсас
түзетулер енгізілсін;
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63.

(«Нотариа
т туралы»
ҚРЗ 30бабының 2тармағын
ың 3) және
5)
тармақша
лары)

нотариустың
нотариаттық
ісәрекеттер
жасаған
кезде
құқықтық
және
техникалық
сипаттағы
қызметтер
көрсеткеніне
ақы
төлеуден мыналар:
...
3)
қарттар
мен
мүгедектерге
арналған
жалпы
үлгідегі
медициналықәлеуметтік
мекемелерде тұратын
қарттар
мен
мүгедектер;
...
5) 1 және 2-топтағы
мүгедектер;

медициналықәлеуметтік
мекемелерде тұратын
қарттар
мен
мүгедектігі
бар
адамдар;»;
«5) 1, 2 және 3топтағы мүгедектігі
бар адамдар;»;

әлеуметтік
қорғау
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Заңының
терминологиясына
сәйкес келтіру.

Заң
жобасының
1-бабы 20тармағы 2)
тармақшас
ының
екінші
абзацы

37-бап. Нотариаттық
түрде
куәландырылған
құжаттарға
теңестірілген өсиеттер
мен
сенімхаттарды
лауазымды
адамдардың
куәландыруы
Нотариаттық
куәландырылған

2) 37-баптың 1)
тармақшасы мынадай
редакцияда
жазылсын:
«1) ауруханаларда,
санаторийлерде, өзге
де емдеу-алдын алу
мекемелерінде
емделіп
жатқан,
сондай-ақ қарттар мен
мүгедектігі
бар

Заң жобасының 1Депутаттар
бабы 20-тармағы 2)
Г.А. Нұрымова
тармақшасы мынадай
З.А. Камасова
редакцияда жазылсын:
Ж.Т. Телпекбаева
«2) 37-баптың бірінші
Ж.Н. Нұрманбетова
бөлігінің 1) тармақшасы
Л.П. Павловец
мынадай
редакцияда
жазылсын:
Заң
жобасында
«1)
ауруханаларда, «Қазақстан
санаторийлерде, өзге де Республикасында
емдеумүгедектерді

(«Нотариа
т туралы»

Қабылданды

86

ҚРЗ 37құжаттарға мыналар
бабының 1) теңестіріледі:
тармақша
1)
ауруханаларда,
сы)
санаторийлерде, өзге
де емдеу-алдын алу
мекемелерінде
емделіп
жатқан,
сондай-ақ қарттар мен
мүгедектер үйлерінде
тұрып
жатқан
азаматтардың,
осы
ауруханалардың,
санаторийлердің, өзге
де емдеу-алдын алу
мекемелерінің
бас
және
кезекші
дәрігерлері, сондай-ақ
қарттар
мен
мүгедектер
үйлерінің
директорлары,
бас
дәрігерлері
куәландырған
өсиеттері;

адамдар үйлерінде
тұрып
жатқан
азаматтардың,
осы
ауруханалардың,
санаторийлердің, өзге
де емдеу-алдын алу
мекемелерінің
бас
және
кезекші
дәрігерлері, сондай-ақ
қарттар
мен
мүгедектігі
бар
адамдар
үйлерінің
директорлары,
бас
дәрігерлері
куәландырған
өсиеттері;»;

профилактикалық
мекемелерде
емделіп
жатқан
азаматтардың
осы мекемелердің бас
және
кезекші
дәрігерлері
куәландырған
өсиеттері,
сондай-ақ
медициналықәлеуметтік
мекемелерде
(ұйымдарда) тұратын
қарттар
мен
мүгедектігі
бар
адамдардың
осы
мекемелердің
(ұйымдардың)
директорлары
және
бас
дәрігерлері
куәландырған
өсиеттері;».»;

әлеуметтік
қорғау
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Заңының
1-бабына
сәйкес қарттар мен
мүгедектігі
бар
адамдардың тұруына
арналған ұйымдардың
медициналықәлеуметтік мекемелер
деп
аталуына
байланысты
«үйлерінде»
деген
сөзге
нақтылаушы
түзетуді
енгізу
ұсынылады.
Сондықтан,
заң
жобасының
осы
ұсынысына
сәйкес
келтіру керек.

23. «Қазақстан Республикасындағы арнаулы мемлекеттік жәрдемақы туралы» 1999 жылғы 5 сәуірдегі
Қазақстан Республикасының Заңына:
64.

Заң
жобасының
1-бабы 23тармағыны
ң __)
тармақшас

1-бап. Осы Заңда
пайдаланылатын
негізгі ұғымдар
Осы Заңда мынадай
негізгі
ұғымдар
пайдаланылады:

жоқ

23-тармақта:
Әлеуметтік-мәдени
мынадай мазмұндағы даму комитеті
__)
тармақшамен
Депутаттар
толықтырылсын:
Ж.Н. Нұрманбетова
«__) 1-баптың 1-1)
Л.П. Павловец
тармақшасындағы
Ю.В. Жулин

Қабылданды

87

ы (жаңа)

65.

66.

...
1-1) күтімді жүзеге
(«Қазақст асыратын адам –
ан
бірінші
топтағы
Республика мүгедекке
онымен
сындағы
туыстық байланысына
арнаулы
қарамастан
күтімді
мемлекетт тікелей
жүзеге
ік
асыратын жеке тұлға;
жәрдемақ
ы туралы»
ҚРЗ1бабының 11)
тармақша
сы)
Заң
Жоқ.
жобасының
1-бабы 23тармағы 2)
тармақшас
ының
бірінші,
екінші,
төртінші
және
жетінші
абзацтары

Заң
5-бап. Жәрдемақы
жобасының тағайындаудың

«мүгедекке» деген сөз
Заң
жобасының
«мүгедектігі
бар
адамға»
деген тұжырымдамасына
сәйкес келтіру.
сөздермен
ауыстырылсын;».
Тиісінше
тармақшалардың
кейінгі
нөмірленуі
өзгертілсін;

2) 4-бапта:
1-3)
тармақша
мынадай редакцияда
жазылсын:
...
3), 4) тармақшалар
мынадай редакцияда
жазылсын:
...
7),
8),
8-1)
тармақшалар
мынадай редакцияда
жазылсын:

Жоқ.

Заң жобасының 1Әлеуметтік-мәдени
бабы 23-тармағының 2) даму комитеті
тармақшасында:
бірінші абзац мынадай
Заң техникасы.
редакцияда жазылсын:
«2)
4-баптың
1тармағының 1-3), 3),
4), 7), 8) және 8-1)
тармақшалары
мынадай редакцияда
жазылсын:»;

Қабылданды

екінші, төртінші және
жетінші абзацтар алып
тасталсын;
мынадай мазмұндағы
___)
тармақшамен

Әлеуметтік-мәдени
даму комитеті

Қабылданды
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1-бабы 23тармағыны
ң __)
тармақшас
ы (жаңа)

тәртібі
...
2.
Жәрдемақы
тағайындау
туралы
өтініш
тізбесін
орталық
атқарушы
(«Қазақст орган айқындайтын
ан
құжаттар қоса беріле
Республика отырып, Мемлекеттік
сындағы
корпорацияға
арнаулы
беріледі.
мемлекетт
Бірінші
топтағы
ік
мүгедек
күтімді
жәрдемақ жүзеге
асыратын
ы туралы» адамға
жәрдемақы
ҚРЗ 5тағайындау үшін:
бабы)
...
2-2.
Жәрдемақыларды
тағайындау
мерзімі
өтінішті
барлық
қажетті құжаттарымен
қоса
Мемлекеттік
корпорацияда
тіркеген
күннен
бастап, ал осы баптың
9-тармағының екінші
бөлігінде көзделген
жағдайда
–
мемлекеттік
органдардың
және
(немесе) ұйымдардың
ақпараттық жүйелері
бірінші
топтағы
мүгедек
туралы

толықтырылсын:
Депутаттар
«___)
5-баптағы
Ж.Н. Нұрманбетова
«мүгедек»,
Л.П. Павловец
«мүгедекті»,
Ю.В. Жулин
«мүгедектің»
деген
Заң
жобасының
сөздер
тиісінше
«мүгедектігі
бар тұжырымдамасына
адам»,
«мүгедектігі сәйкес келтіру.
бар
адамды»,
«мүгедектігі
бар
адамның»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;
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немесе күтімді жүзеге
асыратын адам туралы
мәліметтерді растаған
күннен бастап сегіз
жұмыс
күнінен
аспайды.
2-3. Күтімді жүзеге
асыратын
адамға
жәрдемақы
бірінші
топтағы
мүгедек
өтініш жасаған күннен
бастап
бірінші
топтағы
мүгедектік
белгіленген
бүкіл
кезеңге
тағайындалады және
төленеді.
...
9.
Мемлекеттік
органдар
және
(немесе)
ұйымдар
күтімді
жүзеге
асыратын
адамға
жәрдемақы
тағайындау
үшін
бірінші
топтағы
мүгедек
туралы
немесе күтімді жүзеге
асыратын адам туралы
мәліметтердің
ақпараттық
жүйелерде жоқ екенін
растайтын
электрондық
құжаттарды ұсынған
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кезде, сұрау салуды
жүзеге
асырған
Мемлекеттік
корпорация
ақпараттандыру
саласындағы уәкілетті
орган айқындайтын
тәртіппен
және
мерзімдерде бірінші
топтағы
мүгедек
туралы немесе күтімді
жүзеге асыратын адам
туралы мәліметтерді
ақпараттық
жүйелерде
сәйкес
келтіру
үшін
құжаттардың
түпнұсқаларын ұсыну
қажеттігі
туралы
бірінші
топтағы
мүгедекті хабардар
етеді.
Ақпараттық
жүйелер
бірінші
топтағы
мүгедек
туралы немесе күтімді
жүзеге асыратын адам
туралы
бұрын
болмаған
мәліметтердің
бар
екенін
белгіленген
тәртіппен
растаған
кезде бірінші топтағы
мүгедектің
жәрдемақы
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тағайындау
үшін
Мемлекеттік
корпорацияға өтініш
жасаған күні күтімді
жүзеге
асыратын
адамға
жәрдемақы
тағайындау
күні
болып есептеледі.
67.

Заң
жобасының
1-бабы 23тармағыны
ң 3)
тармақшас
ы

6-бап. Жәрдемақы
төлеу тәртібі
...
4. Егер мүгедек
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
белгіленген мерзімде
(«Қазақст қайта
куәландыру
ан
үшін
МӘС
Республика бөлімшесіне келмесе,
сындағы
онда оған жәрдемақы
арнаулы
төлеу оны қайтадан
мемлекетт мүгедек деп таныған
ік
кезге дейін тоқтатыла
жәрдемақ тұрады.
ы туралы»
Қайта куәландыру
ҚРЗ 5мерзімін
дәлелді
бабының 4- себеппен өткізіп алған
тармағы) жағдайда, жәрдемақы
төлеу, егер МӘС
бөлімшесі оны осы
кезеңде мүгедек деп
таныса,
төлем
тоқтатыла
тұрған

3) 6-баптың 4тармағы
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«4. Егер мүгедектігі
бар адам Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
белгіленген мерзімде
қайта куәландыру
үшін
МӘС
бөлімшесіне келмесе,
онда
оған
жәрдемақы
төлеу
оны
қайтадан
мүгедектігі бар адам
деп таныған кезге
дейін
тоқтатыла
тұрады.
Қайта куәландыру
мерзімін
дәлелді
себеппен
өткізіп
алған
жағдайда,
жәрдемақы
төлеу,
егер МӘС бөлімшесі

Заң жобасының 1бабы 23-тармағының 3)
тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«3) 6-бапта:
«мүгедек», «мүгедек
адам»,
«мүгедекке»
деген сөздер тиісінше
«мүгедектігі
бар
адам»,
«мүгедектігі
бар
адам»,
««мүгедектігі
бар
адамға»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;

Әлеуметтік-мәдени
даму комитеті
Депутаттар
Ж.Н. Нұрманбетова
Л.П. Павловец
Ю.В. Жулин

Қабылданды

Заң техникасы және
Заңның
басқа
да
құрылымдық
элементтеріне
өзгерістер
енгізу
қажеттілігіне
байланысты.

4-тармақтың екінші
бөлігінде орыс тілінде
өзгеріс енгізілді, қазақ
тіліндегі
мәтін
өзгермейді;»;
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күннен бастап қайта
куәландыру
күніне
дейін, бірақ алты
айдан аспайтын уақыт
үшін жүргізіледі. Бұл
ретте, егер қайта
куәландыру кезінде
мүгедек
адам
мүгедектіктің басқа
(неғұрлым
жоғары
немесе
неғұрлым
төмен)
тобына
ауыстырылса, онда
көрсетілген
уақыт
үшін
жәрдемақы
бұрынғы топ бойынша
төленеді.
...
6. Отбасында екі
және одан да көп
бірінші
топтағы
мүгедек
тұратын
жағдайда,
күтімді
жүзеге
асыратын
адамға
жәрдемақы
олардың әрқайсысына
тағайындалады және
төленеді.
7. Бірінші топтағы
мүгедекке
күтімді
бірнеше адам жүзеге
асырған
жағдайда,
күтімді
жүзеге
асыратын
адамға
жәрдемақы
осы

оны осы кезеңде
мүгедектігі бар адам
деп таныса, төлем
тоқтатыла
тұрған
күннен бастап қайта
куәландыру күніне
дейін, бірақ алты
айдан
аспайтын
уақыт
үшін
жүргізіледі.
Бұл
ретте, егер қайта
куәландыру кезінде
мүгедектігі бар адам
мүгедектіктің басқа
(неғұрлым жоғары
немесе
неғұрлым
төмен)
тобына
ауыстырылса, онда
көрсетілген уақыт
үшін
жәрдемақы
бұрынғы
топ
бойынша төленеді.»;
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адамдардың біреуіне
тағайындалады және
төленеді.
8. Бірінші топтағы
мүгедек және күтімді
жүзеге асыратын адам
бір
елді
мекенде
тұруға тиіс.
68.

69.

Заң
жобасының
1-бабы 23тармағы 4)
тармақшас
ының
бірінші,
екінші,
төртінші
және
жетінші
абзацтары

Заң
жобасының
1-бабы 23тармағы 4)
тармақшас
ының
алтыншы –
он бірінші
абзацтары

Жоқ

7-бап. Жәрдемақы
мөлшері
...
Жәрдемақы
мынадай
мөлшерде
тағайындалады:
...
7)
Ұлы
Отан
соғысының
қайтыс
болған
мүгедегінің

4) 7-бапта:
4)
тармақша
мынадай редакцияда
жазылсын:
...
6), 7) тармақшалар
мынадай редакцияда
жазылсын:
...
13), 14), 15), 16)
тармақшалар
мынадай редакцияда
жазылсын:

Заң жобасының 1Әлеуметтік-мәдени
бабы 23-тармағының 4) даму комитеті
тармақшасында:
бірінші абзац мынадай
Заң техникасы.
редакцияда жазылсын:
«4) 7-баптың 4), 6)
және
7)
тармақшалары
мынадай редакцияда
жазылсын:»;

4) 7-бапта:
...
7) Ұлы Отан соғысы
кезінде
алған
жаралану, контузия
алу, мертігу немесе
ауру
салдарынан
қайтыс
болған
мүгедектігі
бар
адамның
немесе

Заң жобасының 1бабы 23-тармағының 4)
тармақшасында:
алтыншы
абзац
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«7) қайтыс болған Ұлы
Отан соғысы кезеңінде
алған
жаралану,
контузия алу, мертігу

Қабылданды

екінші, төртінші және
жетінші абзацтар алып
тасталсын;
Депутаттар
Ж.Н. Нұрманбетова
Л.П. Павловец
Ю.В. Жулин

Қабылданды

«ҰОС
мүгедегі»
деген сөзді «ҰОС
салдарынан
мүгедектігі
бар
адамға»
ауыстыру
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(«Қазақст
ан
Республика
сындағы
арнаулы
мемлекетт
ік
жәрдемақ
ы туралы»
ҚРЗ 7бабының
7), 13), 14),
15), 16)
тармақша
лары)

немесе
жеңілдіктер
бойынша Ұлы Отан
соғысының
мүгедектеріне
теңестірілген адамның
екінші рет некеге
тұрмаған
зайыбы
(жұбайы), сондай-ақ
жалпы
ауруға
шалдығу,
жұмыста
мертігу және басқа да
себептер
(құқыққа
қайшы келетіндерді
қоспағанда)
салдарынан мүгедек
деп танылған, Ұлы
Отан
соғысының
қайтыс
болған
қатысушысының,
партизанның,
астыртын
әрекет
етушінің,
"Ленинградты
қорғағаны
үшін"
медалімен
немесе
"Қоршаудағы
Ленинград тұрғыны"
белгісімен
наградталған
азаматтың екінші рет
некеге
тұрмаған
зайыбы (жұбайы) –
2,56 айлық есептік
көрсеткіш;
...

жеңілдіктер бойынша
Ұлы Отан соғысы
кезінде
алған
жаралану, контузия
алу, мертігу немесе
ауру
салдарынан
мүгедектігі
бар
адамдарға
теңестірілген
адамның екінші рет
некеге
тұрмаған
зайыбы
(жұбайы),
сондай-ақ
жалпы
ауруға
шалдығу,
жұмыста мертігу және
басқа да себептер
(құқыққа
қайшы
келетіндерді
қоспағанда)
салдарынан
мүгедектігі бар адам
деп танылған, Ұлы
Отан
соғысының
қайтыс
болған
қатысушысының,
партизанның,
астыртын
әрекет
етушінің,
«Ленинградты
қорғағаны
үшін»
медалімен
немесе
«Қоршаудағы
Ленинград тұрғыны»
белгісімен
наградталған

немесе
ауру
салдарынан
мүгедектігі
бар
адамның
немесе
жеңілдіктер бойынша
Ұлы
Отан
соғысы
кезеңінде
алған
жаралану,
контузия
алу, мертігу немесе
ауру
салдарынан
мүгедектігі
бар
адамдарға
теңестірілген адамның
зайыбы
(жұбайы),
сондай-ақ жалпы ауруға
шалдығу,
жұмыста
мертігу және басқа да
себептер
(құқыққа
қайшы
келетіндерді
қоспағанда) салдарынан
мүгедектігі
бар
адамдар деп танылған,
қайтыс болған Ұлы
Отан
соғысы
қатысушысының,
партизанның, астыртын
әрекет
етушінің,
«Ленинградты
қорғағаны
үшін»
медалімен
немесе
«Қоршаудағы
Ленинград
тұрғыны»
белгісімен наградталған
азаматтың екінші рет
некеге тұрмаған зайыбы

терминнің мағыналық
жүктемесін өзгертеді.
Осыған байланысты,
«Қазақстан
Республикасындағы
арнаулы мемлекеттік
жәрдемақы
туралы»
ҚРЗ 4-бабының 4)
тармақшасына
енгізілетін
өзгерістермен
ұқсастық бойынша осы
редакция ұсынылады.
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13)
"Қазақстан
Республикасында
мүгедектігі бойынша
және асыраушысынан
айырылу
жағдайы
бойынша
берілетін
мемлекеттік
әлеуметтік
жәрдемақылар
туралы"
Қазақстан
Республикасы
Заңының 12-бабының
5-тармағына
көзделген
жасына
байланысты берілетін
зейнетақы
төлемдеріне
мүгедектігі бойынша
төленетін
айлық
жәрдемақы мөлшеріне
дейін қосымша төлем
алушыларды
қоспағанда, жасына
байланысты берілетін
зейнетақы төлемдері
немесе еңбек сіңірген
жылдары
үшін
төленетін зейнетақы
төлемдері
тағайындалған бірінші
және
екінші
топтардағы
мүгедектерге,
сондай-ақ Байқоңыр
қаласында
тұратын

азаматтың екінші рет
некеге
тұрмаған
зайыбы (жұбайы) –
2,56 айлық есептік
көрсеткіш;»;
....
13), 14), 15), 16)
тармақшалар мынадай
редакцияда
жазылсын:
«13)
«Қазақстан
Республикасында
мүгедектігі бойынша
және асыраушысынан
айырылу
жағдайы
бойынша
берілетін
мемлекеттік
әлеуметтік
жәрдемақылар
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Заңының 12-бабының
5-тармағына
көзделген
жасына
байланысты берілетін
зейнетақы
төлемдеріне
мүгедектігі бойынша
төленетін
айлық
жәрдемақы мөлшеріне
дейін қосымша төлем
алушыларды
қоспағанда, жасына
байланысты берілетін
зейнетақы төлемдері

(жұбайы) – 2,56 айлық
есептік көрсеткіш;»
жетінші – он бірінші
абзацтар
мынадай
редакцияда жазылсын:
«13), 14), 15) және 16)
тармақшалардағы
«мүгедектерге»,
«мүгедек балаларға»
деген сөздер тиісінше
«мүгедектігі
бар
адамдарға»,
«мүгедектігі
бар
балаларға»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;

Нақтылап жазу.
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бірінші және екінші
топтардағы
мүгедектерге, Ресей
Федерациясының
заңнамасына сәйкес
мүгедектігі бойынша
зейнетақы
алатын
жағдайда – 1,49 айлық
есептік көрсеткіш;
14)
"Қазақстан
Республикасында
мүгедектігі бойынша
және асыраушысынан
айырылу
жағдайы
бойынша
берілетін
мемлекеттік
әлеуметтік
жәрдемақылар
туралы"
Қазақстан
Республикасы
Заңының 12-бабының
5-тармағына
көзделген
жасына
байланысты берілетін
зейнетақы
төлемдеріне
мүгедектігі бойынша
төленетін
айлық
жәрдемақы мөлшеріне
дейін қосымша төлем
алушыларды
қоспағанда, жасына
байланысты берілетін
зейнетақы төлемдері
немесе еңбек сіңірген

немесе еңбек сіңірген
жылдары
үшін
төленетін зейнетақы
төлемдері
тағайындалған бірінші
және
екінші
топтардағы
мүгедектігі
бар
адамдарға, сондай-ақ
Байқоңыр қаласында
тұратын бірінші және
екінші
топтардағы
мүгедектігі
бар
адамдарға,
Ресей
Федерациясының
заңнамасына сәйкес
мүгедектігі бойынша
зейнетақы
алатын
жағдайда – 1,49 айлық
есептік көрсеткіш;
14)
«Қазақстан
Республикасында
мүгедектігі бойынша
және асыраушысынан
айырылу
жағдайы
бойынша
берілетін
мемлекеттік
әлеуметтік
жәрдемақылар
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Заңының 12-бабының
5-тармағына
көзделген
жасына
байланысты берілетін
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жылдары
үшін
төленетін зейнетақы
төлемдері
тағайындалған үшінші
топтағы
мүгедектерге,
сондай-ақ Байқоңыр
қаласында
тұратын
үшінші
топтағы
мүгедектерге, Ресей
Федерациясының
заңнамасына сәйкес
мүгедектігі бойынша
зейнетақы
алатын
жағдайда – 0,64 айлық
есептік көрсеткіш;
15)
Байқоңыр
қаласында
тұратын
жеті жасқа дейінгі
мүгедек балаларға,
Ресей
Федерациясының
заңнамасына сәйкес
мүгедектігі бойынша
зейнетақы
алатын
жағдайда – 0,96 айлық
есептік көрсеткіш;
16)
Байқоңыр
қаласында
тұратын
жетіден он сегіз жасқа
дейінгі
мүгедек
балаларға,
Ресей
Федерациясының
заңнамасына сәйкес
мүгедектігі бойынша

зейнетақы
төлемдеріне
мүгедектігі бойынша
төленетін
айлық
жәрдемақы мөлшеріне
дейін қосымша төлем
алушыларды
қоспағанда, жасына
байланысты берілетін
зейнетақы төлемдері
немесе еңбек сіңірген
жылдары
үшін
төленетін зейнетақы
төлемдері
тағайындалған үшінші
топтағы мүгедектігі
бар
адамдарға,
сондай-ақ Байқоңыр
қаласында
тұратын
үшінші
топтағы
мүгедектігі
бар
адамдарға,
Ресей
Федерациясының
заңнамасына сәйкес
мүгедектігі бойынша
зейнетақы
алатын
жағдайда
–
0,64
айлық
есептік
көрсеткіш;
15)
Байқоңыр
қаласында тұратын он
алты жасқа дейінгі
мүгедектігі
бар
балаларға,
Ресей
Федерациясының

Қолданыстағы
заңнамаға
сәйкес
мүгедек
балаларға
мүгедектік тобы жеті
жастан
бастап
белгіленеді.
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зейнетақы
алатын
жағдайда:
бірінші және екінші
топтағыларға – 1,49
айлық
есептік
көрсеткіш;
үшінші
топтағыларға – 0,96
айлық
есептік
көрсеткіш;

70.

Заң
жобасының
1-бабы 23тармағыны
ң __)
тармақшас
ы
(«Қазақст

8-бап. Жәрдемақы
тағайындаудан
бас
тарту,
төлеуді
тоқтату
немесе
тоқтата тұру
...
5. Күтімді жүзеге
асыратын
адамға
жәрдемақы мынадай:

заңнамасына сәйкес
мүгедектігі бойынша
зейнетақы
алатын
жағдайда – 0,96 айлық
есептік көрсеткіш;
16)
Байқоңыр
қаласында тұратын он
алтыдан он сегіз
жасқа
дейінгі
мүгедектігі
бар
балаларға,
Ресей
Федерациясының
заңнамасына сәйкес
мүгедектігі бойынша
зейнетақы
алатын
жағдайда:
бірінші және екінші
топтағыларға – 1,49
айлық
есептік
көрсеткіш;
үшінші
топтағыларға – 0,64
айлық
есептік
көрсеткіш;».
Жоқ

Қолданыстағы
заңнамаға
сәйкес
мүгедек
балаларға
мүгедектік тобы жеті
жастан
бастап
белгіленеді.

мынадай мазмұндағы
Әлеуметтік-мәдени
__)
тармақшамен даму комитеті
толықтырылсын:
Депутаттар
«5) 8-баптың 5, 6
Ж.Н. Нұрманбетова
және
7Л.П. Павловец
тармақтарындағы
Ю.В. Жулин
«мүгедек»,
Заң
жобасының
«мүгедектің»
деген
сөздер
тиісінше тұжырымдамасына
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ан
Республика
сындағы
арнаулы
мемлекетт
ік
жәрдемақ
ы туралы»
ҚРЗ 8бабы)

...
4) бірінші топтағы
мүгедек
толық
мемлекеттің
қамтамасыз етуінде
болған
жағдайда
тағайындалмайды.
6. Күтімді жүзеге
асыратын
адамға
жәрдемақы
төлеуді
тоқтату
үшін
мыналар:
1) бірінші топтағы
мүгедектің
немесе
күтімді
жүзеге
асыратын
адамның
өтініші;
2) бірінші топтағы
мүгедектің
немесе
күтімді
жүзеге
асыратын
адамның
қайтыс болуы;
3) бірінші топтағы
мүгедектің
немесе
күтімді
жүзеге
асыратын
адамның
басқа елді мекенге
немесе
Қазақстан
Республикасының
шегінен тыс жерге
тұрақты тұрғылықты
тұруға кетуі;
4)
мүгедектің
мүгедектік тобының
өзгеруі;

«мүгедектігі
бар сәйкес келтіру.
адам»,
«мүгедектігі
бар адамның» деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;
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5) осы баптың 5тармағында көзделген
жағдайлардың
анықталуы
негіз
болып табылады.
7. Күтімді жүзеге
асыратын
адамды
ауыстыру
бірінші
топтағы мүгедектің
өтініші
негізінде
жүргізіледі. Күтімді
жүзеге
асыратын
адамды
ауыстыру
туралы өтініш осы
Заңның
5-бабына
сәйкес Мемлекеттік
корпорацияға
беріледі.
71.

Заң
жобасының
1-бабы 23тармағыны
ң __)
тармақшас
ы

8-1-бап.
Жәрдемақыға
құқықтың сақталуы
...
2.
"Балалы
отбасыларға берілетін
мемлекеттік
жәрдемақылар
(«Қазақст туралы"
Қазақстан
ан
Республикасының
Республика Заңына сәйкес бала
сындағы
кезінен
бірінші
арнаулы
топтағы мүгедектің
мемлекетт күтіміне байланысты
ік
тағайындалатын және

Жоқ

мынадай мазмұндағы
Әлеуметтік-мәдени
__)
тармақшамен даму комитеті
толықтырылсын:
Заң
жобасының
«6) 8-1-баптың 2тұжырымдамасына
тармағындағы
«мүгедектің» деген сөз сәйкес келтіру.
«мүгедектігі
бар
адамның»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;
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жәрдемақ
ы туралы»
ҚРЗ 8-1бабының 2тармағы)

төленетін ай сайынғы
мемлекеттік
жәрдемақыны
алушылар
болып
табылатын адамдарға
осы
Заңның
4бабының
2тармағында көзделген
жәрдемақы
мемлекеттік
органдардың
және
(немесе) ұйымдардың
тиісті
ақпараттық
жүйелеріндегі
мәліметтер негізінде
тағайындалады.

24. «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы»
2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына:
72.

Заң
жобасының
1-бабы 24тармағы 1тармақшас
ының
екінші
және
үшінші
абзацтары
(«Қазақст
ан

27-бап.
Облыс,
республикалық
маңызы бар қала,
астана
әкімдігінің
құзыреті
1.
Облыс,
республикалық
маңызы бар қаланың,
астананың
әкімдігі
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына сәйкес:
...

1) 27-баптың 1тармағы
мынадай
мазмұндағы
14-5)
тармақшамен
толықтырылсын:
«14-5)
Қазақстан
Республикасының
аумағында
адам
саудасының
құрбандары ретінде
анықталған
және
сәйкестендірілген
шетелдіктер
мен

Заң жобасының 1Әлеуметтік-мәдени
бабы 24-тармағы 1- даму комитеті
тармақшасының екінші
және
үшінші
Заң техникасы.
абзацтарындағы «14-5)»
деген цифрлар «14-7)»
деген
цифрлармен
ауыстырылсын;
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Республика
сындағы
жергілікті
мемлекетт
ік басқару
және өзінөзі басқару
туралы»
ҚРЗ 27бабының 1тармағыгн
ың 14-7)
тармақша
сы)

14-5) жоқ;

азаматтығы
жоқ
адамдардың уәкілетті
орган айқындайтын
тізбе бойынша және
көлемде
тегін
медициналық
көмектің
кепілдік
берілген көлемін алу
құқықтарының
іске
асырылуын
қамтамасыз етеді;»;

26. «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы»
2001 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:
73.

Заң
жобасының
1-бабы 26тармағы 1)
тармақшас
ының
екінші
абзацы

1-бап. Осы Заңда
пайдаланылатын
негізгі ұғымдар
Осы Заңда мынадай
негізгі
ұғымдар
пайдаланылады:
...
61-3)
халықтың
жүріп-тұруы шектеулі
(«Қазақст топтары - өз бетімен
ан
жүріп-тұру,
Республика көрсетілетін
сындағы
қызметтер,
ақпарат
сәулет,
алу немесе кеңістікте
қала
бағдарлану
кезінде

1) 1-баптың 61-3)
тармақшасы мынадай
редакцияда
жазылсын:
«61-3)
халықтың
жүріп-тұруы шектеулі
топтары – өз бетімен
жүріп-тұру,
көрсетілетін
қызметтер,
ақпарат
алу немесе кеңістікте
бағдарлану
кезінде
қиындық
көріп
жүрген, оның ішінде
балаларға
арналған

Заң жобасының 1Депутат
бабы 26-тармағы 1)
С.А. Симонов
тармақшасының екінші
абзацы
мынадай
Нақтылаушы
редакцияда жазылсын:
редакция;
«61-3)
халықтың
жүріп-тұруы шектеулі
топтары – егде жастағы
адамдар, мүгедектігі
бар
адамдар,
өз
бетінше
жүріп-тұру,
көрсетілетін
қызметтерді, ақпаратты
алу немесе кеңістікте
бағдарлану
кезінде
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құрылысы
және
құрылыс
қызметі
туралы»
ҚРЗ 1бабының
61-3)
тармақша
сы)
74.

қиындық
көріп
жүрген, оның ішінде
балаларға
арналған
арбаларды
пайдаланатын
адамдар,
қарттар,
мүгедектер;

арбаларды
пайдаланатын
адамдар,
егде
жастағы
адамдар,
мүгедектігі
бар
адамдар;»;

қиындық көріп жүрген,
оның ішінде балаларға
арналған
арбаларды
және (немесе) креслоарбаларды
пайдаланатын
адамдар;»;

11-бап.
Елді
мекендерді
инфрақұрылым
объектілерімен
қамтамасыз ету және
оларға қол жеткізуге
жағдай жасау
...
2. Елді мекендер
қоныстану
үлгісіне
және
сол
жердің
(«Қазақст жағдайына
сәйкес
ан
халықтың
барлық
Республика санаттары
үшін
сындағы
(мүгедектер мен іссәулет,
қимылы
шектеулі
қала
басқа да топтарды
құрылысы қоса алғанда) жұмыс
және
орындарына, жалпыға
құрылыс
ортақ
қызметі
пайдаланылатын
туралы»
орындарға,
ҚРЗ 11әлеуметтік,

4) 11-баптың 2 және
3-тармақтары
мынадай редакцияда
жазылсын:
«2. Елді мекендер
қоныстану
үлгісіне
және
сол
жердің
жағдайына
сәйкес
халықтың
барлық
санаттары
үшін
(мүгедектігі
бар
адамдар мен жүріптұруы шектеулі басқа
да топтарды қоса
алғанда)
жұмыс
орындарына, жалпыға
ортақ
пайдаланылатын
орындарға,
әлеуметтік,
рекреациялық,
инженерлік
және
көлік

Заң жобасының 1бабы 26-тармағының 4),
5), 6), 7), 8), 9) және 10)
тармақшалары
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«4) 11-баптың 2 және
3-тармақтарындағы,
17-баптың 1-тармағы
екінші бөлігінің 9)
және
12)
тармақшаларындағы,
25-баптың
1тармағының
13)
тармақшасындағы,
30-баптың
3тармағының үшінші
бөлігіндегі, 31-баптың
2-тармағының
5)
тармақшасындағы,
48-баптың
4тармағындағы,
79баптағы «мүгедектер»,

Заң
жобасының
1-бабы 26тармағыны
ң 4), 5), 6),
7), 8), 9)
және 10)
тармақшал
ары

Депутат
Ғ.А. Елеуов

Қабылданды

«Мүгедек» деген бір
сөзді ауыстыру үшін
заң
мәтінінің
жартысын
қайта
жазудың қажеті жоқ.
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бабының 2
және 3тармақта
ры, 17бабының 1тармағын
ың 9) және
12)
тармақша
лары, 25бабының 1тармағын
ың 13)
тармақша
сы, 30бабының 3тармағын
ың үшінші
абзацы, 31бабының 2тармағын
ың 5)
тармақша
сы, 48бабының 4тармағы,
79-бабы)

рекреациялық,
инженерлік
және
көлік
инфрақұрылымы
объектілеріне
(ғимараттарына,
коммуникацияларына
)
қол
жеткізуін
оңтайлы
жағдайлармен және
құралдармен
қамтамасыз
етілуге
тиіс.
3. Елді мекендерге
арналған
қала
құрылысы
құжаттамаларында
мүгедектердің және
халықтың іс-қимылы
шектеулі
басқа
топтарының
әлеуметтік
және
рекреациялық
инфрақұрылым
объектілеріне
қажеттерін
қамтамасыз
етуге
жағдай
жасау
жөніндегі
бөлімдер
мазмұндалуға тиіс.
17-бап.
Субъектілердің
сәулет,
қала
құрылысы
және

инфрақұрылымы
объектілеріне
(ғимараттарына,
коммуникацияларына
)
қол
жеткізуін
оңтайлы
жағдайлармен және
құралдармен
қамтамасыз
етілуге
тиіс.
3. Елді мекендерге
арналған
қала
құрылысы
құжаттамаларында
мүгедектігі
бар
адамдардың
және
халықтың
жүріптұруы шектеулі басқа
топтарының
әлеуметтік
және
рекреациялық
инфрақұрылым
объектілеріне
қажеттерін
қамтамасыз
етуге
жағдай
жасау
жөніндегі
бөлімдер
мазмұндалуға тиіс.»;
5) 17-баптың 1тармағының 9) және
12)
тармақшалары
мынадай редакцияда
жазылсын:
«9)
объектіні
жобалау,
сараптау,

«мүгедектердің» деген
сөздер
тиісінше
«мүгедектігі
бар
адамдар», «мүгедектігі
бар
адамдардың»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;».
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құрылыс
қызметі
туралы
заңдарды
бұзғандық
үшін
жауапкершілігі
1. ...
Аталған
бұзушылықтарға
мыналар жатады:
...
9)
объектіні
жобалау,
сараптау,
салу және кейіннен
пайдалану процесінде
сәулет,
қала
құрылысы
және
құрылыс, сондай-ақ
еңбекті қорғау, өрт
және
жарылыс
қауіпсіздігі,
санитариялық
және
экологиялық
қауіпсіздік,
мүгедектер
мен
халықтың
жүріптұруы
шектеулі
топтары
үшін
әлеуметтік, көліктік
және
рекреациялық
инфрақұрылым
объектілеріне
қол
жеткізуді қамтамасыз
ету
саласындағы
мемлекеттік
нормативтерді
сақтамау,
оның

салу және кейіннен
пайдалану процесінде
сәулет,
қала
құрылысы
және
құрылыс, сондай-ақ
еңбекті қорғау, өрт
және
жарылыс
қауіпсіздігі,
санитариялық
және
экологиялық
қауіпсіздік,
мүгедектігі
бар
адамдар
мен
халықтың
жүріптұруы
шектеулі
топтары
үшін
әлеуметтік, көліктік
және
рекреациялық
инфрақұрылым
объектілеріне
қол
жеткізуді қамтамасыз
ету
саласындағы
мемлекеттік
нормативтерді
сақтамау, оның ішінде
мемлекеттік
инвестициялар және
квазимемлекеттік
сектор
субъектілерінің
қаражаты
есебінен
қаржыландырылатын
объектілерде
тауарлардың,
жұмыстардың,
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ішінде мемлекеттік
инвестициялар және
квазимемлекеттік
сектор
субъектілерінің
қаражаты есебінен
қаржыландырылат
ын
объектілерде
тауарлардың,
жұмыстардың,
көрсетілетін
қызметтердің және
оларды
берушілердің
дерекқорына
енгізілген отандық
өндірістің
материалдарын,
жабдықтарын,
бұйымдары
мен
конструкцияларын
қолданбау;
...
12) мекендеу және
тіршілік
ету
ортасының
жайкүйінің нашарлауына,
азаматтар,
соның
ішінде
мүгедектер
мен тұтас алғанда
қоғамның
құқықтарына
және
заңды
мүдделеріне
нұқсан
келтіруге,
Қазақстан

көрсетілетін
қызметтердің
және
оларды берушілердің
дерекқорына
енгізілген
отандық
өндірістің
материалдарын,
жабдықтарын,
бұйымдары
мен
конструкцияларын
қолданбау»;
«12) мекендеу және
тіршілік
ету
ортасының
жайкүйінің нашарлауына,
азаматтар,
соның
ішінде
мүгедектігі
бар адамдар мен
тұтас
алғанда
қоғамның
құқықтарына
және
заңды
мүдделеріне
нұқсан
келтіруге,
Қазақстан
Республикасының
заңдарында көзделген
жауаптылыққа алып
келетін мемлекеттік
мүдделерге
зиян
келтіруге
себеп
болатын
өзге
де
әрекеттер.»;
6) 25-баптың 1тармағының
13)
тармақшасы мынадай
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Республикасының
заңдарында көзделген
жауаптылыққа әкеп
соғатын мемлекеттік
мүдделерге
зиян
келтіруге
себеп
болатын
өзге
де
әрекеттер.

редакцияда
жазылсын:
«13) мүгедектігі бар
адамдар
үшін
қолжетімділікті
қамтамасыз
етуді
міндетті түрде ескере
отырып, объектілерді
пайдалануға қабылдау
25-бап.
актілерін, сондай-ақ
Республикалық
пайдалануға берілетін
маңызы бар қалалар, объектілерді
астана және облыстық (кешендерді) есепке
маңызы бар қалалар алуды жүргізу;»;
әкімдіктерінің сәулет,
7) 30-баптың 3қала құрылысы және тармағының үшінші
құрылыс
қызметі абзацы
мынадай
саласындағы құзыреті редакцияда
1.
Республикалық жазылсын:
маңызы бар қалалар,
«Құрылыс
астана әкімдіктерінің саласындағы
ведомстволық
ұйымдастыру
және
бағынысты аумақта құрылыс
салуға
белгіленген
шекара рұқсат
беру
шегінде
жүзеге рәсімдерінен
өту
асырылатын сәулет, қағидаларында
қала құрылысы және мүгедектігі
бар
құрылыс
қызметі адамдар
мен
саласындағы
халықтың
жүріпқұзыретіне:
тұруы
шектеулі
...
топтары
үшін
13) мүгедектер үшін қолжетімділікті
қолжетімділікті
қамтамасыз
ету
қамтамасыз
етуді жөніндегі
талаптар
міндетті түрде ескере ескерілуге тиіс.»;
108

отырып, объектілерді
пайдалануға қабылдау
актілерін, сондай-ақ
пайдалануға берілетін
объектілерді
(кешендерді) есепке
алуды жүргізу;
30-бап.
Құрылыс
саласындағы құрылыс
салуды ұйымдастыру
және рұқсат беру
рәсімдерінен
өту
қағидалары
3. ...
Құрылыс
салуды
ұйымдастыру
және
құрылыс саласында
рұқсат
беру
рәсімдерінен
өту
қағидаларында
мүгедектер
мен
халықтың
жүріптұруы
шектеулі
топтары
үшін
қолжетімділікті
қамтамасыз
ету
жөніндегі
талаптар
ескерілуге тиіс.
31-бап.
Сәулетқұрылыс бақылауын
және
қадағалау
ұйымдастыру...
2.

8) 31-баптың 2тармағының
5)
тармақшасы мынадай
редакцияда
жазылсын:
«5) мүгедектігі бар
адамдар
мен
халықтың
жүріптұруы
шектеулі
топтары
үшін
әлеуметтік, көліктік
және
рекреациялық
инфрақұрылым
объектілеріне
қол
жеткізуді қамтамасыз
ету
бөлігінде
–
халықты әлеуметтік
қорғау
уәкілетті
органын тарта отырып
жүзеге асырылады.»;
9) 48-баптың 4тармағы
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«4.
Тұрғын
үй,
қоғамдық (қоғамдықіскерлік)
рекреациялық
аймақтардың аумағы,
инженерлік
және
көлік
инфрақұрылымының
аймақтары бөлінген
шекараларда болуға
және мүгедектігі бар
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адамдар
мен
халықтың
жүріптұруы
шектеулі
топтарының
қолжетімділігі
ескеріле
отырып,
жайластырылуға
тиіс.»;
10) 79-бап мынадай
редакцияда
жазылсын:
«Тапсырыс
берушілерді
(инвесторларды,
құрылыс
48-бап.
Елді салушыларды),
мекендердің
техникалық
және
аумақтарын
авторлық қадағалуды
аймақтарға бөлу
жүзеге
асыратын
...
тұлғаларды,
іздену,
4.
Тұрғын
үй, жобалау,
құрылысқоғамдық (қоғамдық- монтаждау
іскерлік)
жұмыстарына
рекреациялық
мердігерліктің
аймақтардың аумағы, жауапты
инженерлік
және орындаушыларын,
көлік
құрылыс
инфрақұрылымының
материалдарын,
аймақтары бөлінген бұйымдарын,
шекараларда болуға конструкцияларын
және мүгедектер мен және
жабдықтарын
халықтың
жүріп- дайындаушылар мен
тұруы
шектеулі берушілерді
қоса
топтарының
алғанда,
салынған
қолжетімділігі
объектілерді
...
5) мүгедектер мен
халықтың қауқары аз
топтары
үшін
әлеуметтік, көліктік
және
рекреациялық
инфрақұрылым
объектілеріне
қол
жеткізуді қамтамасыз
ету
бөлігінде
халықты әлеуметтік
қорғау
уәкілетті
органын тарта отырып
жүзеге асырылады.
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ескеріле
отырып,
жайластырылуға тиіс.

пайдалануға
тапсыруға
және
қабылдауға
79-бап.
Салынған қатысушылар, сондайобъектілерді
ақ құрылыстың және
пайдалануға
жабдықтарды
тапсыруға
және монтаждаудың
қабылдауға
барысын
жедел
қатысушылардың
қадағалау қызметтері
жауаптылығы
және
басқа
да
Тапсырыс
қатысушылар
берушілерді
жіберілген
(инвесторларды,
бұзушылықтар
не
құрылыс
міндетті нормативтік
салушыларды),
талаптардан
техникалық
және (шарттардан,
авторлық қадағалауды шектеулерден)
жүзеге
асыратын ауытқушылықтар
тұлғаларды,
іздену, салдарынан
жобалау,
құрылыс- азаматтардың өміріне
монтаждау
немесе денсаулығына
жұмыстарына
қауіп төнгені үшін,
мердігерліктің
сондай-ақ
жауапты
мемлекеттік,
орындаушыларын,
қоғамдық немесе жеке
құрылыс
мүдделерге
залал
материалдарын,
(зиян)
келтірілгені
бұйымдарын,
үшін, оның ішінде
конструкцияларын
мүгедектігі
бар
және
жабдықтарын адамдар
мен
дайындаушылар мен халықтың
жүріпберушілерді
қоса тұруы шектеулі басқа
алғанда,
салынған да
топтары
үшін
объектілерді
объектілердің
пайдалануға
қолжетімділігін
111

тапсыруға
және
қабылдауға
қатысушылар, сондайақ құрылыстың және
жабдықтарды
монтаждаудың
барысын
жедел
қадағалау қызметтері
және
басқа
да
қатысушылар
жіберілген
бұзушылықтар
не
міндетті нормативтік
талаптардан
(шарттардан,
шектеулерден)
ауытқушылықтар
салдарынан
азаматтардың өміріне
немесе денсаулығына
қауіп төнгені үшін,
сондай-ақ
мемлекеттік,
қоғамдық немесе жеке
мүдделерге
залал
(зиян)
келтірілгені
үшін, оның ішінде
мүгедектер
мен
халықтың
жүріптұруы шектеулі басқа
да
топтары
үшін
объектілердің
қолжетімділігін
қамтамасыз
ету
жөніндегі талаптарды

қамтамасыз
ету
жөніндегі талаптарды
сақтамағаны
үшін
Қазақстан
Республикасының
заңдарында
белгіленген
жауаптылықта
болады.».
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сақтамағаны
үшін
Қазақстан
Республикасының
заңдарында
белгіленген
жауаптылықта
болады.
27. «Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек туралы» 2001 жылғы 17 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:
75.

Заң
2-бап.
Атаулы
жобасының әлеуметтік көмек алу
1-бабы 27- құқығы
тармағыны
...
ң 1)
4. Шартсыз ақшалай
тармақшас көмек:
ы
...
2)
құрамында
(«Мемлеке еңбекке
қабілетті
ттік
адамдары жоқ немесе
атаулы
жалғыз
еңбекке
әлеуметті қабілетті мүшесі үш
к көмек
жасқа дейінгі балаға,
туралы»
мүгедек
балаға,
ҚРЗ 2бірінші немесе екінші
бабының 4- топтағы мүгедекке,
тармағын бөгденің
күтіміне
ың 2)
және көмегіне мұқтаж
тармақша қартқа күтімді жүзеге
сы, 6асыратын табысы аз
тармағын отбасыларға
ың 1) және көрсетіледі.
4)
...

1) 2-бапта:
4-тармақтың
2)
тармақшасы мынадай
редакцияда
жазылсын:
«2)
құрамында
еңбекке
қабілетті
адамдары жоқ немесе
жалғыз
еңбекке
қабілетті мүшесі үш
жасқа дейінгі балаға,
мүгедектігі
бар
балаға,
бірінші
немесе екінші топтағы
мүгедектігі
бар
адамға,
бөгденің
күтіміне
және
көмегіне
мұқтаж
қартқа күтімді жүзеге
асыратын табысы аз
отбасыларға
көрсетіледі.»;
6-тармақтың 1) және

Заң жобасының 1Әлеуметтік-мәдени
бабы 27-тармағының 1) даму комитеті
тармақшасы мынадай
Депутаттар
редакцияда жазылсын:
Ж.Н. Нұрманбетова
«бүкіл
мәтін
Л.П. Павловец
бойынша
Ю.В. Жулин
«мүгедектерді»,
Заң техникасы.
«мүгедек
балаға»,
«мүгедекке»,
«мүгедектерге» деген
сөздер
тиісінше
«мүгедектігі
бар
адамдарды»,
«мүгедектігі
бар
балаға», «мүгедектігі
бар
адамға»,
«мүгедектігі
бар
адамдарға»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;
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тармақша
лары)

6.
Әлеуметтік
келісімшарт жасасу
шартты
ақшалай
көмек
тағайындау
үшін міндетті шарт
болып табылады.
Шартты
ақшалай
көмекті төлеу үшін
жұмыспен
қамтуға
жәрдемдесу
шараларына қатысу:
1) бірінші және
екінші
топтардағы
мүгедектерге;
...
4) үш жасқа дейінгі
балаға күтімді жүзеге
асыратын ата-ананың
біреуіне,
мүгедек
балаға, бірінші және
екінші
топтағы
мүгедектерге, бөгде
адамның күтімі мен
көмегіне
мұқтаж,
сексен жастан асқан
қарттарға
күтімді
жүзеге
асыратын
адамдарға
міндетті
шарт
болып
табылмайды.
Үш жасқа дейінгі
балаға,
мүгедек
балаға, бірінші және
екінші
топтағы
мүгедектерге, бөгде

4)
тармақшалары
мынадай редакцияда
жазылсын:
«1) бірінші және
екінші
топтағы
мүгедектігі
бар
адамдарға;»;
«4) үш жасқа дейінгі
балаға,
мүгедектігі
бар балаға, бірінші
және
екінші
топтардағы
мүгедектігі
бар
адамдарға,
бөгде
адамның
күтіміне
және
көмегіне
мұқтаж, сексен жастан
асқан
қарттарға
күтімді
жүзеге
асыратын адамдарға
міндетті шарт болып
табылмайды;»;
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адамның күтімі мен
көмегіне
мұқтаж,
сексен жастан асқан
қарттарға
күтімді
жүзеге
асыратын
адам
ретінде
отбасының еңбекке
қабілетті бір ғана
мүшесі жатқызылуы
мүмкін;
76.

Заң
жобасының
1-бабы 27тармағыны
ң 2)
тармақшас
ы

4-бап.
Атаулы
әлеуметтік
көмек
тағайындау тәртібі
...
4.
Атаулы
әлеуметтік
көмек
тағайындауға
арналған
өтінішті
қабылдау процесінде
өтініш
берушімен
және (немесе) оның
отбасы мүшелерімен
әңгімелесу
жүргізіледі,
оның
барысында мыналар:
...
3)
"Қазақстан
Республикасында
мүгедектерді
әлеуметтік
қорғау
туралы"
Қазақстан
Республикасы
Заңының 21-бабында

Заң жобасының 12) 4-баптың 4тармағының
3) бабы 27-тармағының 2)
тармақшасы
алып
тармақшасы
тасталсын;
мынадай редакцияда
жазылсын:
«3)
«Қазақстан
Республикасында
мүгедектігі
бар
адамдарды
әлеуметтік
қорғау
туралы» Қазақстан
Республикасы
Заңының
21бабында
айқындалған
мүгедектігі
бар
адамдарды
әлеуметтік
оңалту
шараларын
қамтитын
әлеуметтік бейімдеу
шаралары,
«Арнаулы

Әлеуметтік-мәдени
даму комитеті

Қабылданды

Заң техникасы және
Заңның
басқа
да
құрылымдық
элементтеріне
өзгерістер
енгізу
қажеттілігіне
байланысты.
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айқындалған
мүгедектерді
әлеуметтік
оңалту
шараларын қамтитын
әлеуметтік бейімдеу
шаралары, "Арнаулы
әлеуметтік қызметтер
туралы"
Қазақстан
Республикасының
Заңына сәйкес өмірлік
қиын
жағдайда
жүрген
адамдарға
көрсетілетін арнаулы
әлеуметтік қызметтер,
сондай-ақ Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
көзделген тәртіппен
көрсетілетін өзге де
мемлекеттік қолдау
шаралары
айқындалады.

әлеуметтік
қызметтер туралы»
Қазақстан
Республикасының
Заңына
сәйкес
өмірлік
қиын
жағдайда
жүрген
адамдарға
көрсетілетін
арнаулы әлеуметтік
қызметтер, сондайақ
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
көзделген тәртіппен
көрсетілетін өзге де
мемлекеттік қолдау
шаралары
айқындалады.»;

28. «Теміржол көлігі туралы» 2001 жылғы 8 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына:
77.

Заң
67-бап.
жобасының Жолаушының
1-бабы 28- құқықтары
мен
тармағыны міндеттері
ң 3)
1. Жолаушының:
тармақшас
...
ы
4) бір толық жол
жүру
құжатына

3) 67-баптың 1тармағының үшінші
бөлігі
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«Мүгедектігі бар
адамдар
мен
халықтың
жүріп-

Заң жобасының 1Депутаттар
бабы 28-тармағының 3)
Г.А. Нұрымова
тармақшасы мынадай
З.А. Камасова
редакцияда жазылсын:
Ж.Т. Телпекбаева
«3) 67-баптың 1Мақсат «мүгедектер»
тармағы
4)
деген
сөзді
тармақшасының
бар
үшінші
бөлігіндегі «мүгедектігі
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(«Теміржо
л көлігі
туралы»
ҚРЗ 67бабының 1тармағы
4)
тармақша
сының
үшінші
бөлігі)

немесе баланың жол
жүру
құжатына
салмағы отыз бес
килограмнан
аспайтын қол жүгін
өзімен бірге ақысыз
алып жүруге құқығы
бар.
Салмағы
бұдан
асатын қол жүгі багаж
вагонына
тапсырылуға тиіс.
Мүгедектер
мен
халықтың
жүріптұруы
шектеулі
топтары
арасынан
шыққан
жолаушылардың жеке
пайдалануға арналған
техникалық көмекші
(компенсаторлық)
құралдарды
және
арнайы
қозғалыс
құралдарын
өздерімен тегін алып
жүруге
қосымша
құқығы бар;
...

тұруы
шектеулі
топтары
арасынан
шыққан
жолаушылардың жеке
пайдалануға арналған
техникалық көмекші
(компенсаторлық)
құралдарды
және
арнайы
қозғалыс
құралдарын өздерімен
тегін алып жүруге
қосымша
құқығы
бар.»;

«Мүгедектер»
деген
сөз «Мүгедектігі бар
адамдар»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;

адамдар»
деген
сөздермен алмастыру
ғана болып табылады,
сондықтан,
бүкіл
тармақты жазу қажет
емес.

29. «Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметі туралы»
2002 жылғы 7 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына:
78.

Заң

25-бап.

25-баптың

12-

Заң

жобасының

1-

Әлеуметтік-мәдени
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жобасының
1-бабы 29тармағыны
ң екінші,
үшінші,
төртінші
және
бесінші
абзацтары

Дипломатиялық
қызмет персоналына
берілетін кепілдіктер
мен өтемақылар
...
12. Дипломатиялық
қызмет қызметкеріне
немесе
дипломатиялық
қызмет жұмыскеріне
(«Қазақст шет елде қызметтік
ан
міндеттерін орындау
Республика кезінде
ауруы,
сының
мертігуі (жаралануы,
дипломати жарақаттануы,
ялық
контузия
алуы)
қызметі
салдарынан
болған
туралы»
мүгедектік
ҚРЗ 25белгіленген
кезде
бабының оның Сыртқы істер
12министрлігінде
тармағын атқарған
соңғы
ың 1), 2), 3) лауазымы бойынша
тармақша өтемақыны
есепке
лары)
жазу күніне өтілі
бойынша лауазымдық
айлықақысынан
есептелетін:
1)
І
топтағы
мүгедекке – отыз
айлық қамтым;
2)
ІІ
топтағы
мүгедекке – он сегіз
айлық қамтым;
3)
ІІІ
топтағы

тармағының 1), 2)
және 3) тармақшалары
мынадай редакцияда
жазылсын:
«1)
І
топтағы
мүгедектігі
бар
адамға – отыз айлық
қамтым;
2)
ІІ
топтағы
мүгедектігі
бар
адамға – он сегіз
айлық қамтым;
3)
ІІІ
топтағы
мүгедектігі
бар
адамға – алты айлық
қамтым мөлшерінде
біржолғы
өтемақы
төленеді.».

бабы
29-тармағының
екінші,
үшінші,
төртінші және бесінші
абзацтарындағы
«І»,
«ІІ»,
«ІІІ»
деген
цифрлар
«бірінші»,
«екінші»,
«үшінші»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;

даму комитеті
Депутат
С.А. Симонов
«Қазақстан
Республикасында
мүгедектерді
әлеуметтік
қорғау
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Заңының
терминологиясына
сәйкес келтіру.
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мүгедекке – алты
айлық
қамтым
мөлшерінде біржолғы
өтемақы төленеді.
30. «Кемтар балаларды әлеуметтік және медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы»
2002 жылғы 11 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:
79.

Заң
жобасының
1-бабы 30тармағы 1)
тармақшас
ының
бірінші
абзацы
(«Кемтар
балаларды
әлеуметті
к және
медицинал
ықпедагогика
лық түзеу
арқылы
қолдау
туралы»
ҚРЗ 8баптың 2тармағын
ың 1)
тармақша

8-бап.
Жергілікті
1) 8-баптың 3мемлекеттік басқару тармағы
мынадай
органдарының
редакцияда
құзыреті
жазылсын:
...
«3. ....»;
2.
Облыстың
(республикалық
маңызы бар қаланың,
жоқ
астананың) жергілікті
атқарушы органдары:
1)
мүгедектер
қатарындағы кемтар
балаларға
үйде
әлеуметтік
көмек
көрсету
бөлімшесі
туралы
ережені
әзірлейді,
үйде
әлеуметтік
көмек
көрсету бөлімшелерін
құрады;
...

Заң жобасының 1- Депутаттар
бабы 30-тармағы 1) Ж.Н. Нұрманбетова
тармақшасының бірінші Л.П. Павловец
абзацы
мынадай
Ю.В. Жулин
редакцияда жазылсын:
«1) 8-бапта:
Заң
жобасының
2-тармақтың
1) тұжырымдамасына
сәйкес келтіру.
тармақшасындағы
«мүгедектер» деген сөз
«мүгедектігі
бар
адамдар»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;
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сы)
80.

Заң
жобасының
1-бабы 30тармағы 1)
тармақшас
ының
екінші
абзацы

8-бап.
Жергілікті
мемлекеттік басқару
органдарының
құзыреті
...
3.
Облыс,
республикалық
маңызы бар қала,
астана
әкімінің
(«Кемтар шешімімен:
алпыс
балаларды мың балаға арналған
әлеуметті психологиялықк және
медициналықмедицинал педагогикалық
ықконсультациялар
–
педагогика республикалық және
лық түзеу облыстық маңызы бар
арқылы
қалаларда, астанада,
қолдау
сондай-ақ
аудан
туралы»
орталықтарында;
ҚРЗ 8оңалту орталықтары –
бабының 3- республикалық және
тармағы) облыстық маңызы бар
қалаларда, астанада;
психологиялықпедагогикалық түзету
кабинеттері
республикалық және
облыстық маңызы бар
қалаларда, астанада,
сондай-ақ
аудан
орталықтарында

1)
8-баптың
3тармағы
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«3.
Облыс,
республикалық
маңызы бар қала,
астана
әкімінің
шешімімен: елу мың
балаға
арналған
психологиялықмедициналықпедагогикалық
консультациялар –
республикалық және
облыстық маңызы
бар
қалаларда,
астанада, сондай-ақ
аудан
орталықтарында;
оңалту орталықтары
–
республикалық
және
облыстық
маңызы
бар
қалаларда, астанада;
психологиялықпедагогикалық
түзету кабинеттері
республикалық және
облыстық маңызы
бар
қалаларда,
астанада, сондай-ақ

Заң жобасының 1Депутаттар
бабы 30-тармағы 1)
Г.А. Нұрымова
тармақшасының екінші
З.А. Камасова
абзацы
мынадай
Ж.Т. Телпекбаева
редакцияда жазылсын:
Мақсат
«алпыс»
«3-тармақтағы
«алпыс» деген сөз деген сөзді «елу» деген
«елу» деген сөзбен сөзбен ауыстыру ғана
болып
табылады,
ауыстырылсын;»;
сондықтан,
бүкіл
тармақты жазу қажет
емес.

Қабылданды
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құрылады.

81.

82.

аудан
орталықтарында
құрылады.»;

Заң
жобасының
1-бабы 30тармағыны
ң 2)
тармақшас
ы

9-бап.
Кемтар
балаларға
медициналық,
арнаулы білім беру
және
арнаулы
әлеуметтік
қызметтерді
көрсететін ұйымдар
(«Кемтар
...
балаларды
6.
Арнаулы
әлеуметті әлеуметтік қызметтер
к және
көрсетуге:
медицинал
1)
Қазақстан
ықРеспубликасының
педагогика мүгедектерді
лық түзеу әлеуметтік
қорғау
арқылы
саласындағы
қолдау
заңдарында
туралы»
белгіленген тәртіппен
ҚРЗ 9әлеуметтік
көмек
бабының 6- көрсету;
тармағын
ың 1)
тармақша
сы)

Заң
15-бап.
жобасының балалардың
1-бабы 30- құқықтары
тармағыны
1.

Кемтар
Кемтар

2)
9-баптың
6тармағының
1)
тармақшасы мынадай
редакцияда
жазылсын:
«1)
Қазақстан
Республикасының
мүгедектігі
бар
адамдарды
әлеуметтік
қорғау
саласындағы
заңнамасында
белгіленген тәртіппен
әлеуметтік
көмек
көрсету;»;

Жоқ

Заң жобасының 1бабы 30-тармағының 2)
тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«2)
9-баптың
6тармағының
1)
тармақшасындағы
«мүгедектерді»,
«заңдарында»
деген
сөздер
тиісінше
«мүгедектігі
бар
адамдарды»,
«заңнамасында» деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;

Заң жобасының 1бабының
30-тармағы
мынадай мазмұндағы
__)
тармақшамен

Депутаттар
Г.А. Нұрымова
З.А. Камасова
Ж.Т. Телпекбаева

Қабылданды

Мақсат «мүгедектер»
деген
сөзді
«мүгедектігі
бар
адамдар»
деген
сөздермен алмастыру
ғана болып табылады,
сондықтан,
бүкіл
тармақты жазу қажет
емес.

Депутаттар
Ғ.А. Елеуов
З.А. Камасова
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ң __)
тармақшас
ы (жаңа)
(«Кемтар
балаларды
әлеуметті
к және
медицинал
ықпедагогика
лық түзеу
арқылы
қолдау
туралы»
ҚРЗ 15бабының 1тармағы)

83.

Заң
жобасының
1-бабы 30тармағыны
ң 3) және
4)
тармақшал
ары
(«Кемтар
балаларды
әлеуметті

балалардың:
...
7) оқу бітіргеннен
кейін алған біліміне
және (немесе) кәсіби
даярлығына
сәйкес
Қазақстан
Республикасының
заңдарында
белгіленген
тәртіппен жұмысқа
орналасуға құқығы
бар.
8) жоқ;

11-бап.
Кемтар
балаларға бiлiм берудi
ұйымдастыру
...
3. Арнаулы білім
беру ұйымдары ымдау
тілін, Брайль әліпбиін,
басқа
да
балама
қаріптерді
және
қарым-қатынас
әдістерін пайдалана
отырып, тірек-қимыл

3) 11-баптың 3тармағы
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«3. Арнаулы білім
беру ұйымдары даму
мүмкіндігі шектеулі
(есту,
көру
қабілетінің,
тірекқимыл
аппаратының,
сөйлеуінің,

толықтырылсын:
«__) 15-баптың 1тармағының
7)
тармақшасындағы
«заңдарында
белгіленген тәртіппен
жұмысқа орналасуға
құқығы бар.» деген
сөздер «заңнамасында
айқындалатын
тәртіппен
жұмысқа
орналасуға;»
деген
сөздермен
ауыстырылып,
мынадай мазмұндағы
8)
тармақшамен
толықтырылсын:
«8) денсаулық сақтау
ұйымдарында бірінші
кезекте
қызмет
көрсетілуіне құқығы
бар.»;»;
Заң жобасының 1бабы 30-тармағының 3)
тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«3. Арнаулы білім
беру ұйымдары тірекқимыл аппараты, көру
және (немесе) есту және
(немесе)
сөйлеу
қабілеті, интеллектісі,
эмоциялық-ерік
жағынан
бұзылған

«Халық денсаулығы
және денсаулық сақтау
жүйесі
туралы»
Кодекске
енгізілетін
өзгерістерді
ескере
отырып,
мүмкіндігі
шектеулі
баланың
денсаулық
сақтау
ұйымдарында бірінші
кезекте
қызмет
көрсетілуге
құқығы
бөлігінде
үйлестіру
мақсатында;

Әлеуметтік-мәдени
даму комитеті

Қабылданды

11-баптың 3-тармағы
«Қазақстан
Республикасының
кейбір
заңнамалық
актілеріне инклюзивті
білім беру мәселелері
бойынша
өзгерістер
мен
толықтырулар
енгізу
туралы»
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к және
медицинал
ықпедагогика
лық түзеу
арқылы
қолдау
туралы»
ҚРЗ 11бабының 3тармағы
және 15бабының 2тармағы)

аппараты бұзылған,
көруі және (немесе)
естуі және (немесе)
сөйлеуі
бұзылған
балалардың
білім
алуы үшін арнаулы
жағдайлар жасайды.
...

эмоциялық-ерік
аясының,
интеллектінің
бұзылуы)
балалардың
білім
алуы үшін арнаулы
жағдайлар жасайды.
Мүмкіндігі
шектеулі балаларға
арналған
оқу
бағдарламаларын
іске
асыру
мерзімдерін
ұзартуға,
ымдау
тілін пайдалануға,
арнаулы
оқыту
әдістеріне
жол
беріледі.
Көру
қабілеті
бұзылған балаларды
оқыту үшін Брайль
қарпі бойынша және
ірі
қаріппен
жазылған,
аудио
сүйемелдеудегі баспа
оқулықтары
пайдаланылады.
Есту
қабілеті
бұзылған балаларды
оқыту
үшін
сурдоаудармасы бар
оқулықтардың
электрондық
нұсқалары
пайдаланылады.»;

балалардың білім алуы
үшін
ымдау
тілін,
Брайль әліпбиін, басқа
да балама қаріптерді,
қарым-қатынас жасау
және оқыту әдістерін
пайдалана
отырып
арнайы
жағдайлар
жасайды.»;

заң

жобасының

26.06.2021 жылғы №
56-VII
Қазақстан
Республикасының
Заңымен өзгертілді.
Эмоционалды-еріктік
саласы
бұзылған
(аутизмі бар) балалар
өздерінің
ерекшелігімен
ерекшеленетін
оқу
жағдайларына мұқтаж.
2021 жылы осындай
балалар контингенті 8
796 баланы құрады.
Бұдан басқа, оқыту
әдістері
балалар
дамуының
жеке
ерекшеліктеріне сәйкес
әртүрлі болуы мүмкін.
Сонымен
қатар,
оқулықтарды,
оның
ішінде
электрондық
оқулықтарды әзірлеу
ҚР БҒМ 24.06.2012
жылғы
№344
бұйрығымен (ҚР БҒМ
№338
бұйрығымен
енгізілген 13.07.2021
жылғы өзгерістерімен)
реттеледі, онда да
оқулықтарды
(аудиофайлдарды)
аудиожазбамен
сүйемелдеу көзделген.
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15-бап.
Кемтар
балалардың
құқықтары
...
2.
Бюджеттен
қаржыландыру
арқылы мемлекеттік
тегін білім алу, білім
беру гранттарын алу
конкурсына қатысқан
кезде көрсеткіштері
басқалармен бірдей
болған
жағдайда,
медициналықәлеуметтік сараптау
бөлімдерінің
қорытындысына
сәйкес тиісті білім
беру
ұйымдарында
білім алуына болатын
І және ІІ топтағы
мүгедектер,
бала
кезінен мүгедектер
басым құқыққа ие
болады.

84.

Заң
жобасының
1-бабы 30тармағыны
ң 5)
тармақшас

16-бап.
Кемтар
балалардың
атааналары мен өзге де
заңды
өкілдерінің
құқықтары
Кемтар балалардың

4) 15-баптың 2тармағы
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«2.
Бюджеттен
қаржыландыру
арқылы мемлекеттік
тегін білім алу, білім
беру гранттарын алу
конкурсына
қатысқан
кезде
көрсеткіштері
басқалармен бірдей
болған
жағдайда,
медициналықәлеуметтік сараптау
бөлімдерінің
қорытындысына
сәйкес тиісті білім
беру ұйымдарында
білім
алуына
болатын І және ІІ
топтағы мүгедектігі
бар адамдар, бала
кезінен мүгедектігі
бар адамдар басым
құқыққа
ие
болады.»;
5) 16-баптың 4)
тармақшасы мынадай
редакцияда
жазылсын:
«4) мүгедектігі бар
адамдар қатарындағы

бабы 30-тармағының 4)
тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«4) 15-баптың 2тармағындағы «І және
ІІ топтағы мүгедектер,
бала
кезінен
мүгедектер»
деген
сөздер «бірінші және
екінші
топтардағы
мүгедектігі
бар
адамдар, бала кезінен
мүгедектігі
бар
адамдар»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;

Заң жобасының 1бабы 30-тармағының 5)
тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«5) 16-баптың 4)
тармақшасындағы

Депутат
С.А. Симонов
«Қазақстан
Республикасында
мүгедектерді
әлеуметтік
қорғау
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Заңының
терминологиясына
сәйкес келтіру.

Депутаттар
Г.А. Нұрымова
З.А. Камасова
Ж.Т. Телпекбаева
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ы

85.

ата-аналарының және
өзге
де
заңды
(«Кемтар өкілдерінің:
балаларды
...
әлеуметті
4)
мүгедектер
к және
қатарындағы кемтар
медицинал балаларды жеке оқыту
ықжоспары
бойынша
педагогика үйде
оқытуға
лық түзеу жұмсаған
арқылы
шығындарын
қолдау
жергілікті
өкілді
туралы»
органдардың
ҚРЗ 16шешімімен
бабының 4) айқындалатын
тармақша тәртіппен
және
сы)
мөлшерлерде өндіріп
алуға құқығы бар.

мүмкіндігі шектеулі
балаларды жеке оқыту
жоспары
бойынша
үйде
оқытуға
жұмсаған
шығындарын
жергілікті
өкілді
органдардың
шешімімен
айқындалатын
тәртіппен
және
мөлшерлерде өндіріп
алуға құқығы бар.»;

«мүгедектер» деген сөз
«мүгедектігі
бар
балалар»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;

деген
сөзді
«мүгедектігі
бар
адамдар»
деген
сөздермен алмастыру
ғана болып табылады,
сондықтан,
бүкіл
тармақты жазу қажет
емес.

Заң
жобасының
1-бабы 30тармағыны
ң 5)
тармақшас
ы

5) 16-баптың 4)
тармақшасы мынадай
редакцияда
жазылсын:
«4) мүгедектігі бар
адамдар қатарындағы
мүмкіндігі шектеулі
балаларды жеке оқыту
жоспары
бойынша
үйде
оқытуға
жұмсаған
шығындарын
жергілікті
өкілді
органдардың
шешімімен

Заң жобасының 1бабы 30-тармағының 5)
тармақшасындағы
«адамдар» деген сөздер
«балалар»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;

Әлеуметтік-мәдени
даму комитеті

(«Кемтар
балаларды
әлеуметті
к және
медицинал
ықпедагогика

16-бап.
Кемтар
балалардың
атааналары мен өзге де
заңды
өкілдерінің
құқықтары
Кемтар балалардың
ата-аналарының және
өзге
де
заңды
өкілдерінің:
...
4)
мүгедектер
қатарындағы
кемтар балаларды
жеке оқыту жоспары
бойынша
үйде

Қабылданды

заң
жобасында
қолданылатын
терминологияға
сәйкес;
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лық түзеу
арқылы
қолдау
туралы»
ҚРЗ 16бабының 4)
тармақша
сы)

оқытуға
жұмсаған
шығындарын
жергілікті
өкілді
органдардың
шешімімен
айқындалатын
тәртіппен
және
мөлшерлерде өндіріп
алуға құқығы бар.

айқындалатын
тәртіппен
және
мөлшерлерде өндіріп
алуға құқығы бар.»;

31. «Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы»
2002 жылғы 8 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына:
86.

Заң
жобасының
1-бабы 31тармағыны
ң 1)
тармақшас
ы, 3)
тармақшас
ының
алтыншы
абзацы

12) мүгедек бала –
тіршілік
етуінің
шектелуіне және оны
әлеуметтік
қорғау
қажеттігіне
әкеп
соқтыратын
аурулардан,
жарақаттардан,
олардың салдарынан,
кемістіктерден
организмінің
функциялары тұрақты
(«Қазақст бұзылып,
ан
денсаулығына зақым
Республика келген он сегіз жасқа
сындағы
дейінгі адам;
баланың
...
құқықтары
туралы»
31-бап.
Мүгедек
ҚРЗ 31баланың
толымды

1) 1-баптың 12)
тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«12) мүгедектігі бар
бала – аурулардан,
жарақаттардан,
олардың салдарынан,
бұзылулардан
организмінің
функциялары тұрақты
бұзылған,
тыныстіршілігінің
шектелуіне және оны
әлеуметтік
қорғау
қажеттігіне
алып
келетін денсаулығына
зақым келген он сегіз
жасқа дейінгі адам;»;
3) 6-тараудың, 31, 32
және
33-баптардың

Заң жобасының 1бабы 31-тармағының 1)
тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«1-баптың
12)
тармақшасындағы
«мүгедек бала» деген
сөздер «мүгедектігі бар
бала» деген сөздермен
ауыстырылсын;

заң

жобасының

Әлеуметтік-мәдени
даму комитеті
Депутат
Ғ.А. Елеуов

Қабылданды

Заң техникасы.
1. «Құқықтық актілер
туралы» Заңның 24бабының 3-тармағына
сәйкес
нормативтік
құқықтық
актінің
мәтіні
әдеби
тіл
нормалары,
заң
терминологиясы және
заң техникасы сақтала
отырып
жазылады,
оның
ережелері
барынша қысқа болуға,
нақты және әртүрлі
1- түсіндіруге жатпайтын
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бабының 3- өмірге құқықтары
тармағы)
...
3.
Ақыл-есінің
немесе дене бітімінің
дамуында
кемістігі
бар балаларды қоса
алғанда,
мүгедек
балалар
медициналықәлеуметтік
көмек
алуға құқылы.

тақырыбы мынадай
редакцияда
жазылсын:
...
31-бап. Мүгедектігі
бар баланың толымды
өмірге құқықтары
...
3.
Ақыл-есінің
немесе дене бітімінің
дамуында
кемістігі
бар балаларды қоса
алғанда, мүгедектігі
бар баланың және
отбасының
жеке
талаптарына сәйкес
әлеуметтік
қызметкердің, атаанасының
(заңды
өкілдерінің)
және
басқа
да
мамандардың
басшылығымен
жасалған, баланың
жеке
даму
жоспарына
сәйкес
мамандандырылған
балалар ұйымдарында
медициналықәлеуметтік
көмек
алуға құқығы бар.

бабы 31-тармағы 3)
тармақшасының
алтыншы
абзацы
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«3.
Ақыл-есінің
немесе дене бітімінің
дамуында кемістігі бар
балаларды қоса алғанда,
мүгедектігі
бар
балалардың
атаанасының
(заңды
өкілдерінің), сондайақ бала мен отбасының
жеке
талаптарына
сәйкес
әлеуметтік
жұмыскердің
және
басқа да мамандардың
басшылығымен
жасалған баланың жеке
даму жоспарына сәйкес
медициналықәлеуметтік көмек алуға
құқығы бар.».

мағынаны қамтуға тиіс.
Сонымен бірге, осы
норманың
редакциясынан жеке
жоспарды кім және
қашан
жасайтыны
белгісіз.
Бұл ретте, өздерінің
басшылығымен жоспар
жасалатын адамдардың
тізбесін
пысықтау
талап етіледі, себебі,
ұсынылған
редакциядан
атааналардың мамандарға
жататыны
келіп
шығады.
2.
«Қазақстан
Республикасындағы
баланың
құқықтары
туралы» Заңның 30бабының 1-тармағына
сәйкес келтіру, оған
сәйкес медициналықәлеуметтік мекемеге
(ұйымға)
күтімге,
медициналық,
тұрмыстық
қызмет
көрсетуге
және
әлеуметтік-еңбектік
бейімдеуге
мұқтаж,
төрт жастан он сегіз
жасқа
дейінгі
мүгедек
балалар
қабылданады.
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32. «Тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы»
2003 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:
87.

Заң
жобасының
1-бабы 32тармағыны
ң екінші
және
үшінші
абзацтары

20-бап. Сақтандыру
төлемінің мөлшерін
айқындау
1.
Тасымалдаушының
жауапкершілігін
міндетті сақтандыру
шартында
бір
сақтандыру жағдайы
(«Тасымал (сақтандыру сомасы)
даушының бойынша
жолаушыл сақтандырушы
ар
жауапкершілігінің
алдындағы шекті көлемі бөлек
азаматты көрсетілуге
және
қкемінде
мынадай
құқықтық мөлшерлерді құрауға
жауапкер (айлық
есептік
шілігін
көрсеткіштермен):
міндетті
әрбір
сақтандыр жәбірленушінің өмірі
у туралы» мен
денсаулығына
ҚРЗ 20келтірілген зиян үшін
бабының 1- және ол мыналарға
тармағын алып келсе:
ың бесінші
қаза табуға – 5 000;
– сегізінші
мүгедектіктің:
абзацтары
І тобы белгіленсе – 5
)
000;
ІІ тобы белгіленсе –

20-баптың сегізінші
абзацы
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«мүгедектігі
бар
балаға – 5 000;».

Заң жобасының 1бабының
32тармағындаң:
екінші және үшінші
абзацтар
мынадай
редакцияда жазылсын:
«20-баптың
1тармағының бесінші –
сегізінші
абзацтары
мынадай редакцияда
жазылсын:
«бірінші
тобы
белгіленсе – 5 000;
екінші
тобы
белгіленсе – 3 500;
үшінші
тобы
белгіленсе – 2 500;
мүгедектігі
бар
балаға – 5 000;».»;

Әлеуметтік-мәдени
даму комитеті

Қабылданды

«Қазақстан
Республикасында
мүгедектерді
әлеуметтік
қорғау
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Заңының
терминологиясына
сәйкес келтіру.
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3 500;
ІІІ тобы белгіленсе –
2 500;
мүгедек балаға – 5
000.
33. «Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы»
2003 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:
88.

Заң
жобасының
1-бабы 33тармағыны
ң 1)
тармақшас
ы

20-бап. Сақтандыру
сыйлықақыларының
мөлшерін азайту
1.
Көлік
құралдарының иелері
–
Ұлы
Отан
соғысының
қатысушылары және
(«Көлік
жеңілдіктер бойынша
құралдары Ұлы Отан соғысының
иелерінің қатысушыларына
азаматты теңестірілген адамдар,
қбасқа мемлекеттердің
құқықтық аумағындағы
ұрыс
жауапкер қимылдарының
шілігін
ардагерлері, І және ІІ
міндетті топтағы мүгедектер,
сақтандыр зейнеткерлер
у туралы» стандартты
шарт
ҚРЗ 20жасасқан кезде осы
бабының 1- Заңның
19-бабына
тармағын сәйкес
есептелген,
ың бірінші төленуге
жататын
бөлігі)
сақтандыру

1) 20-баптың 1тармағының бірінші
абзацы
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«1.
Көлік
құралдарының иелері
–
Ұлы
Отан
соғысының
қатысушылары және
жеңілдіктер бойынша
Ұлы Отан соғысының
қатысушыларына
теңестірілген адамдар,
басқа мемлекеттердің
аумағындағы
ұрыс
қимылдарының
ардагерлері, І және ІІ
топтардағы
мүгедектігі
бар
адамдар,
зейнеткерлер
стандартты
шарт
жасасқан кезде осы

Заң жобасының 1бабы 33-тармағының 1)
тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«1) 20-баптың
1тармағының
бірінші
бөлігіндегі
«мүгедектер» деген сөз
«мүгедектігі
бар
адамдар»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;

Әлеуметтік-мәдени
даму комитеті
Депутат
С.А. Симонов

Қабылданды

«Қазақстан
Республикасында
мүгедектерді
әлеуметтік
қорғау
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Заңының
терминологиясына
сәйкес келтіру.
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89.

сыйлықақысының елу
пайызы мөлшерінде
сақтандыру
сыйлықақыларын
төлейді.

Заңның
19-бабына
сәйкес
есептелген,
төленуге
жататын
сақтандыру
сыйлықақысының елу
пайызы мөлшерінде
сақтандыру
сыйлықақыларын
төлейді.»;

24-бап.
Сақтандырушының
жауаптылық шектері
1. Бір сақтандыру
жағдайы (сақтандыру
сомасы)
бойынша
сақтандырушы
жауапкершілігінің
(«Көлік
шекті көлемі мынаны
құралдары құрайды
(айлық
иелерінің есептік көрсеткішпен):
азаматты
1)
әрбір
қжәбірленушінің
құқықтық өміріне
немесе
жауапкер денсаулығына
шілігін
келтірілген зиян үшін
міндетті және ол мыналарға
сақтандыр алып келсе:
у туралы»
қаза табуға – 2 000;
ҚРЗ 24мүгедектіктің:
бабының 1І тобы белгіленсе – 1
тармағы 600;
1)
ІІ тобы белгіленсе –
тармақша 1 200;

2) 24-баптың 1тармағы
1)
тармақшасының
жетінші
абзацы
мынадай редакцияда
жазылсын:
«мүгедектігі
бар
балаға – 1000;».

Заң
жобасының
1-бабы 33тармағыны
ң 2)
тармақшас
ы

Заң жобасының 1бабы 33-тармағының 2)
тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«2) 24-баптың
1тармағы
1)
тармақшасының
төртінші – жетінші
абзацтары
мынадай
редакцияда жазылсын:
«бірінші
тобы
белгіленсе – 1600;
екінші
тобы
белгіленсе – 1200;
үшінші
тобы
белгіленсе – 500;
мүгедектігі
бар
балаға – 1 000;»;

Әлеуметтік-мәдени
даму комитеті
Депутат
С.А. Симонов

Қабылданды

Заң техникасы және
«Қазақстан
Республикасында
мүгедектерді
әлеуметтік
қорғау
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Заңының
терминологиясына
сәйкес келтіру.
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сының
ІІІ тобы белгіленсе
төртінші – – 500;
жетінші
мүгедек балаға – 1
абзацтары 000;
)
34. «Автомобиль көлігі туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:
90.

Заң
13-бап.
Уәкілетті
жобасының органның құзыреті
1-бабы 34Уәкілетті орган:
тармағыны
...
ң 1)
23)
Автомобиль
тармақшас көлігімен
ы
мүгедектерді
тасымалдау жөнінде
(«Автомоб қызметтер
көрсету
иль көлігі қағидасын бекітеді;
туралы»
ҚРЗ 13бабының
23)
тармақша
сы)

1) 13-баптың 23)
тармақшасы мынадай
редакцияда
жазылсын:
«23)
Мүгедектігі
бар
адамдарды
автомобиль көлігімен
тасымалдау жөнінде
қызметтер
көрсету
қағидасын бекітеді;»;

Заң жобасының 1бабы 34-тармағының 1)
тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«1) 13-баптың 23)
тармақшасындағы
«мүгедектерді» деген
сөз «мүгедектігі бар
адамдарды»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;

Депутаттар
Г.А. Нұрымова
З.А. Камасова
Ж.Т. Телпекбаева
Ғ.А. Елеуов

Қабылданды

Мақсат «мүгедектер»
деген
сөзді
«мүгедектігі
бар
адамдар»
деген
сөздермен алмастыру
ғана болып табылады,
сондықтан,
бүкіл
тармақты жазу қажет
емес.

35. «Ішкі су көлігі туралы» 2004 жылғы 6 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:
91.

Заң
жобасының
1-бабы 35тармағыны
ң 1)
тармақшас

46-бап. Порттарды
пайдалануға
қойылатын
негізгі
талаптар
1.
Порт
айлақтарының иелері

1) 46-баптың 1тармағының бірінші
бөлігі
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«1.
Порт

Заң жобасының 1бабы 35-тармағының 1)
тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«1) 46-баптың 1тармағының бірінші

Депутаттар
Г.А. Нұрымова
З.А. Камасова
Ж.Т. Телпекбаева

Қабылданды

Мақсат «мүгедектер»
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ы

кемелер үшін қауіпсіз
кіреберістерді,
(«Ішкі су
кемелердің
мұндай
көлігі
айлақтардағы қауіпсіз
туралы»
тұрағын қамтамасыз
ҚРЗ 46етуге
міндетті,
бабының 1- олардың қоймалары,
тармағын жүк
массасын
ың бірінші анықтауға арналған,
бөлігі)
жүк тиеу-жүк түсіру
құралдары,
жолаушыларды, оның
ішінде мүгедектерді
кемеге
отырғызуға,
түсіруге
және
олардың
кеменің
келуін
күтуге
арналған
құрылғылары
мен
қондырғылары,
ал
қажет
болған
жағдайларда портқа
вагондарды әкелуге
арналған
теміржолдың
кірме
жолдары болуға тиіс.

92.

айлақтарының иелері
кемелер үшін қауіпсіз
кіреберістерді,
кемелердің
мұндай
айлақтардағы қауіпсіз
тұрағын қамтамасыз
етуге
міндетті,
олардың қоймалары,
жүк
массасын
анықтауға арналған
құралдары, жүк тиеужүк түсіру жабдығы,
жолаушыларды, оның
ішінде
мүгедектігі
бар
адамдарды
кемеге
отырғызуға,
одан түсіруге және
олардың
кеменің
келуін
күтуге
арналған
құрылғылары
мен
керек-жарақтарды, ал
қажет
болған
жағдайларда
порттарға вагондарды
әкелуге
арналған
теміржолдың
кірме
жолдары
болуға
тиіс.»;
Заң
51-2-бап. Ішкі су
2) 51-2-бап мынадай
жобасының көлігі
саласындағы редакцияда
1-бабы 35- көрсетілетін
жазылсын:
тармағы 2) қызметтердің
«51-2-бап. Ішкі су
тармақшас мүгедектер
үшін көлігі
саласындағы

бөлігіндегі
«мүгедектерді» деген
сөз «мүгедектігі бар
адамдарды»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;

деген
сөзді
«мүгедектігі
бар
адамдар»
деген
сөздермен алмастыру
ғана болып табылады,
сондықтан,
бүкіл
тармақты жазу қажет
емес.

Заң жобасының 1Депутат
бабы 35-тармағы 2) Ғ.А. Елеуов
тармақшасының
жетінші
абзацы
«Мүгедек»
деген
«жолдарының» деген сөзді «мүгедектігі бар
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ының
жетінші
абзацы

қолжетімділігі
1. Ішкі су көлігі
саласындағы
көрсетілетін
(«Ішкі су
қызметтерге
көлігі
мүгедектердің
қол
туралы»
жеткізуі үшін портта:
ҚРЗ 51-2...
бабының 12) ғимараттардың,
тармағын ғимараттарға
ың 4)
кіреберіс жолдардың
тармақша (ғимаратқа
кірер
сы)
жолдардың,
баспалдақтардың),
ғимарат
ішіндегі
қозғалыс жолдарының
халықтың
жүріптұруы
шектеулі
топтары
үшін
ыңғайластырылуы;
...
4)
тірек-қимыл
аппараты
бұзылған
мүгедектерге
және
халықтың
жүріптұруы шектеулі басқа
да топтарына қызмет
көрсету
үшін
мүгедектерге
арналған
кезекші
кресло-арбаның
болуы;

көрсетілетін
қызметтердің
мүгедектігі
бар
адамдар
үшін
қолжетімділігі
1. Ішкі су көлігі
саласындағы
көрсетілетін
қызметтерге
мүгедектігі
бар
адамдардың
қол
жеткізуі үшін портта
...
2) ғимараттардың,
ғимараттарға кіреберіс
жолдардың (ғимаратқа
кірер
жолдардың,
баспалдақтардың),
ғимарат
ішіндегі
қозғалыс
жолдарының
халықтың
жүріптұруы
шектеулі
топтары
үшін
ыңғайластырылуы;
...
4)
тірек-қимыл
аппараты
бұзылған
мүгедектігі
бар
адамдарға
және
халықтың
жүріптұруы шектеулі басқа
да топтарына қызмет
көрсету үшін кезекші
кресло-арбаның

сөзден
кейін
«мүгедектігі
бар
адамдарды
қоса
алғанда,»
деген
сөздермен
толықтырылсын;
Заң жобасының 1бабы 35-тармағы 2)
тармақшасының
жетінші абзацындағы
«мүгедектерге» деген
сөз «мүгедектігі бар
адамдарға»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;

адам» деген сөзбен
ауыстыруды көздейтін
заң
жобасының
ережелеріне
сәйкес
келтіру.
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93.

болуы;
Заң
52-бап.
3) 52-баптың 1жобасының Жолаушының
тармағы
3)
1-бабы 35- құқықтары
мен тармақшасының
тармағыны міндеттері
екінші
абзацы
ң 3)
1. Жолаушы:
мынадай редакцияда
тармақшас
...
жазылсын:
ы
3) ...
«Мүгедектігі бар
Мүгедектер
мен адамдар
мен
(«Ішкі су
халықтың
жүріп- халықтың
жүріпкөлігі
тұруы
шектеулі тұруы
шектеулі
туралы»
топтары
арасынан топтары қатарындағы
ҚРЗ 52шыққан
жолаушылардың жеке
бабының 1- жолаушылардың жеке пайдалануға арналған
тармағы пайдалануға арналған техникалық көмекші
3)
техникалық көмекші (компенсаторлық)
тармақша (компенсаторлық)
құралдарды
және
сының
құралдарды
және арнайы
қозғалыс
екінші
арнайы
қозғалыс құралдарын өздерімен
абзацы)
құралдарын өздерімен қосымша тегін алып
тегін алып жүруге жүруге құқығы бар;»;
қосымша
құқығы
бар;

Заң жобасының 1бабы 35-тармағының 3)
тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«1) 52-баптың 1тармағы
3)
тармақшасының
екінші
бөлігіндегі
«Мүгедектер»
деген
сөз «Мүгедектігі бар
адамдар»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;

Депутаттар
Г.А. Нұрымова
З.А. Камасова
Ж.Т. Телпекбаева

Қабылданды

Мақсат «мүгедектер»
деген
сөзді
«мүгедектігі
бар
адамдар»
деген
сөздермен алмастыру
ғана болып табылады,
сондықтан,
бүкіл
тармақты жазу қажет
емес.

36. «Қызметі үшінші тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты объектілер иелерінің азаматтық-құқықтық
жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы» 2004 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:
94.

Заң
18-бап. Сақтандыру
жобасының жағдайы
мен
1-бабы 36- сақтандыру төлемінің
тармағыны мөлшерін айқындау
ң екінші
...
және
2. Әрбір үшінші

18-баптың
2тармағы
2)
тармақшасының
бесінші
абзацы
мынадай редакцияда
жазылсын:

Заң жобасының 1Әлеуметтік-мәдени
бабы
36-тармағының даму комитеті
екінші және үшінші
Депутат
абзацтары
мынадай
С.А. Симонов
редакцияда жазылсын:
«18-баптың 2-тармағы
«Қазақстан

Қабылданды
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үшінші
абзацтары

тұлғаның өмірі мен
«мүгедектігі
денсаулығына
балаға - 500;».
келтірілген зиян үшін
(«Қызметі төленетін сақтандыру
үшінші
төлемінің
мөлшері
тұлғаларға осы
Заңда
зиян
республикалық
келтіру
бюджет туралы заңда
қаупімен
тиісті қаржы жылына
байланыст белгіленген
айлық
ы
есептік
көрсеткіш
объектілер мөлшерінде
иелерінің белгіленеді және:
азаматты
...
қ2)
мүгедектік
құқықтық белгіленген кезде:
жауапкер
І топтағыларға - 800;
шілігін
ІІ топтағыларға міндетті 600;
сақтандыр
ІІІ топтағыларға у туралы» 500;
ҚРЗ 18мүгедек балаға – 500
бабының 2тармағы
2)
тармақша
сының
екінші,
үшінші,
төртінші
және
бесінші
абзацтары
)

бар

2)
тармақшасының
екінші,
үшінші,
төртінші және бесінші
абзацтары
мынадай
редакцияда жазылсын:
«бірінші
топтағыларға – 800;
екінші топтағыларға
– 600;
үшінші
топтағыларға – 500;
мүгедектігі
бар
балаға – 500;»;

Республикасында
мүгедектерді
әлеуметтік
қорғау
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Заңының
терминологиясына
сәйкес келтіру.
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37. «Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы»
2005 жылғы 7 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына:
95.

Заң
жобасының
1-бабы 37тармағыны
ң екінші
және
үшінші
абзацтары

24-бап. Қызметкерді
еңбекке
қабілеттілігінен
айрылу
дәрежесін
анықтауға
куәландырудың
тәртібі
...
2. ...
(«Қызметк
Қызметкерді
ер еңбек
жазатайым
оқиға
(қызметті немесе кәсіптік ауру
к)
салдарынан еңбекке
міндеттер қабілеттілігінен
ін
айырылу дәрежесін
атқарған айқындауға
кезде оны куәландыру, сондайжазатайы ақ қосымша көмек пен
м
күтім
түрлеріне
оқиғаларда мұқтаждықты
н міндетті айқындау Қазақстан
сақтандыр Республикасының
у туралы» мүгедектерді
ҚРЗ 24әлеуметтік
қорғау
бабының 2- туралы заңнамасына
тармағын сәйкес медициналықың екінші әлеуметтік сараптама
абзацы)
жүргізу
арқылы
жүзеге асырылады.

24-баптың
2тармағының
екінші
абзацы
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«Қызметкерді
жазатайым
оқиға
немесе кәсіптік ауру
салдарынан еңбекке
қабілеттілігінен
айырылу дәрежесін
айқындауға
куәландыру,
сондай-ақ қосымша
көмек
пен
күтім
түрлеріне
мұқтаждықты
айқындау Қазақстан
Республикасының
мүгедектігі
бар
адамдарды
әлеуметтік
қорғау
туралы заңнамасына
сәйкес медициналықәлеуметтік сараптама
жүргізу
арқылы
жүзеге асырылады.»;

Заң жобасының 1бабы
37-тармағының
екінші және үшінші
абзацтары
мынадай
редакцияда жазылсын:
«24-баптың
2тармағының
екінші
бөлігіндегі
«мүгедектерді» деген
сөз «мүгедектігі бар
адамдарды»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;

Депутаттар
Г.А. Нұрымова
З.А. Камасова
Ж.Т. Телпекбаева

Қабылданды

Мақсат «мүгедектер»
деген
сөзді
«мүгедектігі
бар
адамдар»
деген
сөздермен алмастыру
ғана болып табылады,
сондықтан,
бүкіл
тармақты жазу қажет
емес.
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38. «Қазақстан Республикасында мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы»
2005 жылғы 13 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына:
96.

Заң
жобасының
1-бабы 38тармағыны
ң __)
тармақшас
ы (жаңа)

Қазақстан
Республикасында
мүгедектерді
әлеуметтік
қорғау
туралы

Жоқ;

Заң
жобасының
1-бабы 38тармағыны
ң 1)
тармақшас
ы
(«Қазақст
ан

Әлеуметтік-мәдени
даму комитеті
Депутат
Ғ.А. Елеуов

Қабылданды

Мүгедектігі
бар
адамдарға
қатысты
пайдаланылатын
кемсітушілік
тұжырымдамаларды
немесе
терминдерді
жою
туралы
заң
Тиісінше
жобасының
тармақшалардың
тұжырымдамасына
кейінгі
нөмірленуі сәйкес
келтіру
өзгертілсін;
мақсатында
Заңның
тақырыбына да өзгеріс
енгізу қажет.

(«Қазақст
ан
Республика
сында
мүгедекте
рді
әлеуметті
к қорғау
туралы»
ҚРЗ
атауы)
97.

мынадай мазмұндағы
__)
тармақшамен
толықтырылсын:
«__)
тақырып
мынадай редакцияда
жазылсын:
«Қазақстан
Республикасында
мүгедектігі
бар
адамдарды әлеуметтік
қорғау туралы»;»;

«Қазақстан
Республикасында
мүгедектерді
әлеуметтік
қорғау
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Заңының мәтіні

бүкіл
мәтін
бойынша
«мүгедектерді»
«мүгедектерге»,
«мүгедекті»,
«мүгедекке»
деген
сөздер
тиісінше
«мүгедектігі
бар
адамдарды»
«мүгедектігі
бар

Заң техникасы.
Заң жобасының 1Әлеуметтік-мәдени
бабы 38-тармағының 1) даму комитеті
тармақшасы мынадай
Депутаттар
редакцияда жазылсын:
Ж.Н. Нұрманбетова
«2)
бүкіл
мәтін
Л.П. Павловец
бойынша:
Ю.В. Жулин
«мүгедектерді»,
Заң техникасы және
«мүгедектердің»,
«Құқықтық
актілер
«мүгедекті»,
туралы»
Қазақстан
«мүгедектің»,
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Республика
сында
мүгедекте
рді
әлеуметті
к қорғау
туралы»
ҚРЗ
мәтіні)

адамдарға»,
«мүгедектігі
бар
адамды», «мүгедектігі
бар адамға» деген
сөздермен
ауыстырылсын

«мүгедек»,
«мүгедектерге»,
«мүгедекке»,
«Мүгедектерді»,
«мүгедектер»,
«Мүгедектердің»,
«Мүгедекті»,
«Мүгедектерге»,
«Мүгедектер»
деген
сөздер
тиісінше
«мүгедектігі
бар
адамдарды»,
«мүгедектігі
бар
адамдардың»,
«мүгедектігі
бар
адамды», «мүгедектігі
бар
адамның»,
«мүгедектігі
бар
адам»,
«мүгедектігі
бар
адамдарға»,
«мүгедектігі
бар
адамға», «Мүгедектігі
бар
адамдарды»,
«мүгедектігі
бар
адамдар»,
«Мүгедектігі
бар
адамдардың»,
«Мүгедектігі
бар
адамды», «Мүгедектігі
бар
адамдарға»,
«Мүгедектігі
бар
адамдар»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;
«мүгедек

Республикасы
Заңының және 24-бабы
3-тармағының
талаптарына
сәйкес
келтіру.
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балалардың»,
«мүгедек
бала»,
«мүгедек балаларға»,
«мүгедек балаларды»,
«мүгедек
балалар»,
«Мүгедек балаларды»
деген сөздер тиісінше
«мүгедектігі
бар
балалардың»,
«мүгедектігі бар бала»,
«мүгедектігі
бар
балаларға»,
«мүгедектігі
бар
балаларды»,
«мүгедектігі
бар
балалар»,
«Мүгедектігі
бар
балаларды»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;
«оңалтудың
жеке
бағдарламасы»,
«оңалтудың
жеке
бағдарламасына»,
«оңалтудың
жеке
бағдарламасының»,
«оңалтудың
жеке
бағдарламаларының»,
«оңалтудың
жеке
бағдарламаларына»
деген сөздер тиісінше
«абилитациялау мен
оңалтудың
жеке
бағдарламасы»,
«абилитациялау мен
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98.

Заң
жобасының
1-бабы 38тармағы 2)
тармақшас
ының
үшінші
абзацы
(«Қазақст
ан
Республика
сында
мүгедекте
рді
әлеуметті
к қорғау
туралы»
ҚРЗ 1бабының
жаңа 1-1)

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

2) 1-бапта:
мынадай
мазмұндағы
1-1)
тармақшамен
толықтырылсын:
«1) мүгедектігі бар
адамдардың
абилитациясы
–
мүгедектігі
бар
адамдардың бойында
жоқ
тұрмыстық,
қоғамдық
және
кәсіптік
қызметке
қабілеттерді
қалыптастыруға және
дамытуға бағытталған
шаралар кешені;»;

оңалтудың
жеке
бағдарламасына»,
«абилитациялау мен
оңалтудың
жеке
бағдарламасының»,
«абилитациялау мен
оңалтудың
жеке
бағдарламаларының»,
«абилитациялау мен
оңалтудың
жеке
бағдарламаларына»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;
Заң жобасының 1бабы 38-тармағы 2)
тармақшасының үшінші
абзацындағы «1» деген
цифр
«1-1»
деген
цифрлармен
ауыстырылсын;

Депутат
Ғ.А. Елеуов

Қабылданды
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тармақша
сы)
Заң
жобасының
1-бабы 38тармағы 2)
тармақшас
ының
бесінші
абзацы

1-бап. Осы Заңда
пайдаланылатын
негізгі ұғымдар
Осы Заңда мынадай
негізгі
ұғымдар
пайдаланылады:
...
5-1) медициналықәлеуметтік
мекеме
(«Қазақст (ұйым) – көмек пен
ан
күтімге, медициналық
Республика қызмет
көрсетуге
сында
мұқтаж қарттардың,
мүгедекте мүгедектердің, оның
рді
ішінде
әлеуметті психоневрологиялық
к қорғау
науқастар
туралы»
қатарындағы
ҚРЗ 1мүгедектердің,
бабының 5- мүгедек балалардың
1)
стационар, жартылай
тармақша стационар
немесе
сы)
күндіз
болу
жағдайында тұрақты
немесе
уақытша
тұруына
арналған
ұйым;
Заң
1-бап. Осы Заңда
100.
жобасының пайдаланылатын
1-бабы 38- негізгі ұғымдар
тармағы 2)
Осы Заңда мынадай
тармақшас негізгі
ұғымдар
99.

2) 1-бапта:
...
5-1)
тармақша
мынадай редакцияда
жазылсын:
«5-1) медициналықәлеуметтік
мекеме
(ұйым) – көмек пен
күтімге,
қызмет
көрсетуге
мұқтаж
қарттардың,
мүгедектігі
бар
адамдардың,
оның
ішінде
мүгедектігі
бар
балалардың
стационар, жартылай
стационар
немесе
күндіз
болу
жағдайында тұрақты
немесе
уақытша
тұруына
арналған
ұйым;»;

Заң жобасының 1Әлеуметтік-мәдени
бабы 38-тармағы 2) даму комитеті
тармақшасының
Депутат
бесінші
абзацындағы
Ғ.А. Елеуов
«оның ішінде» деген
сөздер алып тасталсын;
Заң техникасы және
«Құқықтық
актілер
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Заңының және 24-бабы
3-тармағының
талаптарына
сәйкес
келтіру.

Қабылданды

2) 1-бапта:
...
7)
және
8)
тармақшалар мынадай
редакцияда

Заң жобасының 1Әлеуметтік-мәдени
бабы 38-тармағы 2) даму комитеті
тармақшасының
Депутат
жетінші және сегізінші
Ғ.А. Елеуов
абзацтары
алып

Қабылданды
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ының
жетінші
және
сегізінші
абзацтары

пайдаланылады:
...
7)
мүгедек
–
тұрмыс-тіршілігінің
шектелуіне және оны
әлеуметтік
қорғау
(«Қазақст қажеттігіне
әкеп
ан
соқтыратын,
Республика ауруларға,
сында
мертігулерге
мүгедекте (жаралануға,
рді
жарақаттарға,
әлеуметті контузияларға),
к қорғау
олардың
туралы»
зардаптарына,
ҚРЗ 1кемістіктерге
бабының байланысты
7)
организм
тармақша функциялары
сы)
тұрақты бұзылып,
денсаулығы
нашарлаған адам;
8) мүгедек бала –
тұрмыс-тіршілігінің
шектелуiне және оны
әлеуметтiк
қорғау
қажеттiгiне
әкеп
соқтыратын,
ауруларға,
мертігулерге
(жаралануға,
жарақаттарға,
контузияларға),
олардың
зардаптарына,

жазылсын:
тасталсын;
«7) мүгедектігі бар
адам
–
тыныстіршіліктің
бір
немесе одан да көп
түрлерінде
шектелген
және
қоғамның
басқа
мүшелері
сияқты
негіздерде қоғамда
интеграциялануға
мүмкіндік бермейтін
физикалық,
психологиялық,
сенсорлық, мәдени,
заңнамалық
және
басқа кедергілердің
салдарынан
жеке
дара
немесе
әлеуметтік өмірдің
қажеттіліктерін
толығымен немесе
ішінара қамтамасыз
ете алмайтын адам;
8) мүгедектігі бар
бала
–
тыныстіршіліктің
бір
немесе одан да көп
түрлерінде
шектелген
және
қоғамның
басқа
мүшелері
сияқты
негіздерде қоғамда
интеграциялануға
мүмкіндік бермейтін

Болашақта
осы
норманы
қолдануда
қиындықтарды
болғызбау
үшін
қолданыстағы
редакцияны қалдырған
жөн.
Мәселен,
Заңға
сәйкес, «мүгедектік»
денсаулықтың
бұзылуына,
атап
айтқанда,
ағза
функцияларының
тұрақты
бұзылуына
байланысты.
Алайда,
ұғымның
ұсынылып
отырған
редакциясын
негізге
ала
отырып,
«мүгедектігі
бар
адамның» мүгедектікке
алып
келетін
бұзушылықтары
болмауы мүмкін.
Өз
кезегінде,
«Құқықтық
актілер
туралы» Заңның 24бабының 3-тармағына
сәйкес
нормативтік
құқықтық
актінің
мәтіні
әдеби
тіл
нормалары,
заң
терминологиясы және
заң техникасы сақтала
отырып
жазылады,
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физикалық,
психологиялық,
сенсорлық, мәдени,
заңнамалық
және
басқа кедергілердің
салдарынан
жеке
дара
немесе
әлеуметтік өмірдің
қажеттіліктерін
толығымен немесе
ішінара қамтамасыз
ете алмайтын, он
сегіз жасқа дейінгі
адам;»;
Заң
10-бап.
Облыстың,
4) 10-баптың 2101.
жобасының республикалық
тармағының
7)
1-бабы 38- маңызы бар қаланың тармақшасы мынадай
тармағы 4) және
астананың редакцияда
тармақшас жергілікті
жазылсын:
ының
мемлекеттік басқару
«7) мүгедектігі бар
екінші
органдарының
адамды
оңалтудың
абзацы
құзыреті
жеке бағдарламасына
...
сәйкес
мүгедектігі
(«Қазақст
2.
Облыстың, бар
адамдардың,
ан
республикалық
мүгедектігі
бар
Республика маңызы бар қаланың балалардың
және
сында
және
астананың оларды бірге алып
мүгедекте жергілікті атқарушы жүретін
адамның
рді
органдары:
санаторийлікәлеуметті
...
курорттық емделуін
к қорғау
7)
мүгедектерді қамтамасыз етеді;»;
туралы»
оңалтудың
жеке
ҚРЗ 10бағдарламасына
бабының 2- сәйкес мүгедектердің

оның
ережелері
барынша қысқа болуға,
нақты мағынаны және
әртүрлі
түсіндіруге
жатпайтын мағынаны
қамтуға тиіс.

кемiстiктерге
байланысты
организм
функциялары
тұрақты бұзылып,
денсаулығы
нашарлаған он сегiз
жасқа дейінгі адам;

Заң жобасының 1бабы 38-тармағының 4)
тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«7) мүгедектігі бар
адамды
абилитациялау
мен
оңалтудың
жеке
бағдарламасына сәйкес
мүгедектігі
бар
адамдардың
және
мүгедектігі
бар
балалардың
санаторийліккурорттық
емделуін,
мүгедектігі
бар
баланы санаторийліккурорттық
емдеуге
алып жүретін заңды
өкілдің санаторийлік-

Депутаттар
Ж.Н. Нұрманбетова
Л.П. Павловец
Ғ.А. Елеуов
Б.М. Сартбаев
М.М. Төлепберген
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тармағын
ың 7)
тармақша
сы)

және
мүгедек
балалардың
санаторий-курорттық
емделуін қамтамасыз
етеді;
Заң
13-бап.
102.
5) 13-бап мынадай
жобасының Медициналықмазмұндағы
3-11-бабы 38- әлеуметтік сараптама, тармақпен
тармағы 5) мүгедекті оңалтудың толықтырылсын:
тармақшас жеке бағдарламасы
ының
1.
бірінші
Куәландырылатын
абзацы
адамның
мүгедектігін, еңбекке
(«Қазақст қабілеттіліктен
ан
айырылу дәрежесін
Республика белгілеуді
және
сында
әлеуметтік
қорғау
мүгедекте шараларын
рді
айқындауды
әлеуметті халықты әлеуметтік
к қорғау
қорғау саласындағы
туралы»
уәкілетті
органның
ҚРЗ 13аумақтық
бабының 1- бөлімшелері
тармағы) медициналықәлеуметтік сараптама
жүргізу
арқылы
жүзеге асырады.

103.

Заң

13-бап.

5) 13-бап мынадай

курорттық
ұйымда
болуын
қамтамасыз
етеді;»;
Заң жобасының 1бабы 38-тармағы 5)
тармақшасының бірінші
абзацы
мынадай
редакцияда жазылсын:
«5) 13-бапта:
1-тармақ
мынадай
редакцияда жазылсын
«1.
Адамның
мүгедектігін, еңбекке
жарамдылығынан
айырылу
дәрежесін
белгілеуді
халықты
әлеуметтік
қорғау
саласындағы уәкілетті
органның
аумақтық
бөлімшелері жүзбе-жүз
(куәландырылатын
адамды
қараптексеру)
немесе
сырттай медициналықәлеуметтік сараптама
жүргізу арқылы жүзеге
асырады.»;»;

Заң

жобасының

Депутат
Д.Б. Зәкиева

Мүгедектігі
бар
балалар мен ересектер,
мысалы: есту, көру,
аяқ-қолынан
айырылуға
байланысты және т.б.
жыл
сайын
медициналық
куәландырудан өтуге,
яғни,
ай
сайынғы
төлемдер
мен
жеңілдіктерді алу үшін
мүгедектікті растауға
мәжбүр.
Аурудың
жазылмайтындығын
а қарамастан, атааналар мен балалар
балалардың
мүгедектігін
растау
үшін, сонымен қатар,
мамандарды
тезірек
өту
үшін
ақша
қаражатын
жұмсай
отырып, көп сағаттық
кезекте тұруға мәжбүр.
1- Депутат

Қабылданды
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жобасының
1-бабы 38тармағы 5)
тармақшас
ының
екінші
абзацы
(«Қазақст
ан
Республика
сында
мүгедекте
рді
әлеуметті
к қорғау
туралы»
ҚРЗ 13бабының 31-тармағы
(жаңа))

Медициналықәлеуметтік сараптама,
мүгедекті оңалтудың
жеке бағдарламасы
...
3-1. Жоқ.

мазмұндағы
3-1тармақпен
толықтырылсын:
«3-1.
Төтенше
жағдай
кезеңінде
қайта
куәландыру
мерзімі
төтенше
жағдай
енгізілгенге
дейін
бір
айдан
аспайтын
уақыт
бұрын және төтенше
жағдай
кезінде
басталған
және
көрсетілген кезеңде
қайта куәландырудан
өтпеген
адамдарға
мүгедектік
мерзімдері,
жалпы
еңбек ету қабілетінен
айрылу
дәрежесі,
кәсіптік еңбек ету
қабілетінен
айрылу
дәрежесі
және
мүгедектігі
бар
адамды жеке оңалту
бағдарламасының
мерзімдері
бұрын
белгіленген
қайта
куәландыру күнінен
бастап
үш
айға
автоматты
түрде
ұзартылады. Төтенше
жағдай
режимінің
қолданылуы
аяқталған ай толық

бабы 38-тармағы 5)
тармақшасының екінші
абзацы
мынадай
редакцияда жазылсын:
«3-1. Төтенше жағдай
кезеңінде
қайта
куәландыру
мерзімі
төтенше
жағдай
енгізілгенге дейін бір
айдан аспайтын уақыт
бұрын немесе төтенше
жағдай
кезінде
басталған
және
көрсетілген
кезеңде
қайта куәландырудан
өтпеген
адамдарға
мүгедектіктің, жалпы
еңбекке
жарамдылықтан айрылу
дәрежесінің,
кәсіптік
еңбекке
жарамдылықтан айрылу
дәрежесінің
және
мүгедектігі бар адамды
абилитациялау
мен
оңалтудың
жеке
бағдарламасының
мерзімдері
төтенше
жағдай қолданылатын
кезеңге
автоматты
түрде
ұзартылады.
Төтенше
жағдай
режимінің қолданылуы
аяқталатын ай толық
есепке жатқызылады.»;

Ғ.А. Елеуов
Редакциялық түзету.
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104.

Заң
жобасының
1-бабы 38тармағыны
ң 6)
тармақшас
ы

20-бап.
Мүгедектерді
медициналық оңалту
3.
Мүгедектерді
оңалтудың
жеке
бағдарламаларына
сәйкес
мүгедектер
мен
мүгедек
(«Қазақст балаларды
ан
санаторий-курорттық
Республика емдеумен қамтамасыз
сында
ету осы Заңның 32-1мүгедекте бабының
3рді
тармағында көзделген
әлеуметті жағдайларды
к қорғау
қоспағанда,
туралы»
әлеуметтік
ҚРЗ 20көрсетілетін
бабының 3- қызметтер
порталы
тармағы) арқылы
халықты
әлеуметтік
қорғау
саласындағы уәкілетті
орган
бекіткен
қағидаларға
сәйкес
жүзеге асырылады.

есептеледі.»;
6) 20-бапта:
3-тармақ мынадай
редакцияда
жазылсын:
«3. Санаторийліккурорттық
емдеу
мүгедектігі
бар
адамдар
мен
мүгедектігі
бар
балаларға, сондай-ақ
оларды бірге алып
жүретін адамдарға
жеке
оңалту
бағдарламаларына
сәйкес,
халықты
әлеуметтік
қорғау
саласындағы
уәкілетті
орган
айқындайтын
тәртіппен
ұсынылады.
Мүгедектігі
бар
адамдар
мен
мүгедектігі
бар
балаларды, сондай-ақ
оларды бірге алып
жүретін адамдарды
жеке
оңалту
бағдарламаларына
сәйкес санаторийліккурорттық емдеумен
қамтамасыз ету осы
Заңның 32-1-бабына

Заң жобасының 1бабы 38-тармағының 6)
тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«6) 20-баптың 3тармағы
мынадай
мазмұндағы
екінші
бөлікпен
толықтырылсын:
«Мүгедектігі
бар
баланы санаторийліккурорттық
емдеуге
алып жүретін заңды
өкілдердің
бірінің
халықты әлеуметтік
қорғау саласындағы
уәкілетті
орган
айқындайтын
санаторийліккурорттық
емдеу
құнын өтеу ретінде
ұсынылатын кепілдік
берілген
соманың
70%-ы
мөлшерінде
санаторийліккурорттық
ұйымда
болу құнын жергілікті
атқарушы
органдардың өтеуіне
құқығы бар.»;»;

Депутаттар
Ж.Н. Нұрманбетова
Л.П. Павловец
Ғ.А. Елеуов
Б.М. Сартбаев
М.М. Төлепберген

Қабылданды

Заң
жобасында
ұсынылып отырған 3тармақтың
бірінші
бөлігі
12.10.2021
жылғы № 67-VІІ ҚР
Заңымен
алып
тасталды.
«Мүгедектігі
бар
адамдар», «мүгедектігі
бар
балалар»,
«мүгедектігі
бар
адамды абилитациялау
мен оңалтудың жеке
бағдарламасы»
анықтамалары
бойынша 3-тармаққа
өзгерістер
заң
жобасының
бүкіл
мәтіні
бойынша
өзгерістер
енгізуді
көздейтін
түзетумен
қамтылады. «Сондайақ
оларды
алып
жүретін адамдардың»
деген
сөздер
мүгедектігі бар баланы
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сәйкес оның құнын
жергілікті атқарушы
органдардың
толық
немесе ішінара өтеуі
арқылы
жүзеге
асырылады.
Мүгедектігі
бар
балалар
санаторийліккурорттық емделуге
ата-анасының
бірінің
немесе
қамқоршысының
бірге алып жүруімен
халықты әлеуметтік
қорғау саласындағы
уәкілетті
орган
айқындайтын
тәртіппен жеңілдікті
шарттармен
жіберіледі.»;

105.

Заң
жобасының
1-бабы 38тармағыны
ң __)
тармақшас
ы (жаңа)

24-бап.
Медициналықәлеуметтiк
мекемелерде
(ұйымдарда)арнаулы
әлеуметтік
көрсетілетін
қызметтер ұсыну
(«Қазақст
1.
Денсаулық
ан
жағдайына
Республика байланысты
басқа

Жоқ

санаторийліккурорттық
емдеуге
алып жүретін адамға
шығыстарды
өтеу
мәселелерін реттейтін
осы тармақтың екінші
бөлігін
қайталауға
байланысты
алып
тасталады.
3-тармақтың екінші
(жаңа)
бөлігі
редакцияны жақсарту,
шығыстарды
өтеу
тәртібі мен мөлшерін
нақтылау мақсатында
пысықталды.
Тиісінше,
осы
норманың
заң
жобасының 1-бабы 38тармағының
8)
тармақшасында
қайталануын
алып
тастау қажет.
Мынадай мазмұндағы
Әлеуметтік-мәдени
Қабылданды
__)
тармақшамен даму комитеті
толықтырылсын:
«__) 24-баптың 1Заң
жобасының
тармағындағы
тұжырымдамасына
«интернат-үйлерде»
сәйкес келтіру.
деген
сөз
«медициналықәлеуметтік
мекемелерде
(ұйымдарда)»
деген
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сында
мүгедекте
рді
әлеуметті
к қорғау
туралы»
ҚРЗ 24бабының 1тармағы)

адамның
тұрақты
күтiміне
және
медициналық қызмет
көрсетуге
мұқтаж,
бірінші және екінші
топтардағы
жалғызiлiктi
мүгедектерге,
психоневрологиялық
науқастар
қатарындағы бірінші
және
екінші
топтардағы
мүгедектерге, мүгедек
балаларға
арнаулы
әлеуметтік
көрсетілетін
қызметтер
ұсыну
мүгедектердiң
жасына,
денсаулық
жағдайына
сәйкес
бейiнделген қарттар
мен
мүгедектерге,
мүгедек
балаларға
арналған интернатүйлерде
жүзеге
асырылады
және
тұрмыс-тіршілік
жағдайларын
жасауды,
күтiммен
қамтамасыз
етудi,
медициналық қызмет
көрсетудi, оңалтуды,
әлеуметтiк-еңбектiк
бейiмдеудi, демалыс

сөздермен
ауыстырылсын;»;
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106.

Заң
жобасының
1-бабы 38тармағыны
ң 7)
тармақшас
ы

пен
бос
уақытты
ұйымдастыруды
қамтиды.
Жоқ

7)
мынадай
Заң жобасының 1мазмұндағы
25-1- бабы 38-тармағының 7)
баппен
тармақшасы
алып
толықтырылсын:
тасталсын.
«25-1-бап.
Автомобиль
көлігімен
тасымалдау
бойынша қызметтер
көрсету
кезінде
мүгедектігі
бар
адамдар
үшін
қолжетімді көліктік
ортаны қамтамасыз
ету
1.
Автомобиль
көлігімен
тасымалдау
бойынша қызметтер
көрсету
кезінде
мүгедектігі
бар
адамдар
үшін
қолжетімді көліктік
ортаны қамтамасыз
ету
Қазақстан
Республикасының
автомобиль
көлігі
туралы заңнамасына
сәйкес
жүзеге
асырылады.
2. Мүгедектігі бар

Депутат
Ж.Ә. Омарбекова

Қабылданды

7) тармақшаны алып
тастау ұсынылады.
Бүгінгі
таңда
пилоттық
режимде
мына
еліміздің
4
өңірінде: Алматы және
Нұр-Сұлтан
қалаларында, Ақмола
және
Түркістан
облыстарында
инватакси қызметтерін
Әлеуметтік қызметтер
порталына ауыстыру
жөніндегі
жұмыс
жүргізілуде.
Пилоттық жобаның
нәтижелері бойынша
сапарлардың
санын,
ақы төлеу сомасын,
тарифтерді,
сапарлардың
кезеңділігі
мен
шектеулерін айқындау
тетігін
және
мүгедектігі
бар
адамдар үшін жағдай
жасауға қажетті басқа
да
процестерді
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адамдарды
инватакси
қызметтерімен
қамтамасыз
ету
Қазақстан
Республикасының
мемлекеттік
әлеуметтік тапсырыс
туралы заңнамасына
сәйкес
немесе
әлеуметтік
қызметтер порталы
арқылы осы Заңның
32-1-бабына сәйкес
олардың
құнын
толық
немесе
ішінара өтеу арқылы
жүзеге асырылады.».
Заң
32-1-бап.
Заң жобасының 1107.
8) 32-1-бапта:
жобасының Әлеуметтік
бабы 38-тармағының 8)
1-тармақтың
1-бабы 38- көрсетілетін
алып
бірінші
абзацы тармақшасы
тармағыны қызметтер порталы
тасталсын;
мынадай
ң 8)
1.
Әлеуметтік мазмұндағы
тармақшас көрсетілетін
сөйлеммен
ы
қызметтер
порталы толықтырылсын:
әлеуметтік-еңбек
«Санаторийлік(«Қазақст саласының
курорттық емдеуді
ан
ақпараттық
жүйесі сатып
алған
Республика болып табылады және жағдайда мүгедектігі
сында
халықтың жекелеген бар адамды немесе
мүгедекте санаттарына
осы мүгедектігі
бар
рді
Заңға
және баланы бірге алып
әлеуметті "Мемлекеттік атаулы жүретін
адамның
к қорғау
әлеуметтік
көмек жергілікті атқарушы

пысықтау
жоспарланып отыр.
Сонымен
қатар,
сынақтан
өткізу
кезеңінде
үкіметтік
емес
бірлестіктердің
өкілдерімен инватакси
қызметтерін
Әлеуметтік қызметтер
порталына
ауыстырудың
артықшылықтары мен
тәуекелдерін талқылау
қажет.
Осыған байланысты,
осы заң жобасынан
алып тастау орынды
деп есептеймін.
Депутаттар
Қабылданды
Ж.Н. Нұрманбетова
Л.П. Павловец
Ғ.А. Елеуов
Б.М. Сартбаев
М.М. Төлепберген
С.А. Симонов
Мүгедектігі
бар
балаларды
санаторийліккурорттық
емдеуге
алып жүру жөніндегі
норманы «Қазақстан
Республикасында
мүгедектерді
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туралы»
ҚРЗ 32-1-,
32-3баптары)

туралы"
Қазақстан
Республикасының
Заңына
сәйкес,
жергілікті атқарушы
органдардың
тауарлардың
және
(немесе) көрсетілетін
қызметтердің құнын
өтеуі
шарттарымен
оларды сатып алу
мүмкіндігін беретін
ақпараттандыру
объектісін білдіреді.
Мүгедектердің
әлеуметтік
көрсетілетін
қызметтер
порталында
өнім
берушіні
таңдауы
әлеуметтік
көрсетілетін
қызметтер порталына
мүгедекті оңалтудың
жеке бағдарламасы ісшараларының
жіберілуі
туралы
оларды
хабардар
еткен күннен бастап
екі ай ішінде жүзеге
асырылады.
...
32-3-бап.
Мүгедектерді
әлеуметтік
көрсетілетін

органдардан
өтем
алу құқығы бар.»;
2-тармақ мынадай
редакцияда
жазылсын:
«2.
Әлеуметтік
көрсетілетін
қызметтер порталы
арқылы
сатып
алынатын тауарлар
мен
көрсетілетін
қызметтердің құнын
өтеу ретінде берілетін
кепілдік
берілген
сома
мынадай
мөлшерлерде:
1)
санаторийліккурорттық емдеуге,
протездікортопедиялық
көмекке,
техникалық көмекші
(орнын толтырушы)
құралдарға, арнаулы
жүріп-тұру
құралдарына – өнім
берушілер
әлеуметтік
көрсетілетін
қызметтер
порталында тіркеу
кезінде
оларды
мүгедектігі
бар
адамдарға
өткізу
үшін
берген

әлеуметтік
қорғау
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Заңының
20-бабына
көшіруге байланысты
қайталауды болғызбау
мақсатында;
«Қазақстан
Республикасының
кейбір
заңнамалық
актілеріне
азаматтардың
жекелеген санаттарын
әлеуметтік
қорғау
мәселелері бойынша
өзгерістер
мен
толықтырулар енгізу
туралы» 2021 жылғы
12
қазандағы
ҚР
Заңымен 32-1 және 322-баптар
жаңа
редакцияда жазылды
және заң жобасында
ұсынылатын өзгерістер
мен толықтырулар 32-1
және 32-3-баптардың
қолданыстағы
редакцияларына сәйкес
келмейді.
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қызметтер
порталы
арқылы
сатып
алынатын
тауарлармен
және
(немесе) көрсетілетін
қызметтермен
қамтамасыз ету
...
3.
Әлеуметтік
көрсетілетін
қызметтер
порталы
арқылы
сатып
алынатын
тауарлардың
және
(немесе) көрсетілетін
қызметтердің құнын
өтеу
ретінде
ұсынылатын кепілдік
берілген сома халықты
әлеуметтік
қорғау
саласындағы уәкілетті
орган
айқындаған
тәртіппен
және
мөлшерлерде
төленеді.
Жоқ.
Әлеуметтік
көрсетілетін
қызметтер
порталы
арқылы
сатып
алынатын көрсетілетін
қызметтердің құнын
өтеу
ретінде
ұсынылатын кепілдік
берілген сома:

бағалардың
халықты әлеуметтік
қорғау саласындағы
уәкілетті
орган
айқындайтын
тәртіппен
есептелетін орташа
мәні мөлшерінде.
Санаторийліккурорттық
емдеу
бірге алып жүретін
адамға
санаторийліккурорттық
емдеу
құнын өтеу ретінде
ұсынылатын
кепілдік
берілген
сома
мөлшерінің
70%
мөлшерінде
өтеледі;
2) жеке көмекшінің
әлеуметтік
көрсетілетін
қызметтеріне – бір
сағатқа, бірақ күніне
сегіз
сағаттан
асырмай, әлеуметтік
жұмыс
жөніндегі
маманның
жалақысы
мөлшерінің есебімен;
3)
ымдау
тілі
маманының
әлеуметтік
көрсетілетін
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жеке
көмекшінің
әлеуметтік
көрсетілетін
қызметтеріне күніне
сегіз сағаттан;
ымдау
тілі
маманының
әлеуметтік
көрсетілетін
қызметтеріне жылына
алпыс
сағаттан
аспайтын
есеппен
айқындалады.
Заң
32-1-бап.
108.
жобасының Әлеуметтік
1-бабы 38- көрсетілетін
тармағыны қызметтер порталы
ң 9)
1.
Әлеуметтік
тармақшас көрсетілетін
ы
қызметтер
порталы
әлеуметтік-еңбек
(«Қазақст саласының
ан
ақпараттық жүйесі
Республика болып табылады және
сында
халықтың жекелеген
мүгедекте санаттарына
осы
рді
Заңға
және
әлеуметті «Мемлекеттік атаулы
к қорғау
әлеуметтік
көмек
туралы»
туралы»
Қазақстан
ҚРЗ 32-1- Республикасының
бабының 4- Заңына
сәйкес,
тармағы жергілікті атқарушы
(жаңа))
органдардың

қызметтеріне – бір
сағатқа,
бірақ
жылына
алпыс
сағаттан асырмай,
тиісті
қаржы
жылына
республикалық
бюджет туралы заңда
белгіленген ең төмен
жалақы мөлшерінің
он
бес
пайызы
есебімен төленеді.»;
9) 32-2-баптың 1
және 3-тармақтары
мынадай редакцияда
жазылсын:
«1.
Әлеуметтік
көрсетілетін
қызметтер порталы
әлеуметтік-еңбек
саласының бірыңғай
ақпараттық
жүйесінің бір бөлігі
болып
табылады
және мүгедектігі бар
адамдарға
санаторийліккурорттық емдеуді,
протездікортопедиялық
көмекті, техникалық
көмекші
(орнын
толтырушы)

Заң жобасының 1бабы 38-тармағының 9)
тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«9) 32-1-бап мынадай
мазмұндағы
4тармақпен
толықтырылсын:
«4. Мүгедектігі бар
адамдар мен өнім
берушілер
арасындағы
әлеуметтік
көрсетілетін
қызметтер
порталы
арқылы тауарларды
және
(немесе)
көрсетілетін
қызметтерді
сатып
алуға
байланысты
қатынастар Қазақстан

Депутаттар
Ж.Н. Нұрманбетова
Л.П. Павловец
Ю.В. Жулин

Қабылданды

«Қазақстан
Республикасында
мүгедектерді
әлеуметтік
қорғау
туралы»
Заңның
нормаларын үйлестіру
мақсатында.
(9)
тармақшаның
бірінші және екінші
абзацтары
алып
тасталады,
үшінші
абзац пысықталды).
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тауарлардың
және
(немесе) көрсетілетін
қызметтердің құнын
өтеуі
шарттарымен
оларды сатып алу
мүмкіндігін беретін
ақпараттандыру
объектісін білдіреді.
...
3. Мынадай:
1) ...;
2) ...;
3) ...;
4) ...;
5) ...;
6) ... .
4. Жоқ.

құралдарды,
арнаулы жүріп-тұру
құралдарын,
жеке
көмекшінің
және
ымдау
тілі
маманының
әлеуметтік
көрсетілетін
қызметтерін,
инватакси
қызметтерін сатып
алу
мүмкіндігін
беретін
автоматтандырылға
н ақпараттық жүйені
білдіреді.»;
«3. Мүгедектігі бар
адамдар мен өнім
берушілер арасындағы
санаторийліккурорттық емдеуді,
протездікортопедиялық
көмекті, техникалық
көмекші
(орнын
толтырушы)
құралдарды,
арнаулы жүріп-тұру
құралдарын, сондайақ жеке көмекшінің
және ымдау тілі
маманының
әлеуметтік
көрсетілетін
қызметтерін,

Республикасының
азаматтық
заңнамасымен,
сондай-ақ әлеуметтік
көрсетілетін
қызметтер
порталында
жасалатын шартпен
реттеледі.»;»;
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инватакси
қызметтерін
әлеуметтік
көрсетілетін
қызметтер
порталы
арқылы сатып алуға
байланысты
қатынастар Қазақстан
Республикасының
азаматтық
заңнамасымен,
сондай-ақ әлеуметтік
көрсетілетін
қызметтер порталында
жасалатын шартпен
реттеледі.».
39. «Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақылар туралы» 2005 жылғы 8 маусымдағы
Қазақстан Республикасының Заңына:
109.

Заң
жобасының
1-бабы 39тармағыны
ң 1) – 7)
тармақшал
ары

4-бап.
Жәрдемақылар алу
құқығы
...
3. "Алтын алқа",
"Күміс
алқа"
алқаларымен
наградталған немесе
бұрын "Батыр ана"
атағын алған, І және
ІІ дәрежелі "Ана
даңқы"
ордендерімен
наградталған

1) 4-баптың 3тармағы
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«3. Осы баптың 1тармағының
5)
тармақшасында
көрсетілген
жәрдемақыны алуға
бала кезінен бірінші
топтағы мүгедектігі
бар адамға күтімді
жүзеге
асыратын
өзге
жеке

Заң жобасының 1бабының
39тармағында:
1) тармақша мынадай
редакцияда жазылсын:
«бүкіл мәтін бойынша
«мүгедек
баланы»,
«мүгедек балаларды»,
«Мүгедек
баланы»,
«мүгедек
бала»,
«мүгедек
балаға»,
«мүгедек
балалары»,
«мүгедектің»
деген
сөздер
тиісінше

Әлеуметтік-мәдени
даму комитеті
Депутаттар
Ж.Н. Нұрманбетова
Л.П. Павловец

Қабылданды

4-баптың
3тармағына өзгерістерді
қолданыстағы
редакцияда
қалдыру
қажет, себебі, ҮҚРЗ
ұсынылып
отырған
редакциясы «Қазақстан
Республикасының
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адамдардың
көпбалалы
анаға
берілетін
жәрдемақыны алуға
құқығы бар.

тұлғалардың
құқығы бар.».

бар
да «мүгедектігі
баланы», «мүгедектігі
бар
балаларды»,
«Мүгедектігі
бар
баланы», «мүгедектігі
бар бала», «мүгедектігі
бар
балаға»,
«мүгедектігі
бар
балалары», «мүгедектігі
бар адамның» деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;
2) – 7) тармақшалар
алып тасталсын;

кейбір
заңнамалық
актілеріне
азаматтардың
жекелеген санаттарын
әлеуметтік
қорғау
мәселелері бойынша
өзгерістер
мен
толықтырулар енгізу
туралы»
ҚРЗ-ны
қабылдаған
кезде
ескеріліп,
арнаулы
мемлекеттік
жәрдемақылар
санатына
ауыстырылды.
Заң техникасы.

110.

Заң
жобасының
1-бабы 39тармағы 2)
тармақшас
ының
бірінші –
жетінші
абзацтары

5-бап.
Жәрдемақыларды
тағайындауға өтініш
жасау
...
2.
Жәрдемақы
тағайындау
туралы
өтініш
тізбесін
уәкілетті мемлекеттік
орган
айқындайтын

2) 5-бапта:
2-тармақта:
бірінші
бөліктің
үшінші
абзацы
мынадай редакцияда
жазылсын:
«осы Заңның 4бабы 1-тармағының
5) тармақшасында
көзделген

Заң жобасының 1бабы 39-тармағы 2)
тармақшасының бірінші
– жетінші абзацтары
алып тасталсын;

Заңның
басқа
құрылымдық
элементтеріне
өзгерістер
енгізу
қажеттілігіне
байланысты.
Әлеуметтік-мәдени
даму комитеті
Депутаттар
Ж.Н. Нұрманбетова
Л.П. Павловец

Қабылданды

«Қазақстан
Республикасының
кейбір
заңнамалық
актілеріне
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(«Балалы
отбасылар
ға
берілетін
мемлекетт
ік
жәрдемақ
ылар
туралы»
ҚРЗ 5бабының 2тармағы
бірінші
бөлігінің
үшіші
абзацы,
екінші
және
үшінші
бөліктері)

құжаттар қоса беріле
отырып, осы Заңның
4-бабында көзделген
жәрдемақыға құқығы
бар
отбасының
(адамның)
тұрғылықты
жері
бойынша Мемлекеттік
корпорацияға
беріледі.
Адамдар
жәрдемақылар
тағайындау
үшін
"электрондық
үкіметтің"
вебпорталы
арқылы
өтініш
жасауға
құқылы.
Балаға
мүгедектік
бастапқыда
белгіленген
кезде
өтініш
беруші
мүгедек
баланы
тәрбиелеушіге
берілетін жәрдемақы
тағайындау
үшін
тұрғылықты жеріндегі
медициналықәлеуметтік сараптама
бөлімшесіне
өтініш
жасауға құқылы.

жәрдемақыға
құқығы бар адам
күтімін
жүзеге
асыратын
бала
кезінен
бірінші
топтағы мүгедектігі
бар
адамдардың
тұрғылықты
жеріндегі
Мемлекеттік
корпорацияға
беріледі.»;
екінші және үшінші
бөлігі
мынадай
редакцияда жазылсын:
«Адамдар
бала
туғанда
берілетін
жәрдемақы,
бала
күтіміне байланысты
жәрдемақы,
мүгедектігі
бар
баланы
тәрбиелеушіге
берілетін жәрдемақы
не
бала
кезінен
бірінші
топтағы
мүгедектігі
бар
адамның
күтіміне
байланысты
жәрдемақы
тағайындау
үшін
«электрондық
үкіметтің»
вебпорталы
арқылы
өтініш
жасауға

азаматтардың
жекелеген санаттарын
әлеуметтік
қорғау
мәселелері бойынша
өзгерістер
мен
толықтырулар енгізу
туралы»
ҚРЗ-ны
қабылдау
кезінде
қажетті
өзгерістер
ескерілді.
Екінші
бөліктің
абзацына
қатысты
өзгерістер «Қазақстан
Республикасының
кейбір
заңнамалық
актілеріне
азаматтардың
жекелеген санаттарын
әлеуметтік
қорғау
мәселелері бойынша
өзгерістер
мен
толықтырулар енгізу
туралы»
ҚРЗ-ны
қабылдау
кезінде
ескерілді.
Осыған байланысты,
«мүгедек
баланы»
деген
сөзді
«мүгедектігі
бар
баланы» деген сөзбен
ауыстыру бөлігінде 2тармақтың
үшінші
абзацына
ғана
өзгерістер
енгізу
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111.

Заң
жобасының
1-бабы 39тармағы 2)
тармақшас
ының
сегізінші –
тоғызынш
ы
абзацтары

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

құқылы.
Балаға
мүгедектік
бастапқыда
белгіленген
немесе
бала кезінен бірінші
топтағы мүгедектік
алғаш
рет
белгіленген
кезде
өтініш
беруші
мүгедектігі
бар
баланы тәрбиелеушіге
берілетін жәрдемақы
және бала кезінен
бірінші
топтағы
мүгедектігі
бар
адамның
күтіміне
байланысты
жәрдемақы
тағайындау
үшін
тұрғылықты жеріндегі
медициналықәлеуметтік сараптама
бөлімшесіне
өтініш
жасауға құқылы.»;
2) 5-бапта:
...
4-тармақ мынадай
редакцияда жазылсын:
«4.
Мемлекеттік
органдар
және
(немесе)
ұйымдар
ақпараттық жүйелерде
өтініш беруші туралы
немесе бала кезінен

ұсынылады
(заң
жобасының 1-бабы 39тармағының
1)
тармақшасына тиісті
түзету ұсынылды).
Заңның
құрылымдық
элементтеріне
өзгерістер
қажеттілігіне
байланысты.

басқа
енгізу

Заң жобасының 1- Әлеуметтік-мәдени
бабы 39-тармағы 2) даму комитеті
тармақшасының
Депутаттар
сегізінші – тоғызыншы
Ж.Н. Нұрманбетова
абзацтары
лып
Л.П. Павловец
тасталсын.
Заңның
бүкіл
мәтініне
өзгерістер
енгізу
бойынша
түзетуде
көзделген

Қабылданды
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сұратылып
отырған
(«Балалы мәліметтердің
жоқ
отбасылар екендігін растайтын
ға
электрондық
берілетін құжаттарды ұсынған
мемлекетт кезде сұрау салуды
ік
жүзеге
асырған
жәрдемақ Мемлекеттік
ылар
корпорация
туралы»
ақпараттандыру
ҚРЗ 5саласындағы уәкілетті
бабының 4- орган
айқындайтын
тармағы) тәртіппен
және
мерзімдерде
ақпараттық
жүйелердегі
өтініш
беруші
туралы
мәліметтерді сәйкес
келтіру
үшін
құжаттардың
түпнұсқаларын ұсыну
қажеттігі
туралы
өтініш
берушіні
хабардар етеді.
Ақпараттық жүйелер
өтініш беруші туралы
бұрын
болмаған
мәліметтердің
бар
екендігін белгіленген
тәртіппен
растаған
кезде
өтініш
берушінің
тиісті
жәрдемақы
тағайындау
үшін
Мемлекеттік

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

«мүгедек бала» деген
сөзді «мүгедектігі бар
бала» деген сөзбен
ауыстыру қажет.
Тармақтың
қалған
бөлігі
қолданыстағы
редакцияда
қалдырылсын, себебі,
«Қазақстан
Республикасының
кейбір
заңнамалық
актілеріне
азаматтардың
жекелеген санаттарын
әлеуметтік
қорғау
мәселелері бойынша
өзгерістер
мен
толықтырулар енгізу
туралы»
ҚРЗ-ны
қабылдау
кезінде
қажетті
өзгерістер
ескерілген болатын.
Заңның
құрылымдық
элементтеріне
өзгерістер
қажеттілігіне
байланысты.

басқа
енгізу
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корпорацияға өтініш
жасаған күні бала
туғанда
берілетін
жәрдемақы, мүгедек
баланы тәрбиелеушіге
берілетін жәрдемақы,
көпбалалы отбасыға
берілетін жәрдемақы,
көпбалалы
анаға
берілетін жәрдемақы
тағайындалған күн деп
есептеледі.

өтініш беруші туралы
немесе бала кезінен
бірінші
топтағы
мүгедектігі
бар
адамға
күтімді
жүзеге
асыратын
адам туралы бұрын
болмаған
мәліметтердің
бар
екендігін белгіленген
тәртіппен
растаған
кезде
өтініш
берушінің
тиісті
жәрдемақы
тағайындау
үшін
Мемлекеттік
корпорацияға өтініш
жасаған күні бала
туғанда
берілетін
жәрдемақы,
мүгедектігі
бар
баланы тәрбиелеушіге
берілетін жәрдемақы,
көпбалалы отбасыға
берілетін жәрдемақы,
көпбалалы
анаға
берілетін жәрдемақы,
сондай-ақ
бала
кезінен
бірінші
топтағы мүгедектігі
бар
адамның
күтіміне байланысты
жәрдемақы
тағайындалған күн деп
есептеледі.»;
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112.

Заң
жобасының
1-бабы 39тармағыны
ң 3)
тармақшас
ы

6-бап.
Жәрдемақыларды
тағайындау
мен
төлеудің тәртібі
...
2. Уәкілетті орган
өтінішті
қажетті
құжаттарымен, оның
(«Балалы ішінде электрондық
отбасылар құжаттарымен қоса –
ға
ол
Мемлекеттік
берілетін корпорацияда
мемлекетт тіркелген
күннен
ік
бастап, ал осы Заңның
жәрдемақ 5-бабы 4-тармағының
ылар
екінші
бөлігінде
туралы»
көзделген
жағдайда
ҚРЗ 6мемлекеттік
бабының 2 органдардың
және
және 5(немесе) ұйымдардың
тармақта ақпараттық жүйелері
ры)
өтініш беруші туралы
мәліметтерді растаған
күннен бастап жеті
жұмыс күні ішінде
қарайды.
Проактивті
көрсетілетін қызмет
арқылы
жәрдемақылар
тағайындалған кезде
"Мемлекеттік
көрсетілетін
қызметтер туралы"
Қазақстан

3) 6-баптың 2 және 5Заң жобасының 1тармақтары мынадай бабы 39-тармағының 3)
редакцияда жазылсын: тармақшасы
алып
«2. Уәкілетті орган тасталсын;
өтінішті
қажетті
құжаттарымен, оның
ішінде электрондық
құжаттарымен қоса –
ол
Мемлекеттік
корпорацияда
тіркелген
күннен
бастап, ал осы Заңның
5-бабы 4-тармағының
бірінші
бөлігінде
көзделген
жағдайда
мемлекеттік
органдардың
және
(немесе) ұйымдардың
ақпараттық жүйелері
өтініш беруші туралы
немесе бала кезінен
бірінші
топтағы
мүгедектігі
бар
адамға
күтімді
жүзеге
асыратын
адам
туралы
мәліметтерді растаған
күннен бастап жеті
жұмыс күні ішінде
қарайды.
Уәкілетті
орган
өтініш берушіні бес
жұмыс
күнінен
кешіктірмей
жәрдемақыларды

Әлеуметтік-мәдени
даму комитеті
Депутаттар
Ж.Н. Нұрманбетова
Л.П. Павловец

Қабылданды

Қолданыстағы
редакцияда
қалдыру
қажет,
себебі,
«Қазақстан
Республикасының
кейбір
заңнамалық
актілеріне
азаматтардың
жекелеген санаттарын
әлеуметтік
қорғау
мәселелері бойынша
өзгерістер
мен
толықтырулар енгізу
туралы»
ҚРЗ-ны
қабылдау
кезінде
қажетті
өзгерістер
ескерілген болатын.
Заңның
құрылымдық
элементтеріне
өзгерістер
қажеттілігіне
байланысты.

басқа
енгізу
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Республикасының
Заңына
сәйкес
проактивті
көрсетілетін қызмет
арқылы жәрдемақы
тағайындауға өтініш
берушінің келісімін
алған күн қызмет
көрсетуге
өтініш
жасалған күн және
оның Мемлекеттік
корпорацияда
тіркелген күні болып
есептеледі.
Уәкілетті
орган
өтініш
берушіге
жәрдемақылар
тағайындау
немесе
тағайындаудан
бас
тарту
(себептерін
көрсетіп)
туралы
қабылданған шешім
туралы жазбаша не
Мемлекеттік
корпорация арқылы
электрондық
құжат
жіберу арқылы бес
жұмыс
күнінен
кешіктірмей,
ал
"электрондық
үкіметтің"
вебпорталы
арқылы
өтініш жасаған кезде
бір жұмыс күні ішінде
электрондық нысанда

тағайындау
немесе
тағайындаудан
бас
тарту (себебін көрсете
отырып)
туралы
қабылданған шешім
туралы жазбаша не
Мемлекеттік
корпорация арқылы
электрондық құжатты
жіберу арқылы, ал
«электрондық
үкіметтің»
вебпорталы
арқылы
өтініш жасаған кезде –
электрондық нысанда
бір жұмыс күні ішінде
хабардар етеді.»;
«5.
Мемлекеттің
толық
қамтамасыз
етуіндегі
балаларға
және бала кезінен
бірінші
топтағы
мүгедектігі
бар
адамдарға
жәрдемақылар
тағайындалмайды.»;
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хабарлайды.
...
5.
Мемлекеттің
толық
қамтамасыз
етуіндегі
балаларға
жәрдемақылар
тағайындалмайды.
Заң
9-1-бап.
Мүгедек
113.
жобасының баланы
1-бабы 39- тәрбиелеушіге
тармағыны берілетін
ң 4)
жәрдемақыны
тармақшас тағайындау
және
ы
төлеу
1. Мүгедек баланы
(«Балалы тәрбиелеушіге
отбасылар берілетін жәрдемақы
ға
өтініш
жасалған
берілетін күннен
бастап
мемлекетт баланың
ік
мүгедектігінің барлық
жәрдемақ кезеңіне
ылар
тағайындалады.
туралы»
2. Отбасында екі
ҚРЗ 9-1және одан да көп
бабы)
мүгедек бала тұрған
жағдайда жәрдемақы
әр мүгедек балаға
тағайындалады және
төленеді.
3. Асырап алған,
сондай-ақ
қорғаншылыққа
(қамқорлыққа) алған

4) 9-1 және 9-2Заң жобасының 1баптар
мынадай бабы 39-тармағының 4)
редакцияда жазылсын: тармақшасы
алып
«9-1-бап.
тасталсын;
Мүгедектігі
бар
баланы
тәрбиелеушіге
берілетін
жәрдемақыны
тағайындау
және
төлеу
1. Мүгедектігі бар
баланы
тәрбиелеушіге
берілетін жәрдемақы
өтініш
жасалған
күннен
бастап
баланың
мүгедектігінің барлық
кезеңіне
тағайындалады.
2. Отбасында екі
және одан да көп
мүгедектігі бар бала
тұрған
жағдайда
жәрдемақы
әр
мүгедектігі
бар

Әлеуметтік-мәдени
даму комитеті
Депутаттар
Ж.Н. Нұрманбетова
Л.П. Павловец

Қабылданды

9-1-бапқа
ғана
өзгерістер
енгізу
мүмкін болады, себебі,
9-2-бап
12.10.2021
жылғы № 67-VІІ ҚР
Заңымен
алып
тасталды.
Ал
9-1-баптағы
терминологияның
өзгерістері
Заңның
бүкіл мәтіні бойынша
өзгерістерді көздейтін
түзетумен ескеріледі.
Заңның
құрылымдық
элементтеріне
өзгерістер
қажеттілігіне
байланысты.

басқа
енгізу
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мүгедек
балалары
бар
отбасыларға
мүгедек
баланы
тәрбиелеушіге
берілетін жәрдемақы
бала
асырап
алу
туралы сот шешімі
заңды
күшіне
енгізілген
күннен
бастап
немесе
қорғаншылық
(қамқоршылық)
белгілеу
туралы
шешім қабылданған
күннен
бастап
тағайындалады.

балаға
тағайындалады және
төленеді.
3. Асырап алған,
сондай-ақ
қорғаншылыққа
(қамқорлыққа) алған
мүгедектігі
бар
балалары
бар
отбасыларға
мүгедектігі
бар
баланы
тәрбиелеушіге
берілетін жәрдемақы
бала
асырап
алу
туралы сот шешімі
заңды
күшіне
күннен
9-2-бап 12.10.2021 енгізілген
немесе
жылғы № 67-VІІ ҚР бастап
Заңымен
алып қорғаншылық
(қамқоршылық)
тасталды.
белгілеу
туралы
шешім қабылданған
күннен
бастап
тағайындалады.
9-2-бап.
Бала
кезінен
бірінші
топтағы мүгедектігі
бар
адамның
күтіміне
байланысты
жәрдемақыны
тағайындау
және
төлеу
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1. Бала кезінен
бірінші
топтағы
мүгедектігі
бар
адамға
күтімді
жүзеге
асыратын
адамға жәрдемақы
бала кезінен бірінші
топтағы мүгедектігі
бар адамды немесе
оның заңды өкілі
өтініш
жасаған
күннен бастап бала
кезінен
бірінші
топтағы мүгедектік
белгіленген
бүкіл
кезеңге
уәкілетті
мемлекеттік орган
айқындайтын
тәртіппен
тағайындалады және
төленеді.
2. Отбасында екі
және одан көп бала
кезінен
бірінші
топтағы мүгедектігі
бар
адам
тұрып
жатқан
жағдайда,
бала кезінен бірінші
топтағы мүгедектігі
бар
адамның
күтіміне байланысты
жәрдемақы олардың
әрқайсысына
тағайындалады және
төленеді.
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Бала
кезінен
бірінші
топтағы
мүгедектігі
бар
адамға
күтімді
бірнеше адам жүзеге
асырған жағдайда,
бала кезінен бірінші
топтағы мүгедектігі
бар
адамның
күтіміне байланысты
жәрдемақы
осы
адамдардың біреуіне
тағайындалады және
төленеді.
3. Бала кезінен
бірінші
топтағы
мүгедектігі
бар
адамға
күтімді
жүзеге асыру:
1) күтімді жүзеге
асыратын адам мен
бала кезінен бірінші
топтағы мүгедектігі
бар адамның бір елді
мекенде
бірге
тұруын;
2) қанағаттандыру
қажеттігі тәулігіне
бір және бір реттен
көп туындайтын бір
немесе
бірнеше
реттелмейтін
зәру
қажеттілікті
орындау үшін (жеке
гигиенаны сақтауда,
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114.

Заң
10-бап.
жобасының Жәрдемақылар

киіну, тамақ ішу,
физиологиялық
қажеттерін орындау,
тұратын
жерінен
межелі пунктке дейін
және қайтар жолда
алып жүру және
басқалар
кезінде)
күтімді
жүзеге
асыратын адамның
бала кезінен бірінші
топтағы мүгедектігі
бар адамға көмегін
көздейді.
4. Бала кезінен
бірінші
топтағы
мүгедектігі
бар
адамның
күтіміне
байланысты
жәрдемақы:
1)
кәмелетке
толмаған;
2) сот әрекетке
қабілетсіз не әрекет
қабілеті шектеулі деп
таныған;
3) психиатриялық
және
(немесе)
наркологиялық
диспансерде есепте
тұратын адамдарға
тағайындалмайды.».
5) 10-бапта:
Заң
1-тармақтың 4) және бабы

жобасының 1Әлеуметтік-мәдени
39-тармағының даму комитеті

Қабылданды
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1-бабы 39тармағыны
ң 5)
тармақшас
ы

мөлшері
1. Осы Заңға сәйкес
жәрдемақылар
мынадай
мөлшерде
белгіленеді:
...
(«Балалы
4) мүгедек баланы
отбасылар тәрбиелеушіге
ға
берілетін жәрдемақы –
берілетін 1,4 ең төмен күнкөріс
мемлекетт деңгейі;
ік
5)
12.10.2021
жәрдемақ жылғы № 67-VІІ ҚРЗ
ылар
Заңымен
алып
туралы»
тасталды.
ҚРЗ
2. ...
10-бабы 1Өтініш беруші бала
тармағын күтіміне байланысты
ың 4) және жәрдемақының,
5)
көпбалалы отбасыға
тармақша берілетін
лары, 2жәрдемақының,
тармағын көпбалалы
анаға
ың екінші берілетін
абзацы)
жәрдемақының,
мүгедек
баланы
тәрбиелеушіге
берілетін
жәрдемақының
мөлшерлеріне
әсер
ететін
мән-жайлар
туралы уақтылы хабар
бермеген
жағдайда,
жәрдемақылардың
мөлшері көрсетілген

5)
тармақшалары 5) тармақшасы
мынадай редакцияда тасталсын;
жазылсын:
«4) мүгедектігі бар
баланы тәрбиелеушіге
берілетін жәрдемақы –
1,4 ең төмен күнкөріс
деңгейі;
5) бала кезінен
бірінші
топтағы
мүгедектігі
бар
адамның
күтіміне
байланысты
жәрдемақы – 1,4 ең
төмен
күнкөріс
деңгейі.»;
2-тармақтың екінші
абзацы
мынадай
редакцияда жазылсын:
«Өтініш беруші бала
күтіміне байланысты
жәрдемақының,
көпбалалы отбасыға
берілетін
жәрдемақының,
көпбалалы
анаға
берілетін
жәрдемақының,
мүгедектігі
бар
баланы
тәрбиелеушіге
берілетін
жәрдемақының,
сондай-ақ
бала
кезінен
бірінші

алып

Депутаттар
Д.Н. Нұрманбетова
Л.П. Павловец
10-баптың
1тармағының
5)
тармақшасы 12.10.2021
жылғы № 67-VІІ ҚРЗ
Заңымен
алып
тасталды.
12.10.2021 жылғы №
67-VІІ ҚРЗ Заңымен
бала кезінен бірінші
топтағы
мүгедек
адамның
күтіміне
байланысты
жәрдемақы
алып
тасталды.
Терминологияның
өзгерістері
Заңның
бүкіл мәтіні бойынша
өзгерістерді көздейтін
түзетумен ескеріледі.
Заңның
құрылымдық
элементтеріне
өзгерістер
қажеттілігіне
байланысты.

басқа
енгізу
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мән-жайлар басталған
күннен бастап қайта
қаралады, бірақ олар
тағайындалған күннен
ерте
емес
қайта
қаралады.

115.

Заң
жобасының
1-бабы
39-тармағының
6)
тармақшас
ы

11-бап.
Жәрдемақылар
төлеуді тоқтату немесе
тоқтата тұру
...
3. Осы Заңның 4бабы 1-тармағының 2),
2-1)
және
4)
тармақшаларында
(«Балалы және
3-тармағында
отбасылар көзделген
ға
жәрдемақыларды
берілетін төлеу мынадай мәнмемлекетт жайлар
басталған
ік
кезде
тоқтатыла
жәрдемақ тұрады:
ылар
1)
жәрдемақы
туралы»
алушының Қазақстан
ҚРЗ
Республикасының

топтағы мүгедектігі
бар
адамның
күтіміне байланысты
жәрдемақының
мөлшерлеріне
әсер
ететін
мән-жайлар
туралы уақтылы хабар
бермеген
жағдайда,
жәрдемақылардың
мөлшері көрсетілген
мән-жайлар басталған
кезден бастап, бірақ
олар тағайындалған
кезден бұрын қайта
қаралмайды.»;
Заң жобасының 16) 11-бапта:
39-тармағының
үшінші бөліктің 1), бабы
3),
4)
және
5) 6) тармақшасы алып
тасталсын;
тармақшалары
мынадай редакцияда
жазылсын:
«1) бала кезінен
бірінші
топтағы
мүгедектігі
бар
адамның
немесе
оның заңды өкілінің
немесе бала кезінен
бірінші
топтағы
мүгедектігі
бар
адамға
күтімді
жүзеге
асыратын
адамның өтініші;»;
«3) бала кезінен
бірінші
топтағы

Әлеуметтік-мәдени
даму комитеті
Депутаттар
Д.Н. Нұрманбетова
Л.П. Павловец

Қабылданды

12.10.2021 № 67-VІІ
ҚР Заңына сәйкес
жәрдемақының
бұл
түрі
арнайы
мемлекеттік
жәрдемақылар
санатына
ауыстырылды.
Осы
Заңда
қажетті
өзгерістер көзделген,
осыған байланысты заң
жобасының
түзетуі
қолданыстағы
заңға
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11-бабы
үшінші
бөлігінің
1), 3), 4)
және
5)
тармақша
лары)

шегінен тыс жерге
тұрақты тұрғылықты
жерге кетуі;
2)
жәрдемақы
алушының сот бас
бостандығынан айыру
түрінде тағайындаған
қылмыстық
жазаны
өтеуі;
3)
арнаулы
әлеуметтік қызметтер
көрсету ақылы негізде
ұсынылатын адамды
қоспағанда,
жәрдемақы алушының
мемлекеттік
медициналықәлеуметтік мекемеде
(ұйымда) тұруы;
4) баланың осы
Заңның 4-бабы 1тармағының
2-1)
тармақшасында
көрсетілген
жәрдемақыны төлеу
үшін кәмелетке толуы;
5)
жәрдемақы
алушыға
қатысты
жедел-іздестіру
ісшараларын
жүргізу
туралы немесе хабарошарсыз
жоғалу
фактісі
туралы
растайтын құжаттың
болуы;

мүгедектігі
бар
адамның немесе оған
күтімді
жүзеге
асыратын адамның
қайтыс болуы;
4) бала кезінен
бірінші
топтағы
мүгедектігі
бар
адамның немесе оған
күтімді
жүзеге
асыратын адамның
Қазақстан
Республикасының
шегінен тыс жерге
тұрақты
тұрғылықты жерге
кетуі;
5) бала кезінен
бірінші
топтағы
мүгедектігі
бар
адамның мүгедектік
тобының өзгеруі;»;
3-тармақтың
екінші
бөлігі
мынадай редакцияда
жазылсын:
«Осы Заңның 4бабы 1-тармағының
5) тармақшасында
көзделген
жәрдемақыны төлеу,
арнаулы әлеуметтік
қызметтер көрсету
ақылы
негізде
ұсынылатын

сәйкес келмейді.
Заңның
құрылымдық
элементтеріне
өзгерістер
қажеттілігіне
байланысты.

басқа
енгізу
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116.

Заң
жобасының
1-бабы
39-тармағының
7)
тармақшас
ы

11-1-бап.
Жәрдемақыларды
алушының өзгеруі
1. Осы Заңның 4бабы 1-тармағының 2),
2-1)
және
4)
тармақшаларында
көзделген
жәрдемақыларды
(«Балалы алушы қайтыс болған
отбасылар (сот хабарсыз кетті
ға
деп таныған немесе
берілетін қайтыс болды деп
мемлекетт жариялаған), ата-ана
ік
құқықтарынан
жәрдемақ айырылған
немесе
ылар
оның
ата-ана
туралы»
құқықтары шектелген,
ҚРЗ 11-1- бас
бостандығынан
бабы 1айыру орындарында
тармағын жазасын өтеп жүрген
ың екінші жағдайларда,
және
жәрдемақыларды

адамдарды
қоспағанда,
бала
кезінен
бірінші
топтағы мүгедектігі
бар
адамның
мемлекеттік
медициналықәлеуметтік мекемеде
(ұйымда)
тұрған
кезеңіне тоқтатыла
тұрады.»;
Заң жобасының 17) 11-1-баптың 139-тармағының
тармағының екінші бабы
және үшінші бөлігі 7) тармақшасы алып
мынадай редакцияда тасталсын;
жазылсын:
«Бала
кезінен
бірінші
топтағы
мүгедектігі бар адам
немесе оның заңды
өкілі оған күтімді
жүзеге
асыратын
адамды
ауыстыру
туралы
өтінішпен
күнтізбелік
жыл
ішінде екі реттен
асырмай
жүгінуге
құқылы.
Заңды өкіл немесе
бала кезінен бірінші
топтағы мүгедектігі
бар адамның күтімін
жүзеге
асыратын
адам
ауысқан

Әлеуметтік-мәдени
даму комитеті
Депутаттар
Д.Н. Нұрманбетова
Л.П. Павловец

Қабылданды

12.10.2021 № 67-VІІ
ҚР Заңына сәйкес
жәрдемақының арнайы
мемлекеттік
жәрдемақылар
санатына
ауыстырылды.
Осы
Заңда
қажетті
өзгерістер көзделген,
осыған байланысты заң
жобасының
түзетуі
қолданыстағы
заңға
сәйкес келмейді.
Заңның
құрылымдық
элементтеріне

басқа
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үшінші
бөліктері)

төлеу
баланы
(балаларды)
мемлекеттің
толық
қамтамасыз
етуіне
белгілеу жағдайларын
қоспағанда, баланың
(балалардың) заңды
өкіліне жүргізіледі.

өзгерістер
қажеттілігіне
байланысты.

жағдайда,
осы
Заңның
4-бабы
1-тармағының
5)
тармақшасында
көзделген
жәрдемақыны төлеу
заңды өкілге немесе
бірінші
топтағы
мүгедектігі
бар
адамның
күтімін
жүзеге
асыратын
адамға жүргізіледі.».

енгізу

41. «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:
117.

Заң
жобасының
1-бабы 41тармағыны
ң __)
тармақшас
ы (жаңа)

Жоқ

Жоқ

Мынадай мазмұндағы
__)
тармақшамен
толықтырылсын:
«1)
бүкіл
мәтін
бойынша «мүгедектер»,
«мүгедек
балалар»,
«мүгедектердің»,
«мүгедек балалардың»,
«мүгедек-балалар»,
«мүгедек балаларды»,
«мүгедектерді»,
«мүгедек»,
«мүгедектерге» деген
сөздер
тиісінше
«мүгедектігі
бар
адамдар», «мүгедектігі
бар
балалар»,
«мүгедектігі
бар
адамдардың»,

Әлеуметтік-мәдени
даму комитеті
Заңның
құрылымдық
элементтеріне
өзгерістер
қажеттілігіне
байланысты.

Қабылданды

басқа
енгізу
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118.

Заң
жобасының
1-бабы 41тармағы 1)
тармақшас
ының
екінші
абзацы

8-бап. Білім беру
саласындағы
мемлекеттік
кепілдіктер
...
4.
Мемлекет
әлеуметтік
көмекке
мұқтаж
Қазақстан
Республикасы
азаматтарын олардың
білім алуы кезеңінде
қаржылау
шығыстарын толық
немесе ішінара өтейді.
Әлеуметтік көмек
көрсетілетін
Қазақстан
Республикасы
азаматтарының
санатына:
...
2)
даму

1)
8-баптың
4тармағының
екінші
бөлігінің
2)
тармақшасы мынадай
редакция
да жазылсын:
«2)
даму
мүмкіндіктері
шектеулі
балалар,
мүгедектігі
бар
адамдар және бала
кезінен мүгедектігі
бар
адамдар,
мүгедектігі
бар
балалар;»;

«мүгедектігі
бар
балалардың»,
«мүгедектігі
бар
балалар», «мүгедектігі
бар
балаларды»,
«мүгедектігі
бар
адамдарды»,
«мүгедектігі бар адам»,
«мүгедектігі
бар
адамдарға»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;
Заң жобасының 1Депутат
бабы 41-тармағы 1)
С.А. Симонов
тармақшасының екінші
абзацы
мынадай
Редакциясын
редакцияда жазылсын:
жақсарту.
«2) даму мүмкіндігі
шектеулі
балалар,
мүгедектігі
бар
балалар, мүгедектігі
бар адамдар және бала
кезінен мүгедектігі бар
адамдар;»

Қабылданды
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мүмкіндіктері
шектеулі
балалар,
мүгедектер
және
бала
кезінен
мүгедектер, мүгедек
балалар;
Заң
26-бап.
Білім
119.
жобасының алушылар
мен
1-бабы 41- тәрбиеленушілерді
тармағыны білім
беру
ң 2)
ұйымдарына
тармақшас қабылдауға
ы (26 және қойылатын
жалпы
28талаптар
баптарға
...
өзгерістер)
5.
Білім
беру
гранттарын
алуға,
(«Білім
сондай-ақ
жоғары
туралы»
білімді
кадрлар
ҚРЗ 26даярлауға мемлекеттік
бабының 8- білім беру тапсырысы
тармағын бойынша
білім
ың 1) және алушылардың
9)
құрамына қабылдауға
тармақша конкурс өткізу кезінде
лары)
баллдары тең болған
жағдайда,
келесі
кезектілікпен:
...
4) жетім балалар мен
ата-анасының
қамқорлығынсыз
қалған
балалардың,
сондай-ақ кәмелетке

2) 26-бапта:
5-тармақтың
4)
тармақшасы мынадай
редакцияда
жазылсын:
«4) жетім балалар
мен
ата-анасының
қамқорлығынсыз
қалған
балалардың,
сондай-ақ кәмелетке
толғанға дейін атаанасынан айырылған
немесе ата-анасының
қамқорлығынсыз
қалған
жастардың
қатарындағы
Қазақстан
Республикасы
азаматтарының,
бірінші және екінші
топтардағы
мүгедектігі
бар
адамдардың,
басқа
мемлекеттердің
аумағындағы
ұрыс
қимылдары
ардагерлерінің,
жеңілдіктер бойынша

Заң жобасының 1бабы 41-тармағының 2)
тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«2) 26-баптың 8тармағының 1) және 9)
тармақшаларындағы
«І, ІІ топтағы» деген
сөздер «бірінші немесе
екінші топтағы» деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;

Әлеуметтік-мәдени
даму комитеті
Депутат
С.А. Симонов

Қабылданды

«Қазақстан
Республикасында
мүгедектерді
әлеуметтік
қорғау
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Заңының
терминологиясына
сәйкес келтіру.
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толғанға дейін атаанасынан айырылған
немесе ата-анасының
қамқорлығынсыз
қалған
жастардың
қатарындағы
Қазақстан
Республикасы
азаматтарының,
бірінші және екінші
топтардағы
мүгедектердің, басқа
мемлекеттердің
аумағындағы
ұрыс
қимылдары
ардагерлерінің,
жеңілдіктер бойынша
Ұлы Отан соғысының
ардагерлеріне
теңестірілген
ардагерлердің,
медициналық
қорытындыға сәйкес
тиісті
білім
беру
ұйымдарында оқуға
қарсы көрсетілімдері
жоқ бала кезінен
мүгедектердің,
мүгедек балалардың
және үздік білімі
туралы
құжаттары
(куәліктері,
аттестаттары,
дипломдары)
бар
адамдардың

Ұлы Отан соғысының
ардагерлеріне
теңестірілген
ардагерлердің,
медициналық
қорытындыға сәйкес
тиісті
білім
беру
ұйымдарында оқуға
қарсы көрсетілімдері
жоқ бала кезінен
мүгедектігі
бар
адамдардың,
мүгедектігі
бар
балалардың
және
үздік білімі туралы
құжаттары
(куәліктері,
аттестаттары,
дипломдары)
бар
адамдардың
артықшылықты
құқығы бар.»;
8-тармақтың 1) және
9)
тармақшалары
мынадай редакцияда
жазылсын:
«1) І, ІІ топтағы
мүгедектігі
бар
адамдар, бала кезінен
мүгедектігі
бар
адамдар, мүгедектігі
бар балалар арасынан
шыққан
азаматтар
үшін;»;
«9) бала кезінен
175

артықшылықты
құқығы бар.
...
8. Техникалық және
кәсіптік, орта білімнен
кейінгі және жоғары
білімнің білім беру
бағдарламаларын іске
асыратын білім беру
ұйымдарына
оқуға
түсу кезінде:
1) І, ІІ топтағы
мүгедектер,
бала
кезінен мүгедектер,
мүгедек-балалар
арасынан
шыққан
азаматтар үшін;
...
9)
бала
кезінен
мүгедек балаларды, І,
ІІ
топтағы
мүгедектерді
тәрбиелеп
отырған
отбасылардағы
балалар
үшін
қабылдау
квотасы
көзделеді.
28-бап. Оқу-тәрбие
процесін
ұйымдастыру
...
4.
Оқу-тәрбие
процесі
білім
алушылардың,

мүгедектігі
бар
балаларды,
І,
ІІ
топтағы мүгедектігі
бар
адамдарды
тәрбиелеп
отырған
отбасылардағы
балалар
үшін
қабылдау
квотасы
көзделеді.»;
2) 28-баптың 4тармағының бірінші
бөлігі
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«4.
Оқу-тәрбие
процесі
білім
алушылардың,
тәрбиеленушілердің,
педагогтердің
адамгершілік қадірқасиетін
өзара
құрметтеу
және
мүгедектігі
бар
адамдардың
құқықтарына
білім
беру
жүйесінің
барлық деңгейлерінде
құрметпен
қарау
негізінде
жүзеге
асырылады.»;
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тәрбиеленушілердің,
педагогтердің
адамгершілік қадірқасиетін
өзара
құрметтеу
және
мүгедектердің
құқықтарына
білім
беру
жүйесінің
барлық деңгейлерінде
құрметпен
қарау
негізінде
жүзеге
асырылады.
Заң
44-бап. Білім беру
120.
жобасының ұйымдарын басқару
1-бабы 41...
тармағыны
9-3. Алып тасталды
ң 3)
– ҚР 26.06.2021 № 56тармақшас VІІ (алғашқы ресми
ы
жарияланған күнінен
кейін күнтізбелік он
күн
өткен
соң
қолданысқа енгізіледі)
Заңымен.

Заң жобасының 13) 44-баптың 9-3тармағы
мынадай бабы 41-тармағының 3)
тармақшасы
алып
редакцияда
тасталсын;
жазылсын:
«9-3. Мүгедектігі
бар,
жүкті,
көпбалалы ата-ана
(қорғаншы), он төрт
жасқа
дейінгі
баланы
тәрбиелеп
отырған
жалғызбасты
атаана
болып
табылатын,
мүгедектігі
бар
балалары,
оның
ішінде асырап алған
балалары
бар
(қорғаншы
болып
табылатын) немесе
асырауында
қарт
ата-анасы
бар

Әлеуметтік-мәдени
даму комитеті
Депутаттар
Ж.Н. Нұрманбетова
Л.П. Павловец

Қабылданды

9-3)
тармақша
«Қазақстан
Республикасының
кейбір
заңнамалық
актілеріне инклюзивті
білім беру мәселелері
бойынша
өзгерістер
мен
толықтырулар
енгізу туралы» 2021
жылғы 26 маусымдағы
№ 56-VІІ Қазақстан
Республикасының
Заңымен
алып
тасталды.
Заңның

басқа
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121.

Заң
жобасының
1-бабы 41тармағыны
ң 4)
тармақшас
ы
(«Білім
туралы»
ҚРЗ 47бабының
17-2тармағын
ың 2)
тармақша
сы)

47-бап.
Білім
алушылар
мен
тәрбиеленушілердің
құқықтары, міндеттері
мен жауапкершілігі
...
3. Білім алушылар
мен
тәрбиеленушілердің:
...
7)
білім
беру
ұйымдарында, оның
ішінде
мүгедектер,
мүмкіндіктері
шектеулі
балалар
үшін
қолжетімді
нысанда ақпараттық
ресурстарды
тегін
пайдалануға,
оқулықтармен, оқуәдістемелік
кешендермен, оның
ішінде
мүгедектер,
мүмкіндіктері
шектеулі
балалар
үшін
дайындалған

мемлекеттік
білім
беру ұйымдарының
бірінші басшыларын
басқа жерге көшуге
байланысты
ротациялауға
олардың келісімімен
ғана жол беріледі.»;
4) 47-бапта:
3-тармақтың
7)
тармақшасы мынадай
редакцияда
жазылсын:
«7)
білім
беру
ұйымдарында, оның
ішінде мүгедектігі бар
адамдар,
мүмкіндіктері
шектеулі
балалар
үшін
қолжетімді
нысанда ақпараттық
ресурстарды
тегін
пайдалануға,
оқулықтармен, оқуәдістемелік
кешендермен, оның
ішінде мүгедектігі бар
адамдар,
мүмкіндіктері
шектеулі
балалар
үшін
дайындалған
оқулықтармен, оқуәдістемелік
кешендермен

құрылымдық
элементтеріне
өзгерістер
қажеттілігіне
байланысты.

Заң жобасының 1бабы 41-тармағының 4)
тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«4) 47-баптың 17-2тармағының
2)
тармақшасындағы
және
17-3тармағының
3)
тармақшасындағы «І
және ІІ топтағы» деген
сөздер «бірінші немесе
екінші топтағы» деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;

енгізу

Әлеуметтік-мәдени
даму комитеті
Депутаттар
Ж.Н. Нұрманбетова
Л.П. Павловец

Қабылданды

47-баптың
3тармағының
7)
тармақшасындағы
«және оқу-әдістемелік
құралдармен»
деген
сөздер
«Қазақстан
Республикасының
кейбір
заңнамалық
актілеріне білім беру
мәселелері бойынша
өзгерістер
мен
толықтырулар енгізу
туралы» 2021 жылғы 8
қаңтардағы № 410-VІ
Қазақстан
Республикасының
Заңымен
алып
тасталды. «Мүгедек»
деген
терминді
«мүгедектігі
бар
178

оқулықтармен, оқуәдістемелік
кешендермен
қамтамасыз етілуге;
...
7. ...
...
Көзі
көрмейтін
мүгедектердің және
құлағы
естімейтін
мүгедектердің, жетім
балалар
мен
атаанасының
қамқорлығынсыз
қалған
және
қорғаншылыққа
(қамқорлыққа)
алынған балалардың,
сондай-ақ
кезекті
аралық
аттестаттаудың
нәтижелері бойынша
"үздік" деген бағаға
ғана
оқитын
студенттер
мен
магистранттардың
мөлшерін Қазақстан
Республикасының
Үкіметі айқындайтын
жоғары мемлекеттік
стипендия
алуға
құқығы бар.
...
17-1. Мемлекеттік
білім
беру

қамтамасыз етілуге;»;
7-тармақтың
3бөлігі
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«Көзі
көрмейтін
мүгедектігі
бар
адамдардың
және
құлағы
естімейтін
мүгедектігі
бар
адамдардың,
жетім
балалар
мен
атаанасының
қамқорлығынсыз
қалған
және
қорғаншылыққа
(қамқорлыққа)
алынған балалардың,
сондай-ақ
білім
алушыларды кезекті
аралық
аттестаттаудың
нәтижелері бойынша
«үздік» деген бағаға
ғана
оқитын
студенттер
мен
магистранттардың
мөлшерін Қазақстан
Республикасының
Үкіметі айқындайтын
жоғары мемлекеттік
стипендия
алуға
құқығы бар.»;
17-1-тармақтың 2)
тармақшасы мынадай

адамға» өзгерту «Білім
беру»
Қазақстан
Республикасы
Заңының
мәтініне
тиісті
түзетумен
көзделген.
«Қазақстан
Республикасында
мүгедектерді
әлеуметтік
қорғау
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Заңының
терминологиясына
сәйкес келтіру.
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ұйымдарына
және
мемлекеттік медицина
ұйымдарына жұмысқа
бірінші кезекте бөліну
құқығына мыналар ие:
...
2)
ата-анасының
біреуі немесе екеуі де
мүгедек
болып
табылатын адамдар,
сондай-ақ бос орынды
ұсынған елді мекенде
тұрақты
тұратын,
қорғаншылар
және
қамқоршылар
болып
табылатын
адамдар.
...
17-2. Осы баптың
17-тармағында
көзделген жұмысты
өтеу
жөніндегі
міндеттен босату жас
мамандарды
жекежеке бөлу жөніндегі
комиссияның
шешімімен мынадай
санаттағы
жас
мамандарға:
...
2) І және ІІ топтағы
мүгедектерге;
...
17-3.
Оқумен
байланысты бюджет

редакцияда
жазылсын:
«2)
ата-анасының
біреуі немесе екеуі де
мүгедектігі
бар
адамдар
болып
табылатын адамдар,
сондай-ақ бос орынды
ұсынған елді мекенде
тұрақты
тұратын,
қорғаншылар
және
қамқоршылар болып
табылатын адамдар.»;
17-2-тармақтың 2)
тармақшасы мынадай
редакцияда
жазылсын:
«2) І және ІІ топтағы
мүгедектігі
бар
адамдарға;».
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қаражаты
есебінен
шыққан
шығыстар
өтелместен,
осы
баптың
17тармағында көзделген
жұмысты
өтеу
жөніндегі міндеттің
тоқтатылуы:
...
3) жұмысты өтеу
мерзімі ішінде І және
ІІ топтағы мүгедектік
белгіленген жағдайда;
43. «Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы» 2010 жылғы 2 сәуірдегі
Қазақстан Республикасының Заңына:
122.

Заң
98-бап.
Өндіріп
жобасының алуға болмайтын ақша
1-бабы 43- сомасы
тармағыны
Мыналардан:
ң 2)
...
тармақшас
3)
мүгедек
ы
балаларға берілетін
жәрдемақы
түрінде
борышкер
алатын
сомалардан;
...
5)
бала
тууға
байланысты берілетін
жәрдемақылардан,
кәмелетке
толмаған
балаларды асырауға
берілетін

2) 98-баптың 3) және
5)
тармақшалары
мынадай редакцияда
жазылсын:
«3) мүгедектігі бар
балаларға берілетін
жәрдемақы
түрінде
борышкер
алатын
сомалардан;»;
«5)
бала тууға
байланысты берілетін
жәрдемақылардан,
кәмелетке
толмаған
балаларды асырауға
берілетін
жәрдемақылардан,
сондай-ақ

Заң жобасының 1бабы 43-тармағының 2)
тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«2) 98-баптың бірінші
бөлігінде:
3)
тармақшадағы
«мүгедек балаларға»
деген
сөздер
«мүгедектігі
бар
балаларға»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;
5) тармақшадағы «І
топтағы мүгедектерге»
деген сөздер «бірінші
топтағы
мүгедектігі

Депутат
Л.П. Павловец

Қабылданды

Заң техникасы.
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жәрдемақылардан,
сондай-ақ
зейнеткерлер мен
топтағы
мүгедектерге
төленетін
жәрдемақылардан;

зейнеткерлер мен І бар адамдарға» деген
топтағы мүгедектігі сөздермен
І бар
адамдарға ауыстырылсын;»;
төленетін
жәрдемақылардан;»;

45. «Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы» 2010 жылғы 15 шілдедегі
Қазақстан Республикасының Заңына:
123.

Заң
жобасының
1-бабы 45тармағыны
ң 1)
тармақшас
ы

65-1-бап.
Аэровокзал
1. Ішкі рейстерге
қызмет
көрсетуге
арналған аэровокзалда
авиакассалар, тіркеу
үлдіріктері,
тіркеу,
күту, ұшу және ұшып
(«Қазақст келу
залдары,
ан
санитариялықРеспублика тұрмыстық үй-жайлар,
сының әуе оның
ішінде
кеңістігін мүгедектер
мен
пайдалану халықтың
баяу
және
қимылдайтын
авиация
топтары үшін арнайы
қызметі
жабдықталған
үйтуралы»
жайлар, ана мен бала
ҚРЗ 65-1- бөлмесі, ақпараттық
бабы 1қызмет
көрсету
тармағын объектілері,
ың бірінші медициналық пункт,
бөлігі,
қоғамдық
тәртіпті

1) 65-1-бапта:
1-тармақтың
бірінші
бөлігі
мынадай редакцияда
жазылсын:
«1. Ішкі рейстерге
қызмет
көрсетуге
арналған
аэровокзалда
авиакассалар, тіркеу
үлдіріктері, тіркеу,
күту, ұшу және ұшып
келу
залдары,
санитариялықтұрмыстық
үйжайлар, оның ішінде
мүгедектігі
бар
адамдар
мен
халықтың
баяу
жүріп-тұруы
шектеулі
топтары
үшін
арнайы
жабдықталған
үй-

Заң жобасының 1бабы 45-тармағының 1)
тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«1) 65-1-баптың 1тармағының бірінші
бөлігіндегі,
3тармағының үшінші
бөлігіндегі және 4тармағындағы
«мүгедектер
мен
халықтың
баяу
қимылдайтын»,
«мүгедектер»
деген
сөздер
тиісінше
«мүгедектігі
бар
адамдар
мен
халықтың
жүріптұруы
шектеулі»,
«мүгедектігі
бар
адамдар»
деген
сөздерм
ен ауыстырылсын;»;

Депутаттар
Ж.Н. Нұрманбетова
Л.П. Павловец

Қабылданды

65-1-баптың
3тармағына «Қазақстан
Республикасының
кейбір
заңнамалық
актілеріне
көрнекі
ақпарат және діни
қызмет
мәселелері
бойынша
өзгерістер
мен
толықтырулар
енгізу туралы» 2021
жылғы
29
желтоқсандағы № 94VІІ ҚРЗ Қазақстан
Республикасының
Заңымен
өзгерістер
енгізілді.
Осыған
байланысты «мүгедек»
терминін «мүгедектігі
бар адам» терминіне
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3 және 4тармақтары)

сақтау
пункті,
жоғалған
заттарды
табу бюросы болуға
тиіс.
...
3. Аэровокзалдарда
халық авиарейстердің
ұшу және ұшып келу
уақыты,
авиабилет
құны және олардың
бар-жоқ
екендігі,
шұғыл медициналық
көмек, шағымдар мен
ұсыныстар
кітапшасының тұрған
орны,
авиакассалардың
жұмыс режимі, үйжайлардың
орналасуы, сондай-ақ
халыққа көрсетілетін
қызметтер
тізбесі
туралы қазақ және
орыс
тілдеріндегі,
қажет болған кезде
басқа тілдердегі де
анық
ақпаратпен
қамтамасыз етіледі.
Ақпарат
мәтіні
«Қазақстан
Республикасындағы
тіл
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Заңының

жайлар, ана мен бала
бөлмесі, ақпараттық
қызмет
көрсету
объектілері,
медициналық пункт,
қоғамдық
тәртіпті
сақтау
пункті,
жоғалған заттарды
табу бюросы болуға
тиіс.»;
3 және 4-тармақтар
мынадай редакцияда
жазылсын:
«3.
Аэровокзалдарда
халық
авиарейстердің ұшу
және ұшып келу
уақыты, авиабилет
құны және олардың
бар-жоғы,
шұғыл
медициналық көмек,
шағымдар
мен
ұсыныстар
кітабының
тұрған
орны,
авиакассалардың
жұмыс режимі, үйжайлардың
орналасуы, сондайақ
халыққа
көрсетілетін
қызметтер
тізбесі
туралы
анық
ақпаратпен

ауыстыру
бойынша
түзетулерді
нақты
баяндау ұсынылады.
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талаптарына сәйкес
келуге тиіс.
Ақпаратты
ұсыну
тілдерді, мәтіндерді,
Брайль
қарпін,
тактильдік қатынасты,
ірі қаріпті, қолжетімді
мультимедиялық
құралдарды пайдалана
отырып, мүгедектер
үшін де қамтамасыз
етіледі.
4.
Өтетін
және
шығатын
жолдар
мүгедектер
мен
халықтың
баяу
қимылдайтын
топтары
үшін
қолжетімді
болуға
(пандустармен,
арнайы бейімделген
лифтілермен
жабдықталуға) тиіс.

қамтамасыз етіледі.
Ақпаратты ұсыну
тілдерді, мәтіндерді,
Брайль
қарпін,
тактильдік
қатынасты,
ірі
қаріпті, қолжетімді
мультимедиялық
құралдарды
пайдалана отырып,
мүгедектігі
бар
адамдар үшін де
қамтамасыз етіледі.
4. Өтетін
және
шығатын
жолдар
мүгедектігі
бар
адамдар
мен
халықтың
жүріптұруы
шектеулі
топтары
үшін
қолжетімді
болуға
(пандустармен,
арнайы бейімделген
лифтілермен
жабдықталуға)
тиіс.»;

46. «Құқық қорғау қызметі туралы» 2011 жылғы 6 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына:
124.

Заң
31-бап. Ротация
1) 31-баптың 3жобасының
...
тармағы
мынадай
1-бабы 463.
Мүгедек редакцияда
тармағыны балалары,
оның жазылсын:
ң 1)
ішінде асырап алған
«3. Мүгедектігі бар

Заң жобасының 1Әлеуметтік-мәдени
бабы 46-тармағының 1) даму комитеті
тармақшасы мынадай
Депутат
редакцияда жазылсын:
С.А. Симонов
«1) 31-баптың 3-

Қабылданды
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тармақшас
ы

балалары (қорғаншы
болып
табылатын)
немесе
асырауында
(«Құқық
қарт ата-анасы не
қорғау
онымен тұрақты бірге
қызметі
тұратын және 1 және
туралы»
2-топтағы
ҚРЗ 31мүгедектігі
бар
бабының 3- отбасы мүшелері бар
тармағы) лауазымды адамдар
басқа жерге көшумен
байланысты
ротацияға жатпайды.
Көрсетілген
мәнжайлар құжат түрінде
расталуға тиіс.

балалары,
оның
ішінде асырап алған
балалары (қорғаншы
болып
табылатын)
немесе
асырауында
қарт ата-анасы не
олармен тұрақты бірге
тұратын және І және
ІІ
топтағы
мүгедектігі
бар
отбасы мүшелері бар
лауазымды адамдар
басқа жерге көшуге
байланысты
ротацияға жатпайды.
Көрсетілген
мәнжайлар
құжатпен
расталуға тиіс.»;
Заң
66-бап.
2) 66-баптың 4125.
жобасының Қызметкерлер
қаза тармағының 1), 2)
1-бабы 66- тапқан
(қайтыс және 3) тармақшалары
тармағыны болған)
немесе мынадай редакцияда
ң 2)
мертіккен жағдайда жазылсын:
тармақшас берілетін кепілдіктер
«1)
І
топтағы
ы
...
мүгедектігі
бар
4.
Қызметкерге адамға – отыз айлық
(«Құқық
қызметтік міндеттерін ақшалай қаражат;
қорғау
атқару
кезінде
2)
ІІ
топтағы
қызметі
жарақаттануы,
мүгедектігі
бар
туралы»
жаралануы (контузия адамға – он сегіз
ҚРЗ 66алуы),
мертігуі, айлық
ақшалай
бабының 4- науқастануы
қаражат;
тармағын салдарынан
немесе
3)
ІІІ
топтағы
ың 1), 2), қызметкер
құқық мүгедектігі
бар

тармағында:
«Мүгедек балалары»
деген
сөздер
«Мүгедектігі
бар
балалары»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;
«және 1 және 2топтағы мүгедектігі
бар»
деген
сөздер
«және бірінші немесе
екінші
топтағы
мүгедектігі бар» деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;

Заң техникасы және
«Қазақстан
Республикасында
мүгедектерді
әлеуметтік
қорғау
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Заңының
терминологиясына
сәйкес келтіру.

Заң жобасының 1бабы 66-тармағының 2)
тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«2) 66-баптың 4тармағында:
1) тармақшадағы «І
топтағы мүгедекке»
деген сөздер «бірінші
топтағы мүгедектігі
бар адамға» деген
сөздермен
ауыстырылсын;
2) тармақшадағы «ІІ
топтағы мүгедекке»
деген сөздер «екінші

Әлеуметтік-мәдени
даму комитеті
Депутат
С.А. Симонов

Қабылданды

Заң техникасы және
«Қазақстан
Республикасында
мүгедектерді
әлеуметтік
қорғау
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Заңының
терминологиясына
сәйкес келтіру.
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және 3)
тармақша
лары)

қорғау
қызметінен
босатылған күнінен
бір жыл өткенге дейін
міндеттерін
атқару
кезінде жарақаттануы,
жаралануы (контузия
алуы),
мертігуі,
науқастануы
салдарынан
болған
мүгедектік
белгіленгенде
біржолғы өтемақы:
1)
І
топтағы
мүгедекке – отыз
айлық
ақшалай
қаражат;
2)
ІІ
топтағы
мүгедекке – он сегіз
айлық
ақшалай
қаражат;
3)
ІІІ
топтағы
мүгедекке – алты
айлық
ақшалай
қаражат мөлшерінде
біржолғы
өтемақы
төленеді.

адамға – алты айлық
ақшалай
қаражат
мөлшерінде біржолғы
өтемақы төленеді.»;

топтағы мүгедектігі
бар адамға» деген
сөздермен
ауыстырылсын;
3)
тармақшадағы
«ІІІ
топтағы
мүгедекке»
деген
сөздер
«үшінші
топтағы мүгедектігі
бар адамға» деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;

48. «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» 2011 жылғы 11 қазандағы Қазақстан Республикасының Заңына:
126.

Заң
7-бап. Діни жоралар
1)
7-баптың
4жобасының мен рәсімдер
тармағы
мынадай
1-бабы
...
редакцияда жазылсын:
48-тарма4.
Қоғамнан
«4.
Қоғамнан
ғының
уақытша оқшаулауды уақытша оқшаулауды

Заң жобасының 1бабы
48-тармағының
екінші және үшінші
абзацтары
мынадай
редакцияда жазылсын:

Депутаттар
Ж.Н. Нұрманбетова
Л.П. Павловец
«ҚР

Қабылданды

мүгедектерді
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екінші
және
үшінші
абзацтары

қамтамасыз
ететін
арнайы мекемелерде
ұсталатын,
жазаны
орындайтын
мекемелерде отырған,
(«Діни
қарттар
мен
қызмет
мүгедектерге
және діни арналған интернатбірлестікт үйлерде
әлеуметтік
ер туралы» қызмет
көрсетуден
ҚРЗ
өтетін, стационарлық
7-бабының көмек
көрсететін
4денсаулық
сақтау
тармағы) ұйымдарының
емделушілері болып
табылатын адамдарға
олардың
немесе
олардың
туысқандарының
тілегі бойынша салт
жораларының
қажеттілігі
жағдайында Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
белгіленген тәртіппен
тіркелген
діни
бірлестіктердің діни
қызметшілері
шақырылады.
Бұл
ретте діни жораларды,
рәсімдерді
және
(немесе)
жиналыстарды өткізу
аталған

қамтамасыз
ететін
арнайы мекемелерде
ұсталатын,
жазаны
орындайтын
мекемелерде отырған,
стационарлық көмек
көрсететін денсаулық
сақтау ұйымдарының
пациенттері
болып
табылатын,
қарттар
мен мүгедектігі бар
адамдарға арналған
интернат-үйлерде
әлеуметтік
қызмет
көрсетуден
өтетін
адамдарға
олардың
немесе
олардың
туыстарының өтініші
бойынша
салт
жораларының
қажеттілігі
жағдайында Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
белгіленген тәртіппен
тіркелген
діни
бірлестіктердің діни
қызметшілері
шақырылады.
Бұл
ретте діни жораларды,
рәсімдерді
және
(немесе)
жиналыстарды өткізу
аталған ұйымдардың
қызметіне
кедергі

«7-баптың
4тармағында:
«қарттар
мен
мүгедектерге арналған
интернат-үйлерде»
деген сөздер «қарттар
мен мүгедектігі бар
адамдарға
арналған
медициналықәлеуметтік
мекемелерде
(ұйымдарда)»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;
«аталған
ұйымдардың»
деген
сөздер
«көрсетілген
мекемелердің
(ұйымдардың)» деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;

әлеуметтік
қорғау
туралы» Заңның 1бабына сәйкес қарттар
мен
мүгедек
адамдардың тұруына
арналған
ұйымдар
медициналықәлеуметтік мекемелер
деп аталады.
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ұйымдардың
қызметіне
кедергі
келтірмеуге,
басқа
адамдардың
құқықтары мен заңды
мүдделерін бұзбауға
тиіс.

келтірмеуге,
басқа
адамдардың
құқықтары мен заңды
мүдделерін бұзбауға
тиіс.».

49. «Ғарыш қызметі туралы» 2012 жылғы 6 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына:
127.

Заң
жобасының
1-бабы 49тармағыны
ң екінші –
бесінші
абзацтары

32-бап.
Ғарышкерлікке
кандидат, ғарышкер
мертіккен,
ауырған
немесе қаза тапқан
(қайтыс
болған)жағдайдағы
кепілдіктер
(«Ғарыш
1.
Қызметтік
қызметі
міндеттерін
атқару
туралы»
кезінде
алған
ҚРЗ 32жарақатының,
бабының 1- мертігуінің, ауруының
тармағын салдарынан
ың 1), 2)
мүгедектік
және 3)
белгіленген
кезде
тармақша ғарышкерлікке
лары)
кандидатқа,
ғарышкерге бюджет
қаражаты есебінен:
1)
І
топтағы
мүгедекке – 3000
айлық
есептік
көрсеткіш;

32-баптың
1тармағының 1), 2)
және 3) тармақшалары
мынадай редакцияда
жазылсын:
«1)
І
топтағы
мүгедектігі
бар
адамға – 3000 айлық
есептік көрсеткіш;
2)
ІІ
топтағы
мүгедектігі
бар
адамға – 2000 айлық
есептік көрсеткіш;
3)
ІІІ
топтағы
мүгедектігі
бар
адамға – 1000 айлық
есептік
көрсеткіш
мөлшерінде біржолғы
өтемақы төленеді.».

Заң жобасының 1бабы
49-тармағының
екінші
–
бесінші
абзацтары
мынадай
редакцияда жазылсын:
«32-баптың
1тармағында:
1) тармақшадағы «І
топтағы мүгедекке»
деген сөздер «бірінші
топтағы мүгедектігі
бар адамға» деген
сөздермен
ауыстырылсын;
2) тармақшадағы «ІІ
топтағы мүгедекке»
деген сөздер «екінші
топтағы мүгедектігі
бар адамға» деген
сөздермен
ауыстырылсын;
3) тармақшадағы «ІІІ
топтағы мүгедекке»
деген сөздер «үшінші

Әлеуметтік-мәдени
даму комитеті
Депутат
С.А. Симонов

Қабылданды

Заң техникасы және
«Қазақстан
Республикасында
мүгедектерді
әлеуметтік
қорғау
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Заңының
терминологиясына
сәйкес келтіру.

188

2)
ІІ
топтағы
мүгедекке – 2000
айлық
есептік
көрсеткіш;
3)
ІІІ
топтағы
мүгедекке – 1000
айлық
есептік
көрсеткіш
мөлшерінде біржолғы
өтемақы төленеді.

топтағы мүгедектігі
бар адамға» деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;

51. «Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік органдары туралы» 2012 жылғы 13 ақпандағы
Қазақстан Республикасының Заңына:
128.

Заң
49-бап. Қызметтен
жобасының шығару
1-бабы 51...
тармағыны
2. Қызметкер:
ң 1)
...
тармақшас
тұрғылықты
жері
ы
бойынша
халықты
әлеуметтік
қорғау
(«Қазақст органының
ан
қорытындысына
Республика сәйкес,
денсаулық
сының
жағдайы
бойынша
арнаулы
тұрақты
күтімді
мемлекетт (көмекті,
ік
қадағалауды) қажет
органдары ететін не бірінші
туралы»
немесе екінші топтағы
ҚРЗ 49мүгедектер
болып
бабының 2- табылатын
әкесіне,
тармағы анасына,
әйеліне,

1) 49-баптың 2тармағы
2)
тармақшасының
төртінші
абзацы
мынадай редакцияда
жазылсын:
«тұрғылықты жері
бойынша
халықты
әлеуметтік
қорғау
органының
қорытындысына
сәйкес,
денсаулық
жағдайы
бойынша
тұрақты
күтімді
(көмекті,
қадағалауды) қажет
ететін не бірінші
немесе екінші топтағы
мүгедектігі
бар
адамдар
болып

Заң жобасының 1Әлеуметтік-мәдени
бабы 51-тармағының 1) даму комитеті
тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
Заң техникасы.
«1)
«мүгедектер»,
«мүгедек
баланы
(мүгедек балаларды)»,
«мүгедек
баласы
(мүгедек
балалары)»,
«мүгедек (мүгедектер)»,
«мүгедекке», «мүгедек
болған қызметкердің»,
«мүгедек»,
«мүгедек
балалары»,
«мүгедектерінің» деген
сөздер
тиісінше
«мүгедектігі
бар
адамдар», «мүгедектігі
бар баланы (мүгедектігі
бар
балаларды)»,
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табылатын
әкесіне,
анасына,
әйеліне,
күйеуіне, аға-інісіне,
апа-сіңлісіне,
қарындасына,
атасына,
әжесіне
немесе асырап алған
адамына
немесе
қартаюына
байланысты
зейнеткерлік
жасқа
жеткен немесе он сегіз
жасқа
толмаған
адамдарға,
заң
бойынша
аталған
азаматтарды
күтіпбағуға міндетті басқа
адамдар
болмаған
кезде тұрақты күтім
жасау қажеттігі;»;
Заң
77-бап.
2) 77-баптың 7129.
жобасының Курсанттарды,
тармағының екінші,
1-бабы 51- тыңдаушыларды
үшінші және төртінші
тармағыны әлеуметтік
қорғау абзацтары мынадай
ң 2)
ерекшеліктері
редакцияда
тармақшас
...
жазылсын:
ы
7.
Курсантқа,
«І
топтағы
тыңдаушыға арнаулы мүгедектігі бар адамға
(«Қазақст мемлекеттік
– 250 айлық есептік
ан
органдарда қызметін көрсеткіш;
Республика өткеру
кезеңінде
ІІ
топтағы
сының
алынған
немесе мүгедектігі бар адамға
арнаулы
арнаулы мемлекеттік – 150 айлық есептік
мемлекетт органдарда қызметін көрсеткіш;
2)
тармақша
сының
төртінші
абзацы)

күйеуіне, аға-інісіне,
апа-сіңлісіне,
қарындасына,
атасына,
әжесіне
немесе асырап алған
адамына
немесе
қартаюына
байланысты
зейнеткерлік
жасқа
жеткен немесе он сегіз
жасқа
толмаған
адамдарға,
заң
бойынша
аталған
азаматтар
күтіпбағуға міндетті басқа
адамдар
болмаған
кезде тұрақты күтім
жасау қажеттігі;

«мүгедектігі бар баласы
(мүгедектігі
бар
балалары)»,
«мүгедектігі бар адам
(мүгедектігі
бар
адамдар)», «мүгедектігі
бар
адамға»,
«мүгедектік
алған
қызметкердің»,
«мүгедектігі бар адам»,
«мүгедектігі
бар
балалары», «мүгедектігі
бар
адамдарының»
деген
сөздермен
ауыстырылсын»;

Заң жобасының 1бабы 51-тармағының 2)
тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«2) 77-баптың
7тармағында:
екінші абзацтағы «І
топтағы» деген сөздер
«бірінші
топтағы»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;
үшінші абзацтағы «ІІ
топтағы» деген сөздер
«екінші
топтағы»

Әлеуметтік-мәдени
даму комитеті
Депутат
С.А. Симонов
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Заң техникасы және
«Қазақстан
Республикасында
мүгедектерді
әлеуметтік
қорғау
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Заңының
терминологиясына
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ік
органдары
туралы»
ҚРЗ 77бабының 7тармағын
ың 1), 2)
және 3)
тармақша
лары)

өткерумен
байланысты контузия
алуы,
зақымдануы,
ауыруы нәтижесінде
болған
мүгедектік
белгіленгенде
қызметтен
босатылғанына
бір
жыл өткенге дейін
мынадай
мөлшерлерде:
І
топтағы
мүгедекке – 250 айлық
есептік көрсеткіш;
ІІ
топтағы
мүгедекке – 150 айлық
есептік көрсеткіш;
ІІІ
топтағы
мүгедекке – 50 айлық
есептік
көрсеткіш
мөлшерінде біржолғы
өтемақы төленеді.
Заң
78-бап.
130.
жобасының Қызметкердің отбасы
1-бабы 51- мүшелерін әлеуметтік
тармағы 3) қорғау
тармақшас
...
ының
9. ...
екінші
...
және
Осы
тармақта
үшінші
көзделген біржолғы
абзацтары жәрдемақының
мөлшерін айқындау
(«Қазақст кезінде жәрдемақыға

ІІІ
топтағы
мүгедектігі бар адамға
– 50 айлық есептік
көрсеткіш
мөлшерінде біржолғы
өтемақы төленеді.»;

деген
сөздермен сәйкес келтіру.
ауыстырылсын;
төртінші
абзацтағы
«ІІІ топтағы» деген
сөздер
«үшінші
топтағы»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;

3) 78-бапта:
9-тармақтың
үшінші
абзацы
мынадай редакцияда
жазылсын:
«Осы
тармақта
көзделген біржолғы
жәрдемақының
мөлшерін айқындау
кезінде жәрдемақыға
құқығы бар отбасы
мүшелері қатарына:

Заң жобасының 1Әлеуметтік-мәдени
бабы 51-тармағы 3) даму комитеті
тармақшасының екінші
және үшінші абзацтары
Заң техникасы.
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«9-тармақтың
үшінші
бөлігіндегі
«олар он сегіз жасқа
толғанға
дейін
мүгедек болып қалса
немесе» деген сөздер

Қабылданды
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ан
Республика
сының
арнаулы
мемлекетт
ік
органдары
туралы»
ҚРЗ 78бабының 9тармағын
ың үшінші
абзацы)

131.

Заң

құқығы бар отбасы
мүшелері қатарына:
жасына және еңбек
қабілеттілігіне
қарамастан,
әйелі
(күйеуі); он сегіз
жасқа
толмаған
немесе, егер олар он
сегіз жасқа толғанға
дейін мүгедек болып
қалса
немесе
асыраушысы қайтыс
болған күнге білім
беру
ұйымдарында
күндізгі оқу нысаны
бойынша білім алып
жатса және жиырма
үш жасқа толмаған
болса, осы жастан
үлкен
балалары;
қайтыс
болғанның
асырауында болған,
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
белгіленген
зейнеткерлік
жасқа
жеткен не мүгедек
болып табылатын атаанасы кіреді.

78-бап.

жасына және еңбек
қабілеттілігіне
қарамастан,
әйелі
(күйеуі); он сегіз
жасқа
толмаған
немесе, егер оларға
он
сегіз
жасқа
толғанға
дейін
мүгедектік
белгіленген
болса
немесе
олар
асыраушысы
қайтыс болған күнге
білім
беру
ұйымдарында
күндізгі оқу нысаны
бойынша білім алып
жатса және жиырма
үш жасқа толмаған
болса, осы жастан
үлкен
балалары;
қайтыс болғанның
асырауында болған,
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
белгіленген
зейнеткерлік жасқа
жеткен
не
мүгедектігі бар адам
болып
табылатын
ата-анасы
енгізіледі.»;
3) 78-бапта:

«оларға он сегіз жасқа
толғанға
дейін
мүгедектік белгіленсе
немесе олар» деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;

Заң

жобасының

1-

Әлеуметтік-мәдени

Қабылданды
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жобасының
1-бабы 51тармағы 3)
тармақшас
ының
төртінші
және
бесінші
абзацтары

Қызметкердің отбасы
мүшелерін әлеуметтік
қорғау
...
Ескерту: Осы бапта
қызметкерлердің
отбасы мүшелері деп
түсінілетіндер:
жұбайы
(зайыбы),
ерлі-зайыптылардың
(«Қазақст ортақ немесе бірінің
ан
кәмелетке толмаған
Республика (асырап
алған,
сының
асырауындағы немесе
арнаулы
қамқорлығындағы)
мемлекетт балалары; білім беру
ік
ұйымдарының
органдары күндізгі
бөлімінде
туралы»
оқитын 23 жасқа
ҚРЗ 78дейінгі (асырап алған,
бабының асырауындағы немесе
ескертуіні қамқорлығындағы)
ң бірінші балалары
және
бөлігі)
жұбайының
(зайыбының)
балалары; 18 жасқа
дейін мүгедек болған
(асырап
алған,
асырауындағы немесе
қамқорлығындағы)
мүгедек
балалары
және
жұбайының
(зайыбының) мүгедек
балалары;
қызметкердің

...
ескертудің бірінші
бөлігі
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«Ескерту: Осы бапта
қызметкерлердің
отбасы мүшелері деп:
зайыбы
(жұбайы),
ерлі-зайыптылардың
ортақ немесе бірінің
кәмелетке толмаған
(асырап
алған,
асырауындағы немесе
қамқорлығындағы)
балалары; білім беру
ұйымдарында күндізгі
оқу нысаны бойынша
оқитын жиырма үш
жасқа дейінгі (асырап
алған, асырауындағы
немесе
қамқорлығындағы)
балалары
және
жұбайының
(зайыбының)
балалары; он сегіз
жасқа
дейін
мүгедектігі бар адам
болған (асырап алған,
асырауындағы немесе
қамқорлығындағы)
мүгедектігі
бар
балалары
және
жұбайының

бабы 51-тармағы 3) даму комитеті
тармақшасының
төртінші және бесінші
Заң техникасы.
абзацтары
мынадай
редакцияда жазылсын:
«ескертудің бірінші
бөлігінде:
«23», «18» деген
цифрлар
тиісінше
«жиырма үш», «он
сегіз» деген сөздермен
ауыстырылсын;
«мүгедек
болған»
деген
сөздер
«мүгедектік
белгіленген»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;
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асырауындағы
анасы
жұбайының
(зайыбының)
анасы.

132.

Заң
жобасының
1-бабы 51тармағыны
ң 4)
тармақшас
ы

атажәне
ата-

80-бап. Қаза тапқан
(қайтыс
болған)
немесе
мертіккен
жағдайда
берілетін
өтемақылар
...
2. Қызметкер қызмет
өткеру
кезеңінде
(«Қазақст немесе
қызмет
ан
өткерумен
Республика байланысты контузия,
сының
мертігу,
ауыру
арнаулы
салдарынан
мемлекетт қызметтен шыққаннан
ік
кейін бір жыл өткенге
органдары дейін
мүгедектік
туралы»
белгіленген жағдайда
ҚРЗ 80біржолғы өтемақы:
бабының 2І
топтағы
тармағын мүгедекке – отыз
ың екінші, айлық
ақшалай
үшінші
қаражат;
және
ІІ
топтағы
төртінші мүгедекке – он сегіз
абзацтары айлық
ақшалай

(зайыбының)
мүгедектігі
бар
балалары;
қызметкердің
асырауындағы
атаанасы
және
жұбайының
(зайыбының)
атаанасы түсініледі.»;
4) 80-баптың 2тармағының екінші,
үшінші және төртінші
абзацтары мынадай
редакцияда
жазылсын:
«І
топтағы
мүгедектігі бар адамға
– отыз айлық ақшалай
қаражат;
ІІ
топтағы
мүгедектігі бар адамға
– он сегіз айлық
ақшалай қаражат;
ІІІ
топтағы
мүгедектігі бар адамға
– алты айлық ақшалай
қаражат мөлшерінде
төленеді.».

Заң жобасының 1бабы 51-тармағының 4)
тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«2) 80-баптың 2тармағында:
екінші абзацтағы «І
топтағы» деген сөздер
«бірінші
топтағы»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;
үшінші
абзацтағы
«ІІ топтағы» деген
сөздер
«екінші
топтағы»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;
төртінші абзацтағы
«ІІІ топтағы» деген
сөздер
«үшінші
топтағы»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;

Әлеуметтік-мәдени
даму комитеті
Депутат
С.А. Симонов

Қабылданды

Заң техникасы және
«Қазақстан
Республикасында
мүгедектерді
әлеуметтік
қорғау
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Заңының
терминологиясына
сәйкес келтіру.
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)

қаражат;
ІІІ
топтағы
мүгедекке – алты
айлық
ақшалай
қаражат мөлшерінде
төленеді.
52. «Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы»
2012 жылғы 16 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына:

133.

Заң
жобасының
1-бабы 52тармағыны
ң 1)
тармақшас
ы
(«Әскери
қызмет
және
әскери
қызметшіл
ердің
мәртебесі
туралы»
ҚРЗ 4бабының
үшінші
бөлігі)

4-бап. Осы Заңның
қолданылу аясы
...
Осы Заңның әскери
қызметшілерді
әлеуметтік
қамсыздандыру
туралы
жекелеген
ережелері
мен
нормалары олардың
отбасы мүшелеріне,
әскери
қызметтен
шығарылған
адамдарға, сондай-ақ
әскери қызмет өткеру
кезеңінде қаза тапқан,
қайтыс болған, хабарошарсыз
кеткен
немесе әскери қызмет
міндеттерін орындау
нәтижесінде мүгедек
болып қалған әскери
қызметшілердің
отбасы
мүшелеріне

1) 4-баптың үшінші
бөлігі
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«Осы
Заңның
әскери
қызметшілерді
әлеуметтік
қамсыздандыру
туралы
жекелеген
ережелері
мен
нормалары олардың
отбасы мүшелеріне,
әскери
қызметтен
шығарылған
адамдарға, сондайақ әскери қызмет
өткеру
кезеңінде
қаза тапқан, қайтыс
болған,
хабарошарсыз
кеткен
немесе
әскери
қызмет міндеттерін
орындау нәтижесінде

Заң жобасының 1Әлеуметтік-мәдени
бабы 52-тармағының 1) даму комитеті
тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
Заң техникасы.
«1) 4-баптың үшінші
бөлігіндегі «мүгедек
болып қалған» деген
сөздер
«мүгедектік
белгіленген»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;
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қолданылады.

134.

Заң
жобасының
1-бабы 52тармағыны
ң 2)
тармақшас
ы

17-бап. Лауазымды
адамдардың,
мемлекеттік
органдардың,
ұйымдардың, әскери
міндеттілердің және
әскерге
шақырылушылардың
(«Әскери Әскери
міндеттілер
қызмет
мен
әскерге
және
шақырушыларды
әскери
әскери есепке алу
қызметшіл қағидаларын орындау
ердің
жөніндегі міндеттері
мәртебесі
...
туралы»
6.
Халықты
ҚРЗ 17әлеуметтік
қорғау
бабының 6- органдары
жеті
тармағы) жұмыс күні ішінде
аудандардың
(облыстық
маңызы
бар
қалалардың)
жергілікті
әскери
басқару органдарына
мүгедек
деп
танылған
барлық
әскери
міндеттілер
мен
әскерге
шақырылушылар

мүгедектік
белгіленген әскери
қызметшілердің
отбасы мүшелеріне
қолданылады.»;
2) 17-баптың 6тармағы
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«6.
Халықты
әлеуметтік
қорғау
органдары
жеті
жұмыс күні ішінде
аудандардың
(облыстық маңызы
бар
қалалардың)
жергілікті
әскери
басқару
органдарына
мүгедектік
белгіленген барлық
әскери міндеттілер
мен
әскерге
шақырылушылар
туралы хабарлауға
міндетті.»;

Заң жобасының 1Әлеуметтік-мәдени
бабы 52-тармағының 2) даму комитеті
тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
Заң техникасы.
«2) 17-баптың 6тармағындағы
«мүгедек
деп
танылған»
деген
сөздер
«мүгедектік
белгіленген»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;
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туралы
хабарлауға
міндетті.
Заң
22-бап. Ротация
135.
жобасының
...
1-бабы 523. Басқа жергілікті
тармағыны жерге
ауыстыруға
ң 3)
байланысты
тармақшас ротациялауға мүгедек
ы
зайыбы
(жұбайы)
бар, мүгедек балалары
(«Әскери (қамқоршысы болып
қызмет
табылатын),
оның
және
ішінде асырап алған
әскери
мүгедек
балалары
қызметшіл бар
немесе
ердің
асырауында қартайған
мәртебесі ата-анасы
болатын
туралы»
адамдар
жатпайды.
ҚРЗ 22Көрсетілген
мәнбабының 3- жайлар
Әскери
тармағы) қызмет
өткеру
қағидаларында
айқындалған
тәртіппен
актімен
расталуы тиіс.

136.

Заң
26-бап.
Әскери
жобасының қызметтен шығару
1-бабы 52...

3) 22-баптың 3тармағы
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«3.
Басқа
жергілікті
жерге
ауыстыруға
байланысты
ротациялауға
мүгедектігі
бар
зайыбы
(жұбайы)
бар, мүгедектігі бар
балалары
(қамқоршысы
болып табылатын),
оның ішінде асырап
алған мүгедектігі бар
балалары бар немесе
асырауында
қартайған ата-анасы
болатын
адамдар
жатпайды.
Көрсетілген
мәнжайлар
Әскери
қызмет
өткеру
қағидаларында
айқындалған
тәртіппен
актімен
расталуы тиіс.»;
4) 26-баптың 1тармағы
8)
тармақшасының

Заң жобасының 1Әлеуметтік-мәдени
бабы 52-тармағының 3) даму комитеті
тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
Заң техникасы.
«3) 22-баптың 3тармағындағы
«мүгедек
зайыбы
(жұбайы)», «мүгедек
балалары»
деген
сөздер
тиісінше
«мүгедектік
белгіленген
зайыбы
(жұбайы)»,
«мүгедектігі
бар
балалары»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;
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Заң жобасының 1Әлеуметтік-мәдени
бабы 52-тармағының 4) даму комитеті
тармақшасы (26-бапқа
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тармағыны
3.
Келісімшарт
ң 4)
бойынша
әскери
тармақшас қызмет
өткеретін
ы (26-бапқа әскери қызметшінің:
өзгерістер)
...
2)
отбасы
(«Әскери жағдайлары бойынша:
қызмет
...
және
тұрғылықты
жері
әскери
бойынша
қызметшіл медициналық
ердің
ұйымның
мәртебесі қорытындысына
туралы»
сәйкес
денсаулық
ҚРЗ 26жағдайы
бойынша
бабының 1- тұрақты
күтімге
тармағы мұқтаж не бірінші
8)
немесе екінші топтағы
тармақша мүгедектер
болып
сының
табылатын жұбайына
төртінші (зайыбына),
жақын
абзацы)
туыстарына
немесе
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
белгіленген жалпыға
бірдей
белгіленген
зейнеткерлік
жасқа
толған немесе он сегіз
жасқа
толмаған
адамдарға,
заң
бойынша
аталған
азаматтарды
күтіпбағуға міндетті басқа
адамдар
болмаған

төртінші
абзацы
мынадай редакцияда
жазылсын:
«тұрғылықты жері
бойынша
медициналық
ұйымның
қорытындысына
сәйкес
денсаулық
жағдайы бойынша
тұрақты
күтімге
мұқтаж не бірінші
немесе
екінші
топтағы мүгедектігі
бар адамдар болып
табылатын әйеліне
(күйеуіне),
жақын
туыстарына немесе
жалпыға
бірдей
белгіленген
зейнетақы жасына
толған немесе он
сегіз
жасқа
толмаған,
заң
бойынша
аталған
азаматтарды
асырауға
міндетті
басқа
адамдар
болмаған
кезде
тұрақты күтім жасау
қажеттігі;»;

өзгерістер)
мынадай
редакцияда жазылсын:
«4) 26-баптың 3тармағы
2)
тармақшасының
төртінші абзацындағы
«мүгедектер» деген сөз
«мүгедектігі
бар
адамдар»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;

Заң техникасы.
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кезде, тұрақты күтім
жасау қажет болған;
Заң
35-бап.
Әскери
137.
жобасының қызметке шақыруды
1-бабы 52- кейінге қалдыру
тармағыны
...
ң 5)
2.
Отбасы
тармақшас жағдайлары бойынша
ы (35-бапқа әскери
қызметке
өзгерістер) шақыруды
кейінге
қалдыру:
(«Әскери
1) ...
қызмет
Басқа
адамның
және
көмегіне
және
әскери
күтіміне
мұқтаж
қызметшіл отбасы мүшелері:
ердің
әкесі, анасы, әйелі,
мәртебесі сондай-ақ
әскерге
туралы»
шақырылушының атаҚРЗ 35анасы
болмаған
бабының 2- жағдайда, зейнеткер
тармағы жасына толған немесе
1)
бірінші немесе екінші
тармақша топтағы мүгедектер
сының
болып
табылатын
екінші
атасы мен әжесі, егер
бөлігі)
олар
оның
асырауында болса;
ата-анасы болмаған
жағдайда,
бірінші
немесе екінші топтағы
мүгедектер
болып
табылатын немесе он
сегіз жасқа толмаған

5) 35-баптың 2тармағы
1)
тармақшасының
екінші
бөлігі
мынадай редакцияда
жазылсын:
«Басқа
адамның
көмегіне
және
күтіміне
мұқтаж
отбасы мүшелері:
әкесі, анасы, әйелі,
сондай-ақ
әскерге
шақырылушының
ата-анасы болмаған
жағдайда, зейнеткер
жасына
толған
немесе
бірінші
немесе
екінші
топтағы мүгедектігі
бар адамдар болып
табылатын
атасы
мен әжесі, егер олар
оның
асырауында
болса;
ата-анасы
болмаған жағдайда,
бірінші
немесе
екінші
топтағы
мүгедектігі
бар
адамдар
болып
табылатын немесе
он
сегіз
жасқа

Заң жобасының 1Әлеуметтік-мәдени
бабы 52-тармағының 5) даму комитеті
тармақшасы (35-бапқа
өзгерістер)
мынадай
Заң техникасы.
редакцияда жазылсын:
«5) 35-баптың 2тармағының
1)
тармақшасындағы
«мүгедектер»,
«мүгедек» деген сөздер
тиісінше «мүгедектігі
бар
адамдар»,
«мүгедектігі бар адам»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;
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аға-інілері,
апасіңлілері;
әскерге
шақырылушыдан
басқа бірінші немесе
екінші
топтағы
мүгедектер
болып
табылатын немесе он
сегіз жасқа толмаған
бір және одан да көп
балалары бар және
оларды
күйеусіз
(әйелсіз)
тәрбиелеп
отырған анасы (әкесі);
өзінің асырауында
жасы
бойынша
еңбекке
қабілетсіз
немесе бірінші немесе
екінші
топтағы
мүгедектер
болып
табылатын бір және
одан
да
көп
жалғызілікті
туыстары
(әкесі,
анасы, аға-інілері, апақарындастары)
бар
және оларды күйеусіз
(әйелсіз)
асырап
отырған анасы (әкесі);
бірінші
немесе
екінші
топтағы
мүгедек
болып
табылатын, екіншісін
өзі асырайтын және
әскерге

толмаған аға-інілері,
апа-сіңлілері;
әскерге
шақырылушыдан
басқа бірінші немесе
екінші
топтағы
мүгедектігі
бар
адамдар
болып
табылатын немесе
он
сегіз
жасқа
толмаған бір және
одан
да
көп
балалары бар және
оларды
күйеусіз
(әйелсіз) тәрбиелеп
отырған
анасы
(әкесі);
өзінің асырауында
жасы
бойынша
еңбекке
қабілетсіз
немесе
бірінші
немесе
екінші
топтағы мүгедектігі
бар адамдар болып
табылатын бір және
одан
да
көп
жалғызілікті
туыстары
(әкесі,
анасы,
аға-інілері,
апа-қарындастары)
бар және оларды
күйеусіз
(әйелсіз)
асырап
отырған
анасы (әкесі);
бірінші
немесе
200

шақырылушыдан
басқа он сегіз жасқа
дейінгі бір және одан
да көп бала тәрбиелеп
отырған ата-анасының
бірі;
отбасы мүшелерінің
бірінің мүгедектігі бар
және
әскерге
шақырылушы
отбасында жалғыз ер
бала болып табылады;

екінші
топтағы
мүгедектігі бар адам
болып табылатын,
екіншісін
өзі
асырайтын
және
әскерге
шақырылушыдан
басқа он сегіз жасқа
дейінгі бір және одан
да
көп
бала
тәрбиелеп отырған
ата-анасының бірі;
отбасы
мүшелерінің бірінің
мүгедектігі бар және
әскерге
шақырылушы
отбасында жалғыз ер
бала
болып
табылады;»;
Заң
36-бап.
Әскери
138.
6) 36-баптың 1жобасының қызметке және әскери тармағының
3)
1-бабы 52- жиындарға
тармақшасы
тармағыны шақырудан босату
мынадай редакцияда
ң 6)
1. Бейбіт уақытта жазылсын:
тармақшас әскери
қызметке
«3) туыстарының
ы
шақырудан:
бірі (әкесі, анасы,
...
аға-інілері
немесе
(«Әскери
3) туыстарының бірі апа-сіңлілері) әскери
қызмет
(әкесі, анасы, аға- қызмет
өткеру
және
інілері немесе апа- кезеңінде қызметтік
әскери
сіңлілері)
әскери міндеттерін атқару
қызметшіл қызмет
өткеру кезінде қаза тапқан,
ердің
кезеңінде қызметтік қайтыс
болған

Заң жобасының 1бабы 52-тармағының 5)
тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«6) 36-баптың 1тармағының
3)
тармақшасындағы
«бірінші немесе екінші
топтағы
мүгедек
болып қалған» деген
сөздер «оған бірінші
немесе екінші топтағы
мүгедектік
белгіленген»
деген

Әлеуметтік-мәдени
даму комитеті
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Заң техникасы және
«Қазақстан
Республикасында
мүгедектерді
әлеуметтік
қорғау
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Заңының
терминологиясына
сәйкес келтіру.

201

мәртебесі
туралы»
ҚРЗ 36бабының 1тармағын
ың 3)
тармақша
сы)
Заң
139.
жобасының
1-бабы 52тармағыны
ң __)
тармақшас
ы

міндеттерін
атқару
кезінде қаза тапқан,
қайтыс болған немесе
бірінші
немесе
екінші
топтағы
мүгедек
болып
қалған;

44-бап.
Әскери
қызметшілерді
әлеуметтік
қамсыздандыру
...
8. ...
...
Курсанттарды,
(«Әскери кадеттерді
және
қызмет
әскерге
шақыру
және
бойынша
әскери
әскери
қызметшілерді
қызметшіл қоспағанда,
әскери
ердің
қызметшілер
100
мәртебесі километрден
астам
туралы»
қашықтықтағы басқа
ҚРЗ 44жергілікті жерге жаңа
бабының 8- қызмет орнына (оның
тармағы ішінде әскери бөлім
төртінші (мекеме)
немесе
бөлігінің 3) бөлімше құрамында)
тармақша ауыстырылған кезде
сы)
оларға
әскери
қызметшінің өзіне екі
айлық
ақшалай
қаражат және әрбір

немесе
оларға сөздермен
бірінші
немесе ауыстырылсын;»;
екінші
топтағы
мүгедектік
белгіленген;»;

Жоқ;

Мынадай мазмұндағы
__)
тармақшамен
толықтырылсын:
«__) 44-баптың 8тармағы
төртінші
бөлігінің
3)
тармақшасындағы
«мүгедек
баланы
(мүгедек балаларды)»,
«мүгедек
баласына
(мүгедек
балаларына)»,
«мүгедекке
(мүгедектерге)» деген
сөздер
тиісінше
«мүгедектігі
бар
баланы
(мүгедектігі
бар
балаларды)»,
«мүгедектігі
бар
баласына (мүгедектігі
бар
балаларына)»,
«мүгедектігі
бар
адамға
(мүгедектігі
бар адамдарға)» деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;

Әлеуметтік-мәдени
даму комитеті

Қабылданды

Заң техникасы және
«Қазақстан
Республикасында
мүгедектерді
әлеуметтік
қорғау
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Заңының
терминологиясына
сәйкес келтіру.
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отбасы мүшесіне:
...
3)
сот
шешімі
негізінде
бөлек
тұратын,
бұрынғы
некеден (некелерден)
(ерлі-зайыптылықтан)
туған
мүгедек
баланы
(мүгедек
балаларды)
қоспағанда, жасына
қарамастан,
ортақ
немесе
ерлізайыптылардың
біреуінің
мүгедек
баласына (мүгедек
балаларына), оның
ішінде бала кезінен
мүгедекке
(мүгедектерге)
бір
айлық
ақшалай
қаражаттың жартысы
мөлшерінде көтерме
жәрдемақы төленеді.
Заң
51-бап. Қаза тапқан
140.
жобасының (қайтыс
болған)
1-бабы 52- немесе
мертіккен
тармағыны жағдайда
әскери
ң 7)
қызметшілерге
тармақшас өтемақы төлеу
ы
...
3.
Келісімшарт
(«Әскери бойынша
әскери
қызмет
қызметшіге, ол әскери

7) 51-баптың 3тармағында:
бірінші бөліктің 1),
2)
және
3)
тармақшалары
мынадай редакцияда
жазылсын:
«1)
І
топтағы
мүгедектігі
бар
адамға – отыз айлық

Заң жобасының 1бабы 52-тармағының 7)
тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«7) 51-бапта:
3-тармақта:
бірінші бөлікте:
1) тармақшадағы «І
топтағы мүгедекке»
деген сөздер «бірінші

Әлеуметтік-мәдени
даму комитеті
Депутат
С.А. Симонов

Қабылданды

Заң техникасы және
«Қазақстан
Республикасында
мүгедектерді
әлеуметтік
қорғау
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және
әскери
қызметшіл
ердің
мәртебесі
туралы»
ҚРЗ 51бабының 3тармағын
ың бірінші
және
үшінші
бөліктері)

қызмет
өткерген
кезеңде немесе әскери
қызмет
міндеттерін
орындау нәтижесінде
мертігуден
(жараланудан,
жарақаттанудан,
контузия
алудан),
ауырудан туындаған
мүгедектік
белгіленген
кезде
біржолғы
өтемақы
әскери
қызметтен
шығарылған күннен
бастап
бір
жыл
өткенге дейін:
1)
І
топтағы
мүгедекке – отыз
айлық
ақшалай
қаражат;
2)
ІІ
топтағы
мүгедекке – он сегіз
айлық
ақшалай
қаражат;
3)
ІІІ
топтағы
мүгедекке – алты
айлық
ақшалай
қаражат мөлшерінде
төленеді.
...
Мерзімді
қызмет
әскери
қызметшілеріне,
әскери
оқу
орындарының (әскери

ақшалай қаражат;
2)
ІІ
топтағы
мүгедектігі
бар
адамға – он сегіз
айлық
ақшалай
қаражат;
3)
ІІІ
топтағы
мүгедектігі
бар
адамға – алты айлық
ақшалай
қаражат
мөлшерінде
төленеді.»;
үшінші бөліктің 1),
2)
және
3)
тармақшалары
мынадай редакцияда
жазылсын:
«1)
І
топтағы
мүгедектігі
бар
адамға – 250 айлық
есептік көрсеткіш;
2)
ІІ
топтағы
мүгедектігі
бар
адамға – 150 айлық
есептік көрсеткіш;
3)
ІІІ
топтағы
мүгедектігі
бар
адамға – 50 айлық
есептік көрсеткіш;»;
6-тармақтың
үшінші
бөлігі
мынадай редакцияда
жазылсын:
«Осы
тармақта
көзделген біржолғы

топтағы мүгедектігі
бар адамға» деген
сөздермен
ауыстырылсын;
2) тармақшадағы «ІІ
топтағы мүгедекке»
деген сөздер «екінші
топтағы мүгедектігі
бар адамға» деген
сөздермен
ауыстырылсын;
3)
тармақшадағы
«ІІІ
топтағы
мүгедекке»
деген
сөздер
«үшінші
топтағы мүгедектігі
бар адамға» деген
сөздермен
ауыстырылсын;
үшінші бөлікте:
1) тармақшадағы «І
топтағы мүгедекке»
деген сөздер «бірінші
топтағы мүгедектігі
бар адамға» деген
сөздермен
ауыстырылсын;
2) тармақшадағы «ІІ
топтағы мүгедекке»
деген сөздер «екінші
топтағы мүгедектігі
бар адамға» деген
сөздермен
ауыстырылсын;
3)
тармақшадағы

туралы»
Қазақстан
Республикасы
Заңының
терминологиясына
сәйкес келтіру.
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факультеттердің)
стипендия
алатын
курсанттарына,
әскери
жиындарға
шақырылған әскери
міндеттілерге
осы
тармақта
көзделген
жағдайларда:
1)
І
топтағы
мүгедекке –
250
айлық
есептік
көрсеткіш;
2)
ІІ
топтағы
мүгедекке –
150
айлық
есептік
көрсеткіш;
3)
ІІІ
топтағы
мүгедекке – 50 айлық
есептік көрсеткіш;
4) ауыр мертіккені
үшін – 12 айлық
есептік көрсеткіш;
5) жеңіл мертіккені
үшін – 4 айлық есептік
көрсеткіш
мөлшерінде біржолғы
өтемақылар төленеді.
...
6. ...
...
Осы
тармақта
көзделген біржолғы
жәрдемақы мөлшерін
айқындау
кезінде
жәрдемақыға құқығы

жәрдемақы
мөлшерін айқындау
кезінде жәрдемақыға
құқығы бар отбасы
мүшелерінің
қатарына: жасына
және
еңбекке
қабілеттілігіне
қарамастан
әйелі
(күйеуі); он сегіз
жасқа
толмаған
немесе бұл жастан
асқан, егер олар он
сегіз жасқа толғанға
дейін мүгедектігі бар
адам болып қалған
немесе асыраушысы
қайтыс болған күні
күндізгі
оқу
орындарының
оқушылары болып
табылған
және
жиырма үш жасқа
толмаған балалары;
қайтыс
болған
адамның
асырапбағуында
болып
келген,
заңнамада
белгіленген
зейнеткерлік жасқа
толған не мүгедектігі
бар адам болып
табылатын
атааналары енгізіледі.».

«ІІІ
топтағы
мүгедекке»
деген
сөздер
«үшінші
топтағы мүгедектігі
бар адамға» деген
сөздермен
ауыстырылсын;
6-тармақтың үшінші
бөлігіндегі «егер олар
он
сегіз
жасқа
толғанға
дейін
мүгедек болып қалған
немесе»,
«мүгедек»
деген сөздер тиісінше
«егер оларға он сегіз
жасқа толғанға дейін
мүгедектік
белгіленген
немесе
олар»,
«мүгедектігі
бар адамдар» деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;
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бар
отбасы
мүшелерінің
қатарына:
жасына
және
еңбекке
қабілеттілігіне
қарамастан
әйелі
(күйеуі); он сегіз
жасқа
толмаған
немесе бұл жастан
асқан, егер олар он
сегіз жасқа толғанға
дейін мүгедек болып
қалған
немесе
асыраушысы қайтыс
болған күні күндізгі
оқу
орындарының
оқушылары
болып
табылған
және
жиырма үш жасқа
толмаған балалары;
қайтыс
болған
адамның
асырапбағуында
болып
келген,
заңнамада
белгіленген
зейнеткерлік
жасқа
толған не мүгедек
болып табылатын атааналары енгізіледі.
54. «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы
Қазақстан Республикасының Заңына:
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141.

Заң
4-бап. Зейнетақымен
жобасының қамсыздандыру
1-бабы
жөніндегі мемлекеттік
54-тарма- кепілдіктер
ғының
...
__)
2. ...
тармақшас
...
ы (жаңа)
Мемлекеттік
базалық
зейнетақы
(«Қазақст төлемін беру кезінде:
ан
...
Республика
4) 18 жасқа дейінгі
сында
мүгедек
баланы
зейнетақы бағып-күткен уақыт;
мен
...
қамсыздан
9) бөгденің көмегіне
дыру
мұқтаж
бірінші
туралы»
топтағы мүгедекке,
ҚРЗ 4екінші
топтағы
бабының 2- жалғызбасты
тармағы мүгедекке
және
үшінші
жасына байланысты
бөлігінің 4) зейнеткерге, сондайжәне 9)
ақ сексен жасқа толған
тармақша қартқа күтім жасаған
лары)
уақыт;

Жоқ

Мынадай мазмұндағы
Депутаттар
жаңа __) тармақшамен
Д.Н. Нұрманбетова
толықтырылсын:
Л.П. Павловец
«__) 4-баптың 2жобасының
тармағы
үшінші Заң
бөлігінің 4) және 9) тұжырымдамасына
тармақшаларындағы сәйкес келтіру.
«мүгедек
баланы»,
«мүгедекке»
деген
сөздер
тиісінше
«мүгедектігі
бар
баланы», «мүгедектігі
бар адамға» деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;

Қабылданды

Тиісінше
тармақшалардың
кейінгі
нөмірленуі
өзгертілсін;

59. «Жол жүрісі туралы» 2014 жылғы 17 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына:
142.

Заң
1-бап. Осы Заңда
жобасының пайдаланылатын
1-бабы 59- негізгі ұғымдар
тармағыны
Осы Заңда мынадай
ң 1) – 5)
негізгі
ұғымдар

1) 1-баптың 6) және
Заң жобасының 1Әлеуметтік-мәдени
10)
тармақшалары бабы 59-тармағының 1) даму комитеті
мынадай редакцияда тармақшасы мынадай
жазылсын:
редакцияда жазылсын:
Заң техникасы.
«6) велосипед – екі
«1)
бүкіл
мәтін

Қабылданды
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тармақшал
ары

пайдаланылады:
...
6) велосипед – екі
немесе
одан
көп
дөңгелегі
бар
(мүгедектерге
арналған
креслоарбалардан
басқа)
және үстінде отырған
адамдардың
дене
күшімен қозғалысқа
келтірілетін
көлік
құралы;
...
10) жаяу жүргінші –
жолда
көлік
құралынан тыс жерде
тұрған және онда
жұмыс
жүргізіп
жатпаған
адам.
Мүгедектерге
арналған
креслоарбалармен
жүріптұратын, велосипедті,
мопедті, мотоциклді
жетелеп әкеле жатқан,
шана, арба, балалар
арбасын сүйретіп келе
жатқан жеке адамдар
жаяу жүргіншілерге
теңестіріледі;
Заң
10-бап.
Уәкілетті
143.
жобасының органның құзыреті
1-бабы 59Уәкілетті орган:

немесе
одан
көп
дөңгелегі
бар
(мүгедектігі
бар
адамдарға арналған
кресло-арбалардан
басқа) және үстінде
отырған адамдардың
дене
күшімен
қозғалысқа
келтірілетін
көлік
құралы;
10) жаяу жүргінші –
жолда
көлік
құралынан тыс жерде
тұрған және онда
жұмыс
жүргізіп
жатпаған
адам.
Мүгедектігі
бар
адамдарға арналған
кресло-арбалармен
жүріп-тұратын,
велосипедті, мопедті,
мотоциклді жетелеп
әкеле жатқан, шана,
арба, балалар арбасын
сүйретіп келе жатқан
жеке адамдар жаяу
жүргіншілерге
теңестіріледі;»;

бойынша
«мүгедектерге»,
«Мүгедектерге»,
«мүгедек
жүргізушілер»,
«мүгедектердің»,
«Мүгедектер»,
«Мүгедек»,
«Мүгедектерден»
деген сөздер тиісінше
«мүгедектігі
бар
адамдарға»,
«Мүгедектігі
бар
адамдарға»,
«мүгедектігі
бар
жүргізушілер»,
«мүгедектігі
бар
адамдардың»,
«Мүгедектігі
бар
адамдар»,
«Мүгедектігі
бар
адам»,
«Мүгедектігі
бар адамдардан» деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;

2) 10-баптың 14)
тармақшасы мынадай
редакцияда

Заң жобасының 1Әлеуметтік-мәдени
бабы 59-тармағының 2) даму комитеті
тармақшасы
алып

Қабылданды
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тармағыны
ң 2)
тармақшас
ы
(«Жол
жүрісі
туралы»
ҚРЗ 10бабының
14)
тармақша
сы)

144.

Заң
жобасының
1-бабы 59тармағыны
ң 3)
тармақшас
ы

...
14)
мүгедектерге
тең қолжетімділікті
қамтамасыз
ету
мақсатында олардың
қажеттіліктерін ескере
отырып,
жолдарды
жобалауға,
салуға,
жөндеуге,
күтіпұстауға және оларды
басқаруға
арналған
нормативтік, жобалау
және
техникалық
құжаттаманы
жол
жүрісі
қауіпсіздігін
қамтамасыз
ету
бөлігінде келіседі;

29-бап. Жол жүрісі
қауіпсіздігін
медициналық
қамтамасыз ету
...
5.
Қайта
медициналық қарап
тексеру
мынадай
(«Жол
мерзімдерде
жүрісі
өткізіледі:
туралы»
...
ҚРЗ 292)
механикалық
бабының 5- көлік құралдарының
тармағын алпыс
бес
жасқа
ың 2)
толған жүргізушілері
тармақша және
мүгедек

жазылсын:
«14) мүгедектігі бар
адамдарға
тең
қолжетімділікті
қамтамасыз
ету
мақсатында олардың
қажеттіліктерін ескере
отырып,
жолдарды
жобалауға,
салуға,
жөндеуге,
күтіпұстауға және оларды
басқаруға
арналған
нормативтік, жобалау
және
техникалық
құжаттаманы
жол
жүрісі
қауіпсіздігін
қамтамасыз
ету
бөлігінде келіседі;»;
3) 29-баптың 5тармағының
2)
тармақшасы мынадай
редакцияда
жазылсын:
«2)
механикалық
көлік құралдарының
алпыс
бес
жасқа
толған жүргізушілері
және мүгедектігі бар
жүргізушілер – әрбір
екі жыл сайын.»;

тасталсын;

Заң техникасы.

Заң жобасының 1Әлеуметтік-мәдени
бабы 59-тармағының 3) даму комитеті
тармақшасы
алып
тасталсын;
Заң техникасы.
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сы)

жүргізушілер – әрбір
екі жыл сайын.
Заң
37-бап. Жолдардың,
145.
жобасының теміржол өтпелерінің
1-бабы 59- және басқа да жол
тармағыны құрылыстарының
ң 4)
жай-күйіне жауапты
тармақшас лауазымды адамдарға
ы
және
өзге
де
тұлғаларға қойылатын
(«Жол
негізгі талаптар
жүрісі
...
туралы»
3. Тиісті лауазымды
ҚРЗ 37адамдар және өзге де
бабының 3- тұлғалар:
тармағын
1) түрлі санаттағы
ың 1)
мүгедектердің
тармақша қажеттіліктерін ескере
сы)
отырып,
қалаларда
және жолдарда жол
жүрісін ұйымдастыру
және
көліктік
жоспарлау жөніндегі
құжаттаманы,
жолдарды жол жүрісін
реттеудің техникалық
құралдарымен
жабдықтауды;
жолдарды,
жол
құрылыстарын салу,
реконструкциялау
жобаларын уәкілетті
орган айқындайтын
тәртіппен;

4) 37-баптың 3Заң жобасының 1Әлеуметтік-мәдени
тармағының
1) бабы 59-тармағының 4) даму комитеті
тармақшасы мынадай тармақшасы
алып
редакцияда
тасталсын;
Заң техникасы.
жазылсын:
«1) түрлі санаттағы
мүгедектігі
бар
адамдардың
қажеттіліктерін ескере
отырып,
қалаларда
және жолдарда жол
жүрісін ұйымдастыру
және
көліктік
жоспарлау жөніндегі
құжаттаманы,
жолдарды жол жүрісін
реттеудің техникалық
құралдарымен
жабдықтауды;
жолдарды,
жол
құрылыстарын салу,
реконструкциялау
жобаларын уәкілетті
орган айқындайтын
тәртіппен;»;
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146.

Заң
жобасының
1-бабы 59тармағыны
ң 5)
тармақшас
ы

44-бап.
Жолдарда
жол
сервисі
объектілерін
жайластыру
1.
Көлік
және
коммуникация
саласындағы уәкілетті
орган,
жергілікті
(«Жол
атқарушы органдар,
жүрісі
жол иелері жолдарды
туралы»
жобалау,
ҚРЗ 44реконструкциялау,
бабының 1- салу және пайдалану
тармағын кезеңінде:
ың 1)
1)
жол
жүрісі
тармақша қауіпсіздігін
сы)
қамтамасыз
ету
талаптарын
және
мүгедектерге келуіне
басқа
азаматтармен
тең
жағдайлар
жасайтын
арнайы
техникалық
құралдармен,
бейімдемелермен
жабдықтауды ескере
отырып, жол сервисі
объектілерін жобалау
нормаларына,
салу
жоспарларына және
оларды
орналастырудың бас
схемаларына сәйкес
жолдарды көрсетілген
объектілермен

5) 44-баптың 1Заң жобасының 1Әлеуметтік-мәдени
тармағының
1) бабы 59-тармағының 5) даму комитеті
тармақшасы мынадай тармақшасы
алып
редакцияда
тасталсын;
Заң техникасы.
жазылсын:
«1)
жол
жүрісі
қауіпсіздігін
қамтамасыз
ету
талаптарын
және
мүгедектігі
бар
адамдарға
келуіне
басқа
азаматтармен
тең
жағдайлар
жасайтын
арнайы
техникалық
құралдармен,
бейімдемелермен
жабдықтауды ескере
отырып, жол сервисі
объектілерін жобалау
нормаларына,
салу
жоспарларына және
оларды
орналастырудың бас
схемаларына сәйкес
жолдарды көрсетілген
объектілермен
жайластыруды
қамтамасыз етеді;»;
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жайластыруды
қамтамасыз етеді;
Заң
58-бап. Тірек-қимыл
147.
жобасының аппараты
бұзылған
1-бабы 59- адамдардың
жол
тармағыны жүрісін және оларға
ң 6)
қызмет
көрсететін
тармақшас көлік құралдарының
ы
тұрақтарын
ұйымдастыру
(«Жол
1.
Тірек-қимыл
жүрісі
аппараты
бұзылған
туралы»
жүргізушілер немесе
ҚРЗ 58тірек-қимыл аппараты
бабы)
бұзылған адамдарға
немесе
зағиптарға
қызмет
көрсететін
көлік құралдарының
жүргізушілері
басқаратын
көлік
құралдарына "Қоюға
тыйым
салынады",
"Айдың тақ күндері
қоюға
тыйым
салынады", "Айдың
жұп күндері қоюға
тыйым
салынады"
деген тыйым салатын
жол белгілерінің күші
қолданылмайды.
2.
Тірек-қимыл
аппараты бұзылған
жүргізушілер немесе
тірек-қимыл

6) 58-бапта:
2-тармақ
алып
тасталсын;
3 және 4-тармақтар
мынадай редакцияда
жазылсын:
«3. Егер «Тұрақ
орны»
деген
ақпараттық-нұсқағыш
жол
белгісімен
«Мүгедектігі
бар
адам» деген қосымша
ақпарат жол белгісі
(тақтайша)
орнатылған жағдайда,
«Тұрақ орны» деген
жол белгісінің күші
мүгедектіктің ауыр
дәрежелі 1 немесе 2топтағы
тірекқимыл
аппараты
бұзылған, өздігінен
қозғалу мүмкіндігі
шектеулі
жүргізушілер немесе
тірек-қимыл
аппараты бұзылған
адамдарды баратын
жеріне және кері
қарай алып жүру
кезінде
оларды
тасымалдайтын

Заң жобасының 1бабы 59-тармағының 6)
тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«6) 58-бапта:
1-тармақтағы
«адамдарға
немесе
зағиптарға»
деген
сөздер «немесе көру
қабілетінен
толық
айырылған
адамдарға»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;
2-тармақ
алып
тасталсын;»;

Әлеуметтік-мәдени
даму комитеті
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аппараты бұзылған
адамдарға
қызмет
көрсететін
көлік
құралдарының
жүргізушілері
басқаратын
көлік
құралдары
басқаруға арналған
тиісті
механизмдермен
және
(немесе)
бейімдемелермен
жабдықталуға тиіс.
3. Егер "Тұрақ орны"
деген
ақпараттықнұсқағыш
жол
белгісімен
"Мүгедектер" деген
қосымша ақпарат жол
белгісі
(тақтайша)
орнатылған жағдайда,
"Тұрақ орны" деген
жол белгісінің күші
"Мүгедек"
деген
таным
белгілері
орнатылған
мотоколяскалар мен
автомобильдерге ғана
қолданылады.
4.
Егер
тыйым
салатын не нұсқайтын
жол
белгілерімен
"Мүгедектерден
басқа" деген қосымша
ақпарат жол белгісі

көлік
құралдарының
жүргізушілері
басқаратын
«Мүгедектігі
бар
адам» деген таным
белгілері орнатылған
тиісті
механизмдермен,
басқаруға арналған
құрылғылармен
жабдықталған
автокөлік
құралдарына
ғана
қолданылады.
4.
Егер
тыйым
салатын не нұсқайтын
жол
белгілерімен
«Мүгедектігі
бар
адамдардан басқа»
деген
қосымша
ақпарат жол белгісі
(тақтайша)
орнатылған жағдайда,
онда
осы
жол
белгілерінің
күші
«Мүгедектігі
бар
адам» деген таным
белгілері орнатылған
мотоколяскалар мен
автомобильдерге
қолданылмайды.»;

213

(тақтайша)
орнатылған жағдайда,
онда
осы
жол
белгілерінің
күші
"Мүгедек"
деген
таным
белгілері
орнатылған
мотоколяскалар мен
автомобильдерге
қолданылмайды.
Заң
59-бап. Тірек-қимыл
148.
жобасының аппараты
бұзылған
1-бабы 59- жүргізушілердің
тармағыны немесе тірек-қимыл
ң 7)
аппараты
бұзылған
тармақшас адамдарға
немесе
ы
зағиптарға
қызмет
көрсететін
көлік
(«Жол
құралдары
жүрісі
жүргізушілерінің
туралы»
арнайы құқықтары
ҚРЗ 591. "Мүгедек" деген
бабы)
таным белгілері бар
көлік
құралдарын
басқаратын
тірекқимыл
аппараты
бұзылған
жүргізушілердің:
...
2.
Тірек-қимыл
аппараты
бұзылған
адамдарға
немесе
зағиптарға
қызмет
көрсететін
көлік

7) 59-бапта:
тақырыбы мынадай
редакцияда
жазылсын:
«59-бап.
Тірекқимыл
аппараты
бұзылған
жүргізушілердің
немесе тірек-қимыл
аппараты
бұзылған
немесе көру қабілеті
толық
жоғалған
адамдарға
қызмет
көрсететін
көлік
құралдары
жүргізушілерінің
арнайы құқықтары»;
1-тармақтың бірінші
абзацы
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«1.
«Мүгедектігі
бар
адам» деген
таным белгілері бар

Заң жобасының 1бабы 59-тармағының 7)
тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«7) 59-бапта:
тақырыптағы
«адамдарға
немесе
зағиптарға»
деген
сөздер «немесе көру
қабілетінен
толық
айырылған
адамдарға»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;
2-тармақтағы
«адамдарға
немесе
зағиптарға»,
«адамдарды
немесе
зағиптарды»
деген
сөздер
тиісінше
«немесе
көру
қабілетінен
толық
айырылған
адамдарға», «немесе

Әлеуметтік-мәдени
даму комитеті
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құралдарының
жүргізушілері тірекқимыл
аппараты
бұзылған адамдарды
немесе зағиптарды
отырғызу
немесе
түсіру
үшін
елді
мекендердегі тоқтауға
тыйым салатын жол
белгілері
қолданылатын
аймақта
көлік
құралын тоқтатады.
3.
Тірек-қимыл
аппараты
бұзылған
адамды
немесе
зағипты
қолынан
жетектеп
межелі
жеріне және кері алып
жүретін, тірек-қимыл
аппараты
бұзылған
адамға
немесе
зағипқа
қызмет
көрсететін
көлік
құралының
жүргізушісі
осы
баптың 1-тармағының
1)
тармақшасында
көрсетілген
жағдайларда
елді
мекендерде
көлік
құралын тоқтатады.

көлік
құралдарын
басқаратын
тірекқимыл
аппараты
бұзылған
жүргізушілердің:».

көру
қабілетінен
толық
айырылған
адамдарды»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;
3-тармақтағы
«адамды
немесе
зағипты»,
«адамға
немесе зағипқа» деген
сөздер
тиісінше
«немесе
көру
қабілетінен
толық
айырылған адамды»,
«немесе
көру
қабілетінен
толық
айырылған адамға»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;

60. «Дене шынықтыру және спорт туралы» 2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:
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149.

Заң
жобасының
1-бабы 60тармағыны
ң 5)
тармақшас
ы

13-2-бап.
Ұлттық
сурдлимпиадалық
қозғалыс. Қазақстан
Республикасының
Ұлттық сурдлимпиада
комитеті
1.
Ұлттық
сурдлимпиадалық
(«Дене
қозғалыс
мақсаты
шынықтыр сурдлимпиадалық
у және
қозғалыс
спорт
қағидаттарын
туралы»
насихаттау
және
ҚРЗ 13-2- енгізу,
бабының 1- сурдлимпиадалық
тармағы, спорт
түрлері
3бойынша
мүгедек
тармағын спортшылар
ың 5)
арасында
дене
тармақша шынықтыру
мен
сы, 6спортты
дамытуға
тармағы) жәрдемдесу,
халықаралық
спорттық
ынтымақтастықты
нығайту,
Сурдлимпиадалық
ойындарға
және
Саңыраулардың
халықаралық
спорт
комитетінің аясында
өткізілетін басқа да
халықаралық

5) 13-2-бапта:
1-тармақ мынадай
редакцияда жазылсын:
«1.
Ұлттық
сурдлимпиадалық
қозғалыс
мақсаты
сурдлимпиадалық
қозғалыс
қағидаттарын
насихаттау
және
енгізу,
сурдлимпиадалық
спорт
түрлері
бойынша мүгедектігі
бар
спортшылар
арасында
дене
шынықтыру
мен
спортты
дамытуға
жәрдемдесу,
халықаралық
спорттық
ынтымақтастықты
нығайту,
Сурдлимпиадалық
ойындарға
және
Саңыраулардың
халықаралық
спорт
комитетінің аясында
өткізілетін басқа да
халықаралық
спорттық
іс-шараларға қатысу
болып
табылатын

Заң жобасының 1бабы 60-тармағының 5)
тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«5) 13-2-баптың 1тармағындағы,
3тармағының
5)
тармақшасындағы,
6тармағындағы «мүгедек
спортшылар»,
«мүгедек
спортшыларының»
деген сөздер тиісінше
«мүгедектігі
бар
спортшылар»,
«мүгедектігі
бар
спортшыларының»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;

Депутат
Л.П. Павловец

Қабылданды

Заң техникасы.
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спорттық іс-шараларға
қатысу
болып
табылатын
халықаралық
сурдлимпиадалық
қозғалыстың құрамдас
бөлігі
болып
табылады.
...
3.
Қазақстан
Республикасының
Ұлттық сурдлимпиада
комитеті:
...
5) Сурдлимпиадалық
ойындарға
және
Саңыраулардың
халықаралық
спорт
комитеті
аясында
өткiзілетiн басқа да
халықаралық
спорттық іс-шараларға
қатысу
үшiн
Қазақстан
Республикасы
мүгедек
спортшыларының
қажетті
даярлық
деңгейін қамтамасыз
етуге
бағытталған
шараларды әзірлеуге
және жүзеге асыруға
қатысады;
...
6.
Қазақстан

халықаралық
сурдлимпиадалық
қозғалыстың құрамдас
бөлігі
болып
табылады.»;
3-тармақтың
5)
тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«5)
Сурдлимпиадалық
ойындарға
және
Саңыраулардың
халықаралық
спорт
комитеті
аясында
өткізілетін басқа да
халықаралық
спорттық
іс-шараларға қатысу
үшін
Қазақстан
Республикасы
мүгедектігі
бар
спортшыларының
қажетті
даярлық
деңгейін қамтамасыз
етуге
бағытталған
шараларды әзірлеуге
және жүзеге асыруға
қатысады;»;
6-тармақ мынадай
редакцияда жазылсын:
«6.
Қазақстан
Республикасы Ұлттық
сурдлимпиада
комитетінің
сурдлимпиадалық
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Республикасы Ұлттық
сурдлимпиада
комитетінің
сурдлимпиадалық
жоғары
жетістіктер
спорты түрлері мен
бұқаралық
спортты
дамыту,
сондай-ақ
Сурдлимпиадалық
ойындарға
және
Саңыраулардың
халықаралық
спорт
комитетінің аясында
өткiзілетiн басқа да
халықаралық
спорттық іс-шараларға
қатысу
үшін
Қазақстан
Республикасы
мүгедек
спортшыларының
қажетті
даярлық
деңгейін қамтамасыз
ету
жөніндегі
өз
өкілеттіктерін
іске
асыруы
дене
шынықтыру
және
спорт
саласындағы
уәкілетті
органмен
және аккредиттелген
республикалық
(өңірлік)
спорт
федерацияларымен
өзара іс-қимыл жасау
арқылы
жүзеге

жоғары
жетістіктер
спорты түрлері мен
бұқаралық
спортты
дамыту,
сондай-ақ
Сурдлимпиадалық
ойындарға
және
Саңыраулардың
халықаралық
спорт
комитетінің аясында
өткізілетін басқа да
халықаралық
спорттық іс-шараларға
қатысу
үшін
Қазақстан
Республикасы
мүгедектігі
бар
спортшыларының
қажетті
даярлық
деңгейін қамтамасыз
ету
жөніндегі
өз
өкілеттіктерін
іске
асыруы
дене
шынықтыру
және
спорт
саласындағы
уәкілетті
органмен
және аккредиттелген
республикалық
(өңірлік)
спорт
федерацияларымен
өзара іс-қимыл жасау
арқылы
жүзеге
асырылады.»;
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асырылады.
63. «Қазақстан Республикасының бітімгершілік қызметі туралы»
2015 жылғы 15 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына:
150.

Заң
жобасының
1-бабы 63тармағыны
ң үшінші,
төртінші
және
бесінші
абзацтары
(«Қазақст
ан
Республика
сының
бітімгерші
лік
қызметі
туралы»
2015
жылғы 15
маусымдағ
ы
Қазақстан
Республика
сының
Заңына»
ҚРЗ 17бабының
5-

17-бап. Азаматтық
персоналды
әлеуметтік
қамсыздандыру
ерекшеліктері
...
5.
Азаматтық
персонал
қатарындағы адамға
бітімгершілік
операцияға
қатысу
кезеңінде
немесе
бітімгершілік
операцияға
қатысу
нәтижесінде мертігуі
(жаралануы,
жарақаттануы,
контузия
алуы),
ауыруы салдарынан
болған
мүгедектік
белгіленген
кезде
біржолғы
өтемақы
адамның
бітімгершілік
операцияға қатысуы
аяқталған
күннен
бастап
бір
жыл
өткенге дейін соңғы
жұмыс орны (атқарған

17-баптың
5тармағының 1), 2)
және 3) тармақшалары
мынадай редакцияда
жазылсын:
«1)
І
топтағы
мүгедектігі бар адамға
– отыз айлық жалақы;
2)
ІІ
топтағы
мүгедектігі бар адамға
– он сегіз айлық
жалақы;
3)
ІІІ
топтағы
мүгедектігі бар адамға
– алты айлық жалақы
мөлшерінде
төленеді.».

Заң жобасының 1бабы
63-тармағының
үшінші, төртінші және
бесінші
абзацтарындағы
«І»,
«ІІ»,
«ІІІ»
деген
цифрлар
тиісінше
«бірінші»,
«екінші»,
«үшінші»
деген
сөздермен
ауыстырылсын.

Әлеуметтік-мәдени
даму комитеті
Депутат
С.А. Симонов

Қабылданды

«Қазақстан
Республикасында
мүгедектерді
әлеуметтік
қорғау
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Заңының
терминологиясына
сәйкес келтіру.
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тармағын
ың 1), 2),
3)
тармақша
лары)

лауазымы) бойынша:
1)
І
топтағы
мүгедекке – отыз
айлық жалақы;
2)
ІІ
топтағы
мүгедекке – он сегіз
айлық жалақы;
3)
ІІІ
топтағы
мүгедекке – алты
айлық
жалақы
мөлшерінде төленеді.

65. «Ақпаратқа қол жеткізу туралы» 2015 жылғы 16 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына:
151.

Заң
жобасының
1-бабы 65тармағыны
ң 1)
тармақшас
ы

9-бап.
Ақпарат
иеленушінің
құқықтары
мен
міндеттері
...
2.
Ақпарат
иеленуші:
...
7) ақпарат беру
кезінде мүгедектер
үшін
қажетті
жағдайлар жасауға;

(«Ақпарат
қа қол
жеткізу
туралы»
ҚРЗ 9бабының 2тармағын
ың 7)
тармақша
сы)
Заң
12-бап.
Ақпарат
152.
жобасының иеленушілер

1)
9-баптың
1тармағының
7)
тармақшасы мынадай
редакцияда
жазылсын:
«7) ақпарат беру
кезінде мүгедектігі
бар адамдар үшін
қажетті
жағдайлар
жасауға;»;

Заң жобасының 1Әлеуметтік-мәдени
бабы 65-тармағының 1) даму комитеті
тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
Заң техникасы.
«1)
9-баптың
2тармағының
7)
тармақшасындағы
«мүгедектер» деген сөз
«мүгедектігі
бар
адамдар»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;

Қабылданды

2) 12-баптың 1Заң жобасының 1Әлеуметтік-мәдени
тармағының бірінші бабы 65-тармағының 2) даму комитеті

Қабылданды
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1-бабы 65тармағыны
ң 1)
тармақшас
ы

орналасқан
үйжайларда ақпаратты
орналастыру
1.
Ақпарат
иеленушілер
өздері
орналасқан
үй(«Ақпарат жайларда өз қызметі
қа қол
туралы ақпараты бар
жеткізу
ақпараттық стендтерді
туралы»
және (немесе) ұқсас
ҚРЗ 12мақсаттағы басқа да
бабының 1- техникалық
тармағын құралдарды
ың бірінші орналастырады және
бөлігі)
мүгедектердің оларға
еркін қол жеткізуіне
жағдайлар жасайды.

бөлігі
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«1.
Ақпарат
иеленушілер
өздері
орналасқан
үйжайларда өз қызметі
туралы ақпараты бар
ақпараттық стендтерді
және (немесе) ұқсас
мақсаттағы басқа да
техникалық
құралдарды
орналастырады және
мүгедектігі
бар
адамдардың оларға
еркін қол жеткізуіне
жағдайлар жасайды.»;
Заң
16-бап. Интернет3) 16-бапта:
153.
жобасының ресурстарда ақпарат
1-тармақ мынадай
1-бабы 65- орналастыру
редакцияда
тармағыны
1.
Ақпарат жазылсын:
ң 1)
иеленушілер
«1. Ақпарат иелері
тармақшас интернет-ресурстар
мүгедектігі
бар
ы
құрады.
адамдардың
мүдделерін сақтай
(«Ақпарат
отырып, интернетқа қол
ресурстар құрады.
жеткізу
Құрылған
туралы»
интернет-ресурстар
ҚРЗ 16веб-қолжетімділіктің
бабының 1ұлттық стандартына
тармағы)
сәйкес келуге тиіс.»;

тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«2) 12-баптың
1тармағының
бірінші
бөлігіндегі
«мүгедектердің» деген
сөз «мүгедектігі бар
адамдардың»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;

Заң жобасының 1бабы 65-тармағы 3)
тармақшасының
төртінші абзацында:
«мүгедектігі
бар
адамдардың
мүдделерін
сақтай
отырып» деген сөздер
«мүгедектігі
бар
адамдар
үшін
қолжетімділіктің
қамтамасыз
етілуін
ескере отырып» деген
сөздермен
ауыстырылсын;
«веб-

Заң техникасы.

Әлеуметтік-мәдени
даму комитеті
Депутат
Е.В. Смайлов

Қабылданды

Мүгедектердің
құқықтары
туралы
конвенцияның
21бабын орындау үшін.
«Ақпаратқа
қол
жеткізу
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Заңының 9-бабы 2тармағының
7)
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тармақшасына сәйкес
ақпарат
иеленуші
ақпаратты беру кезінде
мүгедектер
үшін
қажетті
жағдайлар
жасауға міндетті деп
көзделген.
Осылайша,
осы
тармақша
ақпарат
иеленушілерді
мүгедектігі
бар
адамдардың
мүдделерін,
оның
ішінде
интернетресурстарды
жасау
кезінде
ескеруге
міндеттейді.
«мүгедектігі
бар
Депутат
Қабылданды
адамдардың
Е.В. Смайлов
мүдделерін
сақтай
отырып» деген сөздер
Мүгедектердің
«мүгедектігі
бар құқықтары
туралы
21адамдар
үшін конвенцияның
бабын орындау үшін.
қолжетімділіктің
Қатысушы
қамтамасыз
етілуін
ескере отырып» деген мемлекеттер
сөздермен
мыналарды
қоса
ауыстырылсын;
алғанда, мүгедектердің
өз таңдауы бойынша
осы Конвенцияның 2бабында
айқындалатын, ақпарат
пен
идеяларды
басқалармен
тең
қолжетімділіктің
ұлттық стандартына»
деген сөздер «ұлттық
стандартқа»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;

154.

Заң
жобасының
1-бабы 65тармағыны
ң 4)
тармақшас
ы

17-бап.
"Электрондық
үкіметтің"
вебпорталында ақпарат
орналастыру
1.
Ақпарат
пайдаланушылар осы
Заңға
сәйкес
(«Ақпарат "электрондық үкімет"
қа қол
веб-порталының
жеткізу
құрамдастарында
туралы»
орналастырылатын
ҚРЗ 17ақпаратты ала алады
бабының 1- және пайдалана алады,
тармағы) сондай-ақ
"электрондық үкімет"
веб-порталында

4) 17-баптың 1тармағы
мынадай
редакцияда жазылсын:
«1.
Ақпарат
пайдаланушылар осы
Заңға сәйкес ақпарат
иелері «электрондық
үкімет»
вебпорталының
құрамдастарында
мүгедектігі
бар
адамдардың
мүдделерін
сақтай
отырып
орналастыратын
ақпаратты ала алады
және пайдалана алады,
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тіркелген
не
"электрондық үкімет"
веб-порталының
құрамдастарында
авторландырылған
жағдайда
оны
талқылауға
қатыса
алады.

сондай-ақ
«электрондық үкімет»
веб-порталында
тіркелген
не
«электрондық үкімет»
веб-порталының
құрамдастарында
авторландырылған
жағдайда
оны
талқылауға
қатыса
алады.».

дәрежеде іздеу, алу
және
тарату
бостандығын
қоса
алғанда, өз пікірлері
мен сенімдерін білдіру
бостандығы құқығын
пайдалануын
қамтамасыз ету үшін
барлық
тиісті
шараларды
қабылдайды:
a) мүгедектерді қалың
жұртшылыққа
арналған
ақпаратпен
қолжетімді
форматтарда
және
мүгедектіктің әртүрлі
нысандарын ескеретін
технологияларды
пайдалана
отырып,
уақтылы
және
қосымша
ақысыз
жабдықтау;
b) ресми қарымқатынастарда: ымдау
тілдерін,
Брайль
әліпбиін,
қарымқатынастың күшейтуші
және балама тәсілдерін
және
мүгедектердің
таңдауы
бойынша
қарым-қатынастың
барлық
басқа
да
қолжетімді тәсілдерін,
әдістері
мен
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форматтарын қабылдау
және
пайдалануға
жәрдемдесу;
c)
қалың
жұртшылыққа, оның
ішінде
Интернет
арқылы
қызметтер
көрсететін жеке меншік
кәсіпорындарды
мүгедектер
үшін
қолжетімді
және
жарамды форматтарда
ақпарат пен қызметтер
ұсынуға белсенді түрде
себепші болу;
d) бұқаралық ақпарат
құралдарын,
оның
ішінде
Интернет
арқылы ақпарат беретін
құралдарды
өз
қызметтерін
мүгедектер
үшін
қолжетімді
қызметтерге
айналдыруға себепші
болу;
e) ымдау тілдерін
қолдануды тану және
көтермелеу.
67. «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы»
2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына:
155.

Заң

41-бап. Мемлекеттік

1)

41-баптың

2-

Заң

жобасының

1-

Депутаттар

Қабылданды
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жобасының
1-бабы
67-тармағының
екінші –
төртінші
абзацтары

қызметшілерді
ротациялау
2.
Қазақстан
Республикасының
дипломатиялық
қызметінің құқықтық
негіздерін, сондай-ақ
жұмысын
(«Қазақст ұйымдастыру тәртібін
ан
айқындайтын
заңда
Республика көзделген
сының
жағдайларды
мемлекетт қоспағанда, ротация
ік қызметі жүргізудің тәртібі мен
туралы»
мерзімдерін,
ҚРЗ
ротациялауға жататын
41-бабы
мемлекеттік
2-тарма- қызметшілердің
ғының
санаттары
мен
төртінші лауазымдарын
бөлігі)
Қазақстан
Республикасының
Президенті
айқындайды.
Басқа
жерге
ротациялау
кезінде
мемлекеттік әкімшілік
қызметшілер «Тұрғын
үй
қатынастары
туралы»
Қазақстан
Республикасының
Заңына
сәйкес
қызметтік
тұрғынжаймен
қамтамасыз етіледі.

тармағы
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«2.
Қазақстан
Республикасының
дипломатиялық
қызметінің
құқықтық
негіздерін, сондай-ақ
жұмысын
ұйымдастыру
тәртібін
айқындайтын заңда
көзделген
жағдайларды
қоспағанда, ротация
жүргізудің
тәртібі
мен
мерзімдерін,
ротациялауға
жататын
мемлекеттік
қызметшілердің
санаттары
мен
лауазымдарын
Қазақстан
Республикасының
Президенті
айқындайды.
Егер
Қазақстан
Республикасы
дипломатиялық
қызметінің
құқықтық
негіздерін, сондай-ақ
жұмысын

бабы
67-тармағының
екінші
–
төртінші
абзацтары
мынадай
редакцияда жазылсын:
«41-баптың
2тармағының төртінші
бөлігіндегі «мүгедек»,
«мүгедек балалары»
деген сөздер тиісінше
«мүгедектігі
бар
адам»,
«мүгедектігі
бар балалары» деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;

Д.Н. Нұрманбетова
Л.П. Павловец
«Қазақстан
Республикасының
кейбір
заңнамалық
актілеріне мемлекеттік
қызмет және сыбайлас
жемқорлыққа қарсы ісқимыл
мәселелері
бойынша
өзгерістер
мен
толықтырулар
енгізу туралы» ҚР
26.11.2019 № 273-VІ
Заңымен енгізілген 41бабы
2-тармағының
екінші және үшінші
бөліктерін
қолданыстағы
редакцияда
сақтау
мақсатында.
Заң техникасы.
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«Б»
корпусының
мемлекеттік әкімшілік
қызметшілерін
өңіраралық
ротациялауды
үйлестіруді
мемлекеттік қызмет
істері
жөніндегі
уәкілетті орган жүзеге
асырады.
Егер
Қазақстан
Республикасы
дипломатиялық
қызметінің құқықтық
негіздерін, сондай-ақ
жұмысын
ұйымдастыру тәртібін
айқындайтын
заңда
өзгеше
көзделмесе,
мүгедек, жүкті болып
табылатын, он төрт
жасқа дейінгі баланы
тәрбиелеп
отырған,
мүгедек
балалары,
оның ішінде асырап
алған балалары бар
(қорғаншы
болып
табылатын)
жалғызбасты ата-ана,
көпбалалы
ата-ана
(қорғаншы)
болып
табылатын
немесе
асырауында қарт атаанасы бар мемлекеттік
қызметшілерді басқа

ұйымдастыру
тәртібін
айқындайтын заңда
өзгеше көзделмесе,
мүгедектігі
бар
адамдар,
жүкті
болып табылатын,
он төрт жасқа дейінгі
баланы
тәрбиелеп
отырған, мүгедектігі
бар балалары, оның
ішінде асырап алған
балалары
бар
(қорғаншы
болып
табылатын)
жалғызбасты ата-ана
болып
табылатын
немесе асырауында
қарт ата-анасы бар
мемлекеттік
қызметшілерді басқа
жерге
көшумен
байланысты
ротациялауға
осы
мемлекеттік
қызметшілердің
келісімімен ғана жол
беріледі.».
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жерге
көшумен
байланысты
ротациялауға
осы
мемлекеттік
қызметшілердің
келісімімен ғана жол
беріледі.
68. «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына:
156.

Заң
жобасының
1-бабы 68тармағыны
ң екінші
абзацы

39-бап. Бір көзден
59-баптың
алу
тәсілімен тармағының
мемлекеттік
сатып тармақшасы
алуды жүзеге асыру тасталсын;
негіздері
...
3.
Мемлекеттік
(«Мемлеке сатып алу туралы
ттік
шартты
тікелей
сатып алу жасасу арқылы бір
туралы»
көзден алу тәсілімен
ҚРЗ 39мемлекеттік сатып алу
бабының 3- мынадай жағдайларда
тармағын жүзеге асырылады:
ың 54)
...
тармақша
54)
Қазақстан
сы)
Республикасы
мүгедектерінің
қоғамдық
бірлестіктерінен және
(немесе)
Қазақстан
Республикасы
мүгедектерінің
қоғамдық

Заң жобасының 1368-тармағының
54) бабы
алып екінші абзацы алып
тасталсын;
Мынадай мазмұндағы
абзацпен
толықтырылсын:
«39-баптың
3тармағының
54)
тармақшасындағы
«мүгедектерінің»,
«мүгедекке»
деген
сөздер
тиісінше
«мүгедектігі
бар
адамдарының»,
«мүгедектігі
бар
адамға»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;

Депутат
Ж.Ә. Омарбекова

Қабылданды

«Мемлекеттік сатып
алу
туралы»
ҚР
Заңының 39-бабы 3тармағының
54)
тармақшасын
қолданыстағы
редакциясында
қалдыру ұсынылады.
Бұл
норма
мүгедектердің
қоғамдық бірлестіктері
арасында
инватакси
қызметтерін
сатып
алуға
арналған
мемлекеттік
сатып
алуды бір көзден алу
тәсілімен
өткізуді
қамтамасыз етеді.
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бірлестіктері құратын
ұйымдардан
мүгедекке арналған
таксидің көрсетілетін
қызметтерін
сатып
алу.
Мемлекеттік сатып
алу туралы шарттың
жобасы мемлекеттік
сатып
алудың
электрондық
көрсетілетін
қызметтеріне
қол
жеткізудің бірыңғай
нүктесін
ұсынатын
мемлекеттік органның
ақпараттық
жүйесінде:
...
2)
Қазақстан
Республикасы
мүгедектерінің
қоғамдық
бірлестіктеріне
немесе
құрылтайшысы
Қазақстан
Республикасы
мүгедектерінің
қоғамдық
бірлестіктері болып
табылатын ұйымдарға
тиесілігіне сәйкестігі
тұрғысынан
тексеруден
өткен,
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Қазақстан
Республикасы
мүгедектерінің
қоғамдық
бірлестіктеріне және
(немесе)
Қазақстан
Республикасы
мүгедектерінің
қоғамдық
бірлестіктері құрған
ұйымдарға жіберіледі;
Заң
51-бап.
Әлеуетті
157.
жобасының өнім
берушілердің
1-бабы 68- жекелеген
тармағыны санаттарының
ң 2)
мемлекеттік
сатып
тармақшас алуға қатысуы
ы (жаңа )
...
2.
Мемлекеттік
(«Мемлеке сатып
алуды
ттік
ұйымдастырушылар
сатып алу тауарлардың,
туралы»
жұмыстардың,
ҚРЗ 51көрсетілетін
бабының 2- қызметтердің
тармағын жекелеген
түрлерін
ың 2)
мемлекеттік
сатып
тармақша алуды өткізу кезінде:
сы)
...
2)
тауарлар
өндіретін Қазақстан
Республикасы
мүгедектерінің
қоғамдық

жоқ

Заң жобасының 1бабының
68-тармағы
мынадай мазмұндағы 2)
тармақшамен
толықтырылсын:
«2) 51-бапта:
«мүгедектерінің»,
«мүгедектердің»,
«мүгедектері»
деген
сөздер
тиісінше
«мүгедектігі
бар
адамдарының»,
«мүгедектігі
бар
адамдардың»,
«мүгедектігі
бар
адамдары»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;
«мүгедекті
оңалтудың»
деген
сөздер
«мүгедектігі
бар
адамды
абилитациялау
мен

Әлеуметтік-мәдени
даму комитеті
Депутаттар
Ж.Н. Нұрманбетова
Л.П. Павловец

Қабылданды

Заң техникасы.
Заң жобасының 1бабы 38-тармағы 2)
тармақшасының
үшінші
абзацына
сәйкес келтіру, заң
техникасы.
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бірлестіктерінен және
(немесе)
Қазақстан
Республикасы
мүгедектерінің
қоғамдық
бірлестіктері құрған
ұйымдардан
мүгедекті оңалтудың
жеке бағдарламасына
сәйкес мүгедектердің
мұқтаждарына
арналған тауарларды
қоспағанда,
тауарларды
ағымдағы жылы осы
тауарларды сатып алу
үшін бөлінген жалпы
қаражат
көлемінің
кемінде елу пайызы
көлемінде;
3)
жұмыстарды
орындайтын,
қызметтерді
көрсететін Қазақстан
Республикасы
мүгедектерінің
қоғамдық
бірлестіктерінен
және
(немесе)
Қазақстан
Республикасы
мүгедектерінің
қоғамдық
бірлестіктері құрған
ұйымдардан

оңалтудың»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;

230

жұмыстар
мен
көрсетілетін
қызметтерді ағымдағы
жылы осы жұмыстар
мен
көрсетілетін
қызметтерді сатып алу
үшін бөлінген жалпы
қаражат көлемінің жүз
пайызы
көлемінде
сатып алуды жүзеге
асырады.
3.
Тауарларды
өндіретін
және
(немесе)
беретін,
жұмыстарды
орындайтын,
қызметтерді
көрсететін Қазақстан
Республикасы
мүгедектерінің
қоғамдық
бірлестіктерінен және
(немесе)
Қазақстан
Республикасы
мүгедектерінің
қоғамдық
бірлестіктері құрған
ұйымдардан
сатып
алынатын жекелеген
тауарлар, жұмыстар,
көрсетілетін
қызметтер түрлерінің
тізбесін
Қазақстан
Республикасының
Үкіметі айқындайды.
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Тауарларды
өндіретін
және
(немесе) тауарларды
беретін, жұмыстарды
орындайтын,
қызметтерді
көрсететін Қазақстан
Республикасы
мүгедектерінің
қоғамдық
бірлестіктері
және
(немесе)
Қазақстан
Республикасы
мүгедектерінің
қоғамдық
бірлестіктері құрған
ұйымдар мемлекеттік
сатып
алудың
электрондық
көрсетілетін
қызметтеріне
қол
жеткізудің
бірыңғай
нүктесін
ұсынатын
мемлекеттік органның
ақпараттық
жүйесінде:
1) "Салық және
бюджетке төленетін
басқа да міндетті
төлемдер
туралы"
Қазақстан
Республикасы
Кодексінің
(Салық
кодексі)
394-бабы
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бірінші бөлігінің 11)
тармақшасында
көзделген
барлық
шартқа;
2)
Қазақстан
Республикасы
мүгедектерінің
қоғамдық
бірлестіктеріне
немесе
құрылтайшысы
Қазақстан
Республикасы
мүгедектерінің
қоғамдық
бірлестіктері болып
табылатын
ұйымдарға
тиесілігіне сәйкестігі
тұрғысынан
тексеруден өткеннен
кейін, осы баптың 2тармағында
көрсетілген
мемлекеттік
сатып
алуға
қатысуға
жіберіледі.
Осы
тармақтың
екінші бөлігінің 1)
және
2)
тармақшаларына
сәйкессіздігі
анықталған жағдайда,
тауарларды өндіретін
және
(немесе)
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тауарларды беретін,
жұмыстарды
орындайтын,
қызметтерді
көрсететін Қазақстан
Республикасы
мүгедектерінің
қоғамдық
бірлестіктері
және
(немесе)
Қазақстан
Республикасы
мүгедектерінің
қоғамдық
бірлестіктері құрған
ұйымдар осы бапта
көзделген мемлекеттік
сатып алуға қатысуға
жіберілмейді.
4. Осы баптың 2тармағында
белгіленген
ережелерді іске асыру
үшін
мемлекеттік
сатып
алуды
ұйымдастырушы осы
Заңда
көзделген
тәсілдермен
мемлекеттік
сатып
алуды
жүзеге
асырады,
оған
тауарларды өндіретін
және (немесе) беретін,
жұмыстарды
орындайтын,
қызметтерді
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көрсететін Қазақстан
Республикасы
мүгедектерінің
қоғамдық
бірлестіктері
және
(немесе)
Қазақстан
Республикасы
мүгедектерінің
қоғамдық
бірлестіктері құрған
ұйымдар жіберіледі.
Жұмыстарды
орындайтын,
қызметтерді
көрсететін Қазақстан
Республикасы
мүгедектері
қоғамдық
бірлестіктерінің және
(немесе)
Қазақстан
Республикасы
мүгедектерінің
қоғамдық
бірлестіктері құрған
ұйымдардың
өткізілетін
мемлекеттік
сатып
алудың
нысанасы
болып
табылатын
жұмыстарды орындау
бойынша
қосалқы
мердігерлерді
және
қызметтер
көрсету
бойынша
бірлесіп
орындаушыларды
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тартуына
жол
берілмейді.
Осы
баптың
2тармағына
сәйкес
мемлекеттік
сатып
алуды жүзеге асыру
кезінде мемлекеттік
сатып
алуды
ұйымдастырушы
хабарландыру
мәтінінде мемлекеттік
сатып алудың тек қана
тауарларды өндіретін
және (немесе) беретін,
жұмыстарды
орындайтын,
қызметтерді
көрсететін Қазақстан
Республикасы
мүгедектерінің
қоғамдық
бірлестіктері
және
(немесе)
Қазақстан
Республикасы
мүгедектерінің
қоғамдық
бірлестіктері құрған
ұйымдар
арасында
жүзеге асырылатынын
көрсетеді.
Тауарларды
өндіретін
және
(немесе) тауарларды
беретін, жұмыстарды
орындайтын,
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қызметтерді
көрсететін Қазақстан
Республикасы
мүгедектерінің
қоғамдық
бірлестіктері
және
(немесе)
Қазақстан
Республикасы
мүгедектерінің
қоғамдық
бірлестіктері құрған
ұйымдар осы бапқа
сәйкес
жүзеге
асырылатын
мемлекеттік
сатып
алуға
қатысуға
арналған
өтінімді
қамтамасыз
етуді
енгізбейді.
69. «Халықты жұмыспен қамту туралы» 2016 жылғы 6 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына:
158.

Заң
жобасының
1-бабы 69тармағы 2)
тармақшас
ының
үшінші
абзацы

2-бап.
Қазақстан
Республикасының
халықты жұмыспен
қамту
туралы
заңнамасы
...
2.
Қазақстан
Республикасының
халықты жұмыспен
(«Халықты қамту
туралы
жұмыспен заңнамасы Қазақстан
қамту
Республикасының

2)
2-баптың
2Заң жобасының 1тармағы
мынадай бабы 69-тармағы 2)
редакцияда
тармақшасының үшінші
жазылсын:
абзацы алып тасталсын;
«2.
Қазақстан
Республикасының
халықты жұмыспен
қамту
туралы
заңнамасы Қазақстан
Республикасының
азаматтарына,
қандастарға,

Әлеуметтік-мәдени
даму комитеті

Қабылданды

«Құқықтық актілер
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Заңының талаптарына
сәйкес
келмейді,
баптың
тақырыбы
реттеу
нысанасын
көрсетуге тиіс.
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159.

туралы»
ҚРЗ 2бабының 2тармағы)

азаматтарына,
қандастарға,
Қазақстан
Республикасында
тұратын
шетелдіктерге,
азаматтығы
жоқ
адамдарға
қолданылады.

Қазақстан
Республикасында
тұратын
шетелдіктерге,
азаматтығы
жоқ
адамдарға
және
Қазақстан
Республикасының
аумағында
адам
саудасының
құрбаны
ретінде
анықталған
және
сәйкестендірілген
шетелдіктерге
қолданылады.
Қазақстан
Республикасының
аумағында
адам
саудасының
құрбаны
ретінде
анықталған
және
сәйкестендірілген
шетелдіктер кәсіптік
оқытуға
жіберілуі
мүмкін.»;
Халықты
4) 7-бапта:
қамту
...
жөніндегі
мынадай
органның мазмұндағы
13-1)
тармақшамен
жұмыспен толықтырылсын:
мәселелері
«13-1)
Қазақстан
уәкілетті Республикасының
құзыреті аумағында уақытша

Заң
жобасының
1-бабы 69тармағы 4)
тармақшас
ының
алтыншы
және
жетінші

7-бап.
жұмыспен
мәселелері
уәкілетті
құзыреті
Халықты
қамту
жөніндегі
орган өз

Заң жобасының 1Депутат
бабы 69-тармағы 4)
Ғ.А. Елеуов
тармақшасының
алтыншы және жетінші
«Құқықтық актілер
абзацтары
алып туралы» Заңның 24тасталсын;
бабына сәйкес келтіру.
«Халықты жұмыспен
қамту туралы» Заңның
19-бабының жаңа 4-1)

Қабылданды
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абзацтары

шегінде:
...
(«Халықты
13-1) жоқ;
жұмыспен
қамту
туралы»
ҚРЗ 7бабының
13-1)
тармақша
сы (жаңа))

тұруға тегін рұқсат
алған шетелдіктерді
- адам саудасының
құрбандарын
кәсіптік білім беруге
жіберу
тәртібін
әзірлейді
және
бекітеді;»;

тармақшасымен
қайталануды
болғызбау.

73. «Aдвокаттық қызмет және заң көмегі туралы» 2018 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:
160.

Заң
19-бап.
Кешенді
жобасының әлеуметтік заң көмегі
1-бабы
...
73-тарма2.
Кешенді
ғының
әлеуметтік заң көмегі
екінші
мыналарға:
және
...
бесінші,
8) жоқ.
алтыншы
(жаңа)
абзацтары
(«Aдвокат
тық
қызмет
және заң
көмегі
туралы»
ҚРЗ 19бабының 2-

Заң жобасының 119-баптың
273тармағының 4), 6) бабының
тармағында:
тармақшалары
екінші
абзац
мынадай редакцияда
мынадай
редакцияда
жазылсын:
жазылсын:
«19-баптың
2тармағының бірінші
бөлігінде:
4)
және
6)
тармақшалар
мынадай редакцияда
жазылсын:»;
мынадай мазмұндағы
бесінші және алтыншы
абзацтармен
толықтырылсын:
«мынадай
мазмұндағы
8)
тармақшамен

Депутаттар
М.М. Магеррамов
С.Б. Мусабаев

Қабылданды

Мүгедектігі
бар
балаларды
жалғыз
тәрбиелеп отырған не
қамқорлығында
кәмелетке
толған
мүгедек адамдары бар
адамдардың санатын
оларды өтеусіз негізде
кешенді заң көмегіне
қамтамасыз ету үшін
қосу
ұсынылады,
өйткені мүгедектігі бар
адамға күтім жасау
бойынша
әлеуметтік
жәрдемақының төмен
болуына
және
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тармағын
ың 8)
тармақша
сы (жаңа))

толықтырылсын:
«8) мүгедектігі бар
балаларды жалғыз өзі
тәрбиелеп отырған не
қамқорлығында
кәмелетке
толған
мүгедектігі
бар
адамдары
бар
адамдарға көрсетілуі
мүмкін.».».

адамдардың бұл санаты
мүгедектігі бар баланы
не мүгедектігі бар
кәмелетке
толған
адамды тұрақты күтіпбағу
қажеттігіне
байланысты
еңбек
қызметін
тұрақты
негізде жүзеге асыруға
мүмкіндігінің
болмауына байланысты
заң қызметтеріне ақы
төлей алмайды.

75. «Ардагерлер туралы» 2020 жылғы 6 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына:
161.

Заң
жобасының
1-бабы 75тармағы 5)
тармақшас
ының
екінші
абзацы

10-бап. Ұлы Отан
соғысының
ардагерлерін
әлеуметтік
қолдау
шаралары
...
4.
Ұлы
Отан
соғысының
мүгедектеріне
(«Ардагерл мүгедекті оңалтудың
ер туралы» жеке бағдарламасына
ҚРЗ 10сай
Қазақстан
бабының 4- Республикасының
тармағы) заңнамасына сәйкес
қосымша әлеуметтік
қолдау
шаралары
ұсынылады.

5) 10-баптың 4тармағы
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«4.
Ұлы
Отан
соғысы
кезеңінде
жаралануы,
контузия
алуы,
мертігуі
немесе
ауруы салдарынан
мүгедектігі
бар
адамдарға
мүгедектігі
бар
адамдарды
оңалтудың
жеке
бағдарламасына сай
Қазақстан
Республикасының

Заң жобасының 1бабы 75-тармағы 5)
тармақшасының екінші
абзацындағы
«адамдарды
оңалтудың»
деген
сөздер
«адамды
абилитациялау
мен
оңалтудың»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;

Әлеуметтік-мәдени
даму комитеті

Қабылданды

Заң жобасының 1бабы 38-тармағы 2)
тармақшасының
үшінші
абзацына
сәйкес келтіру, заң
техникасы.
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заңнамасына сәйкес
қосымша әлеуметтік
қолдау
шаралары
ұсынылады.»;
76. (Жаңа) «Техникалық реттеу туралы» 2020 жылғы 30 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына:
Заң
20-бап. Техникалық
жоқ
жобасының регламенттердің
1-бабының мазмұны
76-тармағы
...
(жаңа)
6.
Техникалық
регламенттерде зиян
(«Техникал келтіру
тәуекелі
ық реттеу дәрежесі
ескеріле
туралы»
отырып:
ҚРЗ 201)
азаматтардың
бабының 6- жекелеген санаттарын
тармағын (кәмелетке
ың 1)
толмағандарды, жүкті
тармақша әйелдерді,
бала
сы)
емізетін
аналарды,
мүгедектерді)
қорғауды қамтамасыз
ететін;
Заң
Жоқ.
2-бап.
Осы
Заң
163.
жобасының
алғашқы
ресми
2-бабы
жарияланған күнінен
кейін күнтізбелік он
күн
өткен
соң
қолданысқа енгізіледі.
162.

Мынадай мазмұндағы
76-тармақпен
толықтырылсын:
«76.
«Техникалық
реттеу туралы» 2020
жылғы
30
желтоқсандағы
Қазақстан
Республикасының
Заңына:
20-баптың
6тармағының
1)
тармақшасындағы
«мүгедектерді» деген
сөз «мүгедектігі бар
адамдарды»
деген
сөздермен
ауыстырылсын.
2-бап.
Осы Заң, 2023 жылғы
1 қаңтардан бастап
қолданысқа
енгізілетін 1-баптың
10-тармағын
қоспағанда, алғашқы
ресми
жарияланған
күнінен
кейін

Әлеуметтік-мәдени
даму комитеті

Қабылданды

Заң
жобасының
тұжырымдамасына
сәйкес келтіру.

Депутаттар
З.А. Камасова
Л.П. Павловец
И.В. Смирнова
Е.В. Смышляева
Ж.Д. Сүлейменова
М.М.
Тәжмағамбетова
Г.Ә. Ташқараев

Қабылданды
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күнтізбелік он күн өткен
соң
қолданысқа
енгізіледі.

164.

Заң
жобасының
2-бабы

Жоқ.

2-бап.
Осы
Заң
алғашқы
ресми
жарияланған күнінен
кейін күнтізбелік он
күн
өткен
соң
қолданысқа енгізіледі.

2-бап.
Осы Заң, 2023 жылғы
1 қаңтардан бастап
қолданысқа
енгізілетін 1-баптың
34-тармағының
2)
тармақшасын
қоспағанда, алғашқы
ресми
жарияланған
күнінен
кейін
күнтізбелік он күн өткен
соң
қолданысқа
енгізіледі.

М.М. Толепберген
Өңірдің әлеуметтік
инфрақұрылым
объектілерін дамытуға
және
қолдауға,
әлеуметтік
кәсіпкерлік
субъектілерін қолдауға
жер
қойнауын
пайдаланушылардың
қаражатын
жұмсау
тетіктерін әзірлеу үшін
уақыт беру мақсатында
кейінге
қалдыру
нормасын
енгізу
ұсынылады.
Депутат
Ғ.А. Елеуов

Қабылданды

Отыз таксиді онға
ауыстыру
такси
тасымалдаушыларына
қойылатын
талаптарды күшейтеді,
олар
норманы
«айналып
өту»
мақсатында көптеген
ұсақ
таксопарктерге
бөлінеді, бұл, сайып
келгенде,
қажетті
нәтиже бермейді.
Осыған байланысты,
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такси
тасымалдаушыларына
мамандандырылған
автокөліктің қажетті
санын
сатып
алу
бойынша
шаралар
қабылдау мүмкіндігі
болуы үшін уақыт беру
ұсынылады.
165.

Заң
жобасының
2-бабы

Жоқ

2-бап.
Осы
Заң
алғашқы
ресми
жарияланған күнінен
кейін күнтізбелік он
күн
өткен
соң
қолданысқа енгізіледі.

2-бап.
Осы Заң, 2023 жылғы
1 қаңтардан бастап
қолданысқа
енгізілетін 1-баптың
34-тармағы
4)
тармақшасының
он
сегізінші
абзацын
қоспағанда, алғашқы
ресми
жарияланған
күнінен
кейін
күнтізбелік он күн өткен
соң
қолданысқа
енгізіледі.

Депутат
Ғ.А. Елеуов

Қабылданды

Бұл норма тұрақты
автотасымалдаушылар
ды анағұрлым қымбат
жаңа автобустар сатып
алуға
мәжбүрлей
отырып, автопарктің
ескіруіне
және
қалалардағы
автобустар санының
азаюына байланысты
әлеуметтік
тәуекелдерді
туындатуы мүмкін.
Осыған байланысты,
тұрақты
автотасымалдаушылар
ға мамандандырылған
автобустарды басым
сатып алу бойынша
шаралар
қабылдау
мүмкіндігі болуы үшін
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уакыт
ус ыны лады.

беру

Зац жобасыныц мэтш1 зац техникасыныц цагидаларына жэне эдеби т1л нормаларына сэйкес кел'пршсш.
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