«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне волонтерлік қызмет, қайырымдылық, мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс
және үкіметтік емес ұйымдарға арналған гранттар мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан
Республикасы Заңының жобасы бойынша
САЛЫСТЫРМА КЕСТЕ
Р/с
№

Құрылымдық
бөлігі

Заңнамалық актінің
редакциясы

Жобаның редакциясы

1
1.

2
Заң
жобасының
тақырыбы

3

4

Жоқ

Қазақстан
Республикасының кейбір
заңнамалық
актілеріне
волонтерлік
қызмет,
қайырымдылық,
мемлекеттік
әлеуметтік
тапсырыс және үкіметтік
емес ұйымдарға арналған
гранттар
мәселелері
бойынша өзгерістер мен
толықтырулар
енгізу
туралы

Ұсынылып отырған
өзгерістің немесе
толықтырудың
редакциясы

Өзгерістің немесе
толықтырудың
авторы және оның
негіздемесі

5
6
Қазақстан
Депутат
Республикасының
Л.П. Павловец
кейбір
заңнамалық
В.А. Ким
актілеріне волонтерлік
А.Қ. Нұркина
қызмет,
З.А. Камасова
қайырымдылық,
Г.А. Нұрымова
мемлекеттік әлеуметтік
Ж.Н. Нұрманбетова
тапсырыс,
Б.Н. Торғаев
стратегиялық
әріптестікті
іске
«Құқықтық актілер
асыруға
арналған туралы»
Заңның
мемлекеттік тапсырыс, нормаларын
ескере
үкіметтік
емес отырып
ұйымдарға
арналған
гранттар
және
сыйлықақылар, дәрілік
қамтамасыз ету және
әлеуметтік
қамсыздандыру
мәселелері
бойынша
өзгерістер
мен

Бас комитеттің
шешімі.
Негіздеме
(қабылданбаған жағдайда)
7
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толықтырулар
туралы
2.

Жобаның
1-бабының
1 – 15тармақтары

3.

жобаның
1-бабының
1-тармағы

енгізу

Жобаның 1-бабының
Әлеуметтік-мәдени
1-15-тармақтары
даму комитеті
«Құқықтық актілер
хронологиялық
туралы»
Қазақстан
тәртіппен
Республикасы Заңының
орналастырылсын
26-бабының
5тармағына
сәйкес
өзгерістер
және
(немесе) толықтырулар
енгізілетін нормативтік
құқықтық
актілер
олардың заң күшінің
арақатынасына қарай,
сондай-ақ
олардың
қабылданған
(шығарылған)
күні
бойынша
хронологиялық
тәртіппен
орналастырылады.
Осыған байланысты
барлық
тармақтарды
хронологиялық
тәртіппен орналастыру
қажет.
2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі
53-бап.
жобаның 1-бабының
53-баптың
1Әлеуметтік-мәдени
мынадай даму комитеті
Республикалық
тармағының
12) 1-тармағы
Заң техникасы.
бюджеттің шығыстары
тармақшасы
мынадай редакцияда жазылсын:
1. 2008 жылғы 4
редакцияда жазылсын:

Қабылданды
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(Бюджет
кодексінің
53-бабы
1-тармағының
12) тармақшасы)

1.
Республикалық
бюджеттің
шығыстары
мынадай
бағыттар
бойынша
жүзеге
асырылады:
...
12) басқа да бағыттар:
…
жоқ

«12) басқа да бағыттар:
облыстық бюджеттерге,
республикалық
маңызы
бар
қалалар,
астана
бюджеттеріне
трансферттер;
үкіметтік
борышқа
қызмет көрсету және оны
өтеу;
мемлекеттік
кепілдіктер
бойынша
міндеттемелерді орындау;
экспортты
қолдау
бойынша
мемлекеттік
кепілдіктер
жөніндегі
міндеттемелерді орындау;
үкіметтік
қарыздарды
хеджирлеу
мәмілелері
бойынша
шығыстар;
мемлекеттің кепілгерлігі
бойынша міндеттемелерді
орындау;
Қазақстан
Республикасы Үкiметiнiң
мемлекеттік-жекешелік
әріптестік
жобалары
бойынша
мемлекеттік
міндеттемелерін,
оның
ішінде
мемлекеттік
концессиялық
мiндеттемелерiн орындау;
мемлекеттік
мүлікті
сенімгерлік басқару шарты
бойынша
шығыстарды

желтоқсандағы
Қазақстан
Республикасының
Бюджет кодексіне:
53-баптың
1тармағының
12)
тармақшасы мынадай
мазмұндағы он екінші
абзацпен
толықтырылсын:
«стратегиялық
әріптестікті
іске
асыруға
арналған
мемлекеттік
тапсырысты орындауға
жұмсалатын
шығыстар.».
Осыған
ұқсас
ескертулер
заң
жобасының
бүкіл
мәтіні
бойынша
ескерілсін.
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өтеу;
Қазақстан
Республикасының
мүшелігіне
қатысты
төлемдер,
берілмейтін
борыштық міндеттемелер
(вексельдер)
және
халықаралық
қаржы
ұйымдарына
донорлық
жарналар
бойынша
мемлекеттің
міндеттемелерін орындау;
үкіметтік
борышты
мерзімінен бұрын өтеуге,
оның ішінде шығарылған
мемлекеттік
бағалы
қағаздарды сатып алуға
арналған шығыстар;
стратегиялық
әріптестікті іске асыруға
мемлекеттік
тапсырысты орындауға
арналған шығыстар.».

4.

жобаның
1-бабы
2-тармағының
үшінші
абзацы

2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексі
78-баптың 2-тармағы
жобаның 1-бабы 278-бап.
Кәсіпкерлік
Депутаттар
мынадай
редакцияда тармағының
үшінші
субъектілерінің
В.А. Ким
жазылсын:
абзацындағы
қайырымдылықты
А.Қ. Нұркина
«2. Мемлекет
«бекітетін» деген сөз
жүзеге асыру кезіндегі
Е.С. Бейсенбаев
«айқындайтын» деген
мемлекеттік кепілдіктері кәсіпкерлік
М.А. Ахметов
...
субъектілерінің
сөзбен ауыстырылсын
Ж.Н. Нұрманбетова
2. Мемлекет кәсіпкерлік қайырымдылығын
субъектілерінің
осындай қызметті жүзеге
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(Кәсіпкерлік
кодексінің
78бабының 2тармағы)

5.

жобаның
1-бабы
2-тармағының 1) тармақшасы
(Еңбек
кодексінің
35бабының
жаңа 10)
тармақшасы)

қайырымдылығын
осындай қызметті жүзеге
асыратын,
қайырымдылықты
дамытуға елеулі үлес
қосқан
кәсіпкерлік
субъектілеріне Қазақстан
Республикасының
Президенті
бекітетін
тәртіппен
мемлекеттік
наградалар,
сондай-ақ
Қазақстан
Республикасының Үкіметі
бекітетін
тәртіппен
құрметті атақтар белгілеу
және
беру
арқылы
ынталандырады.

асыратын,
қайырымдылықты
дамытуға елеулі үлес
қосқан
кәсіпкерлік
субъектілеріне Қазақстан
Республикасының
Президенті
бекітетін
тәртіппен
мемлекеттік
наградалар,
сондай-ақ
қайырымдылық
саласындағы
уәкілетті
орган бекітетін тәртіппен
құрметті атақтар белгілеу
және
беру
арқылы
ынталандырады.».

«Құқықтық актілер
туралы» ҚР Заңына
сәйкес келтіру
(1-бап 13) тш. –
Қағидалар,
тәртібін
айқындайтын
нормативтік
құқықтық акт)

2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі
1)
35-баптың
9)
жобаның 1-бабы 235-бап. Жұмыскердің
Әлеуметтік-мәдени
тармағының
1) даму комитеті
еңбек
қызметін тармақшасындағы
«шешімі
жұмыскердің тармақшасы
алып
Анықтамаларды
растайтын құжаттар
Мына құжаттардың кез еңбек қызметін растайтын тасталсын
берудің ашық тетігінің
келгені:
құжат болуы мүмкін.»
болмауына
…
деген сөздер «шешімі;»
байланысты.
9)
еңбек деген
сөзбен
Анықтамаларды
қатынастарының болуын ауыстырылып, мынадай
беруге
мемлекет
растайтын заңды фактіні мазмұндағы
10)
тарапынан бақылаудың
анықтау туралы соттың тармақшамен
болмауы
азаматтарға
заңды
күшіне
енген толықтырылсын:
анықтамаларды
шешімі
жұмыскердің
«10) волонтерлік немесе
бақылаусыз беруге әкеп
еңбек қызметін растайтын қайырымдылық ұйымның
соғуы мүмкін, бұл
құжат болуы мүмкін.
қолы
қойылған
және
тиісінше
сыбайлас
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10) жоқ.

мөрімен куәландырылған,
волонтерлік
қызметтің
немесе
қайырымдылықтың кезеңі
мен
түрі
көрсетілген
волонтерлік
қызметті
немесе қайырымдылықты
жүзеге асыру туралы
мәліметтерді
қамтитын
анықтама
жұмыскердің
еңбек қызметін растайтын
құжат болуы мүмкін.
Волонтерлік қызметті
немесе қайырымдылықты
жүзеге асыру туралы
мәліметтерді
қамтитын
анықтама
бос
лауазымдарға
сәйкес
келетін бағыттар бойынша
жұмыскерлерге
қойылатын
біліктілік
талаптарын растау үшін
қолданылады.»;

жемқорлықтың пайда
болуына әкеп соғуы
мүмкін.
Мұның
үстіне
«Құқықтық
актілер
туралы» ҚР Заңының
14-3-бабының
3тармағына
сәйкес
заңдардың нормалары
оларда
белгіленген
қағидаттарға
қайшы
келмеуге
тиіс,
ал
қағидаттарға
қайшы
келген жағдайда оларға
сәйкес келтірілуге тиіс.
ҚР «Қайырымдылық
туралы» Заңының 3бабына
сәйкес
қайырымдылық
жасаушылар
мен
пайдаланушылар
қайырымдылыққа
заңдылық, тең құқылық,
еріктілік
және
жариялылық
қағидаттары негізінде
қатысады.
Теңдік
қағидаты
қайырымдылық
жасаушылардың
тең
құқықтарын
қамтамасыз
ететін
6

құқықтық
режимді
сақтауды білдіреді.
Заңға
сәйкес
қайырымдылық
қызметті жеке тұлғалар
да жүзеге асыра алады,
бұл
ретте
заң
жобасында
жеке
тұлғалардың
тиісті
анықтамалар
беруі
көзделмеген.
6.

жобаның
1-бабы
2-тармағы
2) тармақшасының
екінші
абзацы
(Еңбек
кодексінің
139бабының
2тармағы)

139-бап.
Азаматтық
қызмет
...
2.
Конкурсты
бос
лауазымы бар мемлекеттік
мекеме,
қазыналық
кәсіпорын
ұйымдастырады
және
өткізеді.

2)
139-баптың
2тармағы
мынадай
редакцияда жазылсын:
«2. Конкурсты бос
лауазымы бар мемлекеттік
мекеме,
қазыналық
кәсіпорын
ұйымдастырады
және
өткізеді.
Қазақстан
Республикасы
азаматтарының
волонтерлік,
қайырымдылық қызметті
жүзеге
асыруға
қатысуын
конкурстық
комиссия кандидаттың
жеке қабілеті мен кәсіптік
даярлығын ескере отырып,
азаматтық қызметке кіру
кезінде
Қазақстан
Республикасының

Жобаның 1-бабы 2тармағы
2)
тармақшасының екінші
абзацы
мынадай
редакцияда жазылсын:
«2. Конкурсты бос
лауазымы
бар
мемлекеттік
мекеме,
қазыналық кәсіпорын
ұйымдастырады және
өткізеді.
Кандидаттың
волонтерлік қызметі
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
белгіленген тәртіппен
оның жеке қабілеттері
мен кәсіби даярлығын
ескере
отырып,
азаматтық
қызметке

Депутат
И.С. Унжакова
«Қайырымдылық
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
9-бабының 2-тармағына
сәйкес
шетелдіктер,
азаматтығы
жоқ
адамдар, шетелдік және
халықаралық ұйымдар
осы Заңға, Қазақстан
Республикасының
заңдарына, Қазақстан
Республикасының
халықаралық
шарттарына
сәйкес
Қазақстан
Республикасының
аумағында қайырымды
лықты жүзеге асыруға
қатыса алады.

Қабылданды

7

заңнамасында белгіленген кіру
тәртіппен ескереді.».
ескеріледі.»;

кезінде

Мұның
үстіне
«Шетелдіктердің
құқықтық
жағдайы
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
6-бабына
сәйкес
Қазақстан
Республикасында
тұрақты
тұратын
шетелдіктердің еңбек
қатынастарында
Қазақстан
Республикасының
азаматтары сияқты
құқықтары
болады
және
олар
сондай
міндеттерді
атқарады.
Оның
үстіне,
қайырымдылық
қызметті
жүзеге
асыруды
растайтын
құжаттарды
берудің
ашық тетігі жоқ.
Еңбек
кодексінде
азаматтық
қызметке
кіру кезінде конкурстық
комиссиялар
туралы
айтылмағандықтан
«конкурстық комиссия»
деген сөздерді алып
тастау ұсынылады
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7.

жобаның
1-бабы
4-тармағының екінші
абзацы

8.

жобаның
1-бабы
4-тармағының жаңа
2) тармақшасы
(Әкімшілік
рәсімдікпроцестік
кодекстің
53бабының
6тармағы)

2020 жылғы 29 маусымдағы Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексі
«50-бап
мынадай
жобаның 1-бабы 4Жоқ
Әлеуметтік-мәдени
редакцияда жазылсын:»
тармағының
екінші даму комитеті
абзацы
мынадай
Заң техникасы
редакцияда жазылсын:
«1) 50-бап мынадай
редакцияда жазылсын:»
жобаның 1-бабының
53-бап. Мониторинг
Әлеуметтік-мәдени
Жоқ
4-тармағы
мынадай даму комитеті
…
6.
Мемлекеттік
мазмұндағы жаңа 2)
Заң жобасының 7әлеуметтік
тапсырысты
тармақшамен
тармағы
7)
жүзеге асыру мониторингі
толықтырылсын:
тармақшасының
үкіметтік
емес
«2) 53-баптың 6- алтыншы
абзацына
ұйымдармен өзара істармағындағы
сәйкес келтіру
қимыл
саласындағы
«мемлекеттік
уәкілетті орган бекітетін
әлеуметтік
тапсырыстың
іске
мемлекеттік әлеуметтік
тапсырыстың
іске
асырылуына
мониторинг жүргізу»
асырылуына
деген
сөздер
мониторинг
жүргізу
қағидаларына
сәйкес
«мемлекеттік
жүргізіледі.
әлеуметтік
тапсырысты
қалыптастыру,
іске
асыру
мониторингі
және
оның
нәтижелерін бағалау»
деген
сөздермен
ауыстырылсын.».

Қабылданды

Қабылданды

2020 жылғы 7 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі
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9.

жобаның 1бабы 5тармағыны
ң жаңа
екінші –
сегізінші
абзацтары
(«Халық
денсаулығ
ы және
денсаулық
сақтау
жүйесі
туралы»
Кодекстің
7-бабының
жаңа
104-1) тармақшасы)

1-бап. Осы Кодексте
пайдаланылатын
негізгі
ұғымдар
1.
Осы
Кодексте
мынадай негізгі ұғымдар
пайдаланылады:
...
236-1) жоқ.

Жоқ.

жобаның 1-бабының
5-тармағы
мынадай
мазмұндағы екінші –
жетінші
абзацтармен
толықтырылсын:
«1) 1-бап мынадай
мазмұндағы
236-1)
тармақшамен
толықтырылсын:
«236-1)
стратегиялық
маңызды
дәрілік
заттар
мен
медициналық
бұйымдар – мынадай:
әскери іс-қимылдар
және
олардың
салдарларын жою;
төтенше
жағдайлардың
туындауы, алдын алу
және
салдарларын
жою;
жаңа аса қауіпті
инфекциялық
аурулардың туындау,
таралу қатері және
олардың салдарларын
жою;
қолайсыз
химиялық,
биологиялық,
радиациялық

Депутат
Л.П. Павловец
З.А. Камасова
Г.А. Нұрымова
В.А. Ким
А.Қ. Нұркина
Ж.Н. Нұрманбетова
Денсаулық
сақтау
саласындағы уәкілетті
органның стратегиялық
маңызды дәрілік заттар
мен
медициналық
бұйымдардың тізбесін
бекітуі жөніндегі жаңа
құзыреттің енгізілуіне
байланысты.

Қабылданды
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10. жобаның 17-бап.
Уәкілетті
бабы
5- органның құзыреті

Жоқ

факторлардың әсері
салдарынан алынған
аурулар
мен
зақымданулардың
профилактикасы,
оларды
диагностикалау,
емдеу,
сондай-ақ
олардың салдарларын
жою;
Еуразиялық
экономикалық одаққа
мүше мемлекеттердің
ең болмағанда біреуіне
қатысты
шектеуші
экономикалық
шараларды
енгізу
жағдайында
мүше
мемлекеттердің
нарықтарында дәрілік
заттардың
немесе
медициналық
бұйымдардың
болмауы
немесе
болмау
қатері
жағдайларында
медициналық
қолдануға арналған
дәрілік заттар мен
медициналық
бұйымдар;»;
жобаның 1-бабының
5-тармағы
мынадай

Депутаттар
В.А. Ким

Қабылданды
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тармағыны
ң
жаңа
сегізінші
және
тоғызынш
ы
абзацтары

1. Уәкілетті орган:
…
97)
үкіметтік
емес
ұйымдар
үшін,
оның
ішінде халықтың негізгі
топтары
үшін
азаматтардың
денсаулығын
сақтау
(«Халық
саласында
мемлекеттік
денсаулығ
әлеуметтік
тапсырысты
ы
және қалыптастыру, іске асыру,
денсаулық оның іске асырылуын
сақтау
мониторингтеу және оны
жүйесі
бағалау
жөніндегі
туралы»
қызметті жүзеге асырады;
Кодекстің
7-бабының
жаңа 97)
тармақша
сы)
11. жобаның 17-бап.
Уәкілетті
бабы
5- органның құзыреті
тармағыны
1. Уәкілетті орган:
ң
жаңа
…
оныншы
104-1) жоқ
және
он
бірінші
абзацтары
(«Халық
денсаулығ
ы
және

Жоқ

мазмұндағы
жаңа
сегізінші
және
тоғызыншы
абзацтармен
толықтырылсын:
«1) 7-бапта:
97) тармақшада:
«іске асыру,» деген
сөздер алып тасталсын;
«оны» деген сөз
«нәтижелерін» деген
сөзбен ауыстырылсын;

А.Қ. Нұркина
Ж.Н. Нұрманбетова
А.Г. Линник
Е.С. Бейсенбаев
Ж.Д. Сүлейменова
«Қазақстан
Республикасындағы
мемлекеттік әлеуметтік
тапсырыс,
үкіметтік
емес
ұйымдарға
арналған гранттар және
сыйлықақылар туралы»
ҚР Заңына қабылданған
нормаларға
сәйкес
келтіру мақсатында

жобаның 1-бабының
5-тармағы
мынадай
мазмұндағы оныншы
және
он
бірінші
абзацтармен
толықтырылсын:
«1) 7-бап мынадай
мазмұндағы
104-1)
тармақшамен
толықтырылсын:
«104-1)
стратегиялық

Депутаттар
Л.П. Павловец
З.А. Камасова
Г.А. Нұрымова
В.А. Ким
А.Қ. Нұркина
Ж.Н. Нұрманбетова
2021 жылғы 1 шілдеден
бастап дәрілік заттар
мен
медициналық
бұйымдарды
тіркеу
ЕАЭО
қағидалары

Қабылданды
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денсаулық
сақтау
жүйесі
туралы»
Кодекстің
7-бабының
жаңа
104-1) тармақшасы)

12. жобаның 1бабы
5тармағыны
ң жаңа он
төртінші,
он бесінші

12-бап. Облыстардың,
республикалық маңызы
бар қалалардың және
астананың
жергілікті
өкілді және атқарушы
органдарының құзыреті

Жоқ

маңызды
дәрілік
заттар
мен
медициналық
бұйымдардың тізбесін
айқындайды;»;

бойынша

жүргізіледі

жобаның 1-бабының
5-тармағы
мынадай
мазмұндағы жаңа он
төртінші, он бесінші
және
он
алтыншы

Депутаттар
В.А. Ким
А.Қ. Нұркина
Ж.Н. Нұрманбетова
А.Г. Линник
И.С. Унжакова

(Еуразиялық экономикалық
комиссия кеңесінің 2016
жылғы 3 қарашадағы № 78
шешімімен
бекітілген)

және ұзақ мерзімді
алады (210 күннен
бастап).
Дәрілік
заттардың
қолжетімділігін
қамтамасыз
ету
мақсатында
дәрілік
заттар
мен
медициналық
бұйымдарды тіркеудің
ұлттықтан
жоғары
заңнамамен
реттелмеген өзге де
тәртібін бекіту қажет.
Жеделдетілген
тіркеудің
ұқсас
нормалары
Ресей
Федерациясында және
Беларусь
Республикасында
қабылданды.
Қабылданды
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және
он
...
алтыншы
32)
үкіметтік
емес
абзацтары
ұйымдар
үшін,
оның
ішінде халықтың негізгі
(«Халық
топтары
үшін
азаматтардың
денсаулығ
сақтау
ы
және денсаулығын
денсаулық саласындағы мемлекеттік
сақтау
әлеуметтік
тапсырысты
жүйесі
қалыптастыру, іске асыру,
оның іске асырылуын
туралы»
Кодекстің мониторингтеу және оны
12бағалау
жөніндегі
қызметті жүзеге асырады;
бабының
32)
тармақша
сы)
13. жобаның 1бабы
5тармағыны
ң жаңа он
жетінші –
жиырма
екінші
абзацтары

23-бап. Дәрілік затқа
немесе
медициналық
бұйымға тіркеу куәлігін
беру
...
3. Қазақстан
Республикасында
өндірілген,
сондай-ақ
оның аумағына әкелінетін
(«Халық
дәрілік
заттар
мен
денсаулығ
медициналық бұйымдар,
ы
және оған қоса:
денсаулық
…
сақтау
5) дәрілік заттардың
жүйесі
немесе
медициналық

Жоқ

абзацтармен
толықтырылсын:
«4) 12-баптың 2тармағының
32)
тармақшасында:
«іске асыру,» деген
сөздер алып тасталсын;
«оны» деген сөз
«нәтижелерін» деген
сөзбен ауыстырылсын;

Л.П. Павловец
«Қазақстан
Республикасындағы
мемлекеттік әлеуметтік
тапсырыс,
үкіметтік
емес
ұйымдарға
арналған гранттар және
сыйлықақылар туралы»
ҚР Заңына қабылданған
нормаларға
сәйкес
келтіру мақсатында

жобаның 1-бабының
5-тармағы
мынадай
мазмұндағы жаңа он
жетінші – жиырма
екінші
абзацтармен
толықтырылсын:
«3) 23-бапта:
1-тармақтың
5)
тармақшасы
алып
тасталсын;
мынадай мазмұндағы
1-1-тармақпен
толықтырылсын:
«1-1. Стратегиялық
маңызды
дәрілік

Депутаттар
Л.П. Павловец
З.А. Камасова
Г.А. Нұрымова
В.А. Ким
А.Қ. Нұркина
Ж.Н. Нұрманбетова
Дәрілік заттар мен
медициналық
бұйымдарды
ЕАЭО
қағидалары бойынша
тіркеуге сәйкес келтіру
(Еуразиялық
экономикалық комиссия
кеңесінің 2016 жылғы 3

Қабылданды
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туралы»
Кодекстің
23-бабы)

бұйымдардың
өнімдері;

балк-

1-1. жоқ
2.
мемлекеттік
жатпайды:
…
12-1) жоқ

Мыналар
тіркелуге

заттар
мен
медициналық
бұйымдарды
мемлекеттік
тіркеу
уәкілетті
орган
айқындайтын
тәртіпке сәйкес жүзеге
асырылады.»;
2-тармақ
мынадай
мазмұндағы
13)
тармақшамен
толықтырылсын:
«13)
дәрілік
заттардың
немесе
медициналық
бұйымдардың балкөнімдері.»;

қарашадағы
№
78
шешімімен бекітілген).
2021 жылғы 1 шілдеден
бастап дәрілік заттар
мен
медициналық
бұйымдарды
тіркеу
ЕАЭО
қағидалары
бойынша
жүргізіледі
(Еуразиялық экономикалық
комиссия кеңесінің 2016
жылғы 3 қарашадағы № 78
шешімімен
бекітілген)

және ұзақ мерзімді
алады (210 күннен
бастап).
Балк-өнімдерді тіркеу
қажеттілігін
алып
тастау дәрілік заттар
мен
медициналық
бұйымдарды
тіркеу
мерзімін 210 күннен
160
күнге
дейін
қысқартады.
Бұдан басқа, бұл ісшара
Мемлекет
басшысының
мемлекеттік
аппарат
қызметін төрешілдіктен
арылту
жөніндегі
тапсырмасын орындау
аясында
орындалып
жатыр.
Дәрілік
заттардың
қолжетімділігін
15

қамтамасыз
ету
мақсатында
дәрілік
заттар
мен
медициналық
бұйымдарды тіркеудің
ұлттықтан
жоғары
заңнамамен
реттелмеген өзге де
тәртібін бекіту қажет.
Жеделдетілген
тіркеудің
ұқсас
нормалары
Ресей
Федерациясында және
Беларусь
Республикасында
қабылданды.
14. жобаның 1233-бап. Дәрілік заттар
бабы
5- мен
медициналық
тармағыны бұйымдарды көтерме және
ң
жаңа бөлшеу саудада өткізу
жиырма
...
үшінші
4-1. жоқ
және
жиырма
төртінші
абзацтары
(«Халық
денсаулығ
ы
және
денсаулық
сақтау

Жоқ

жобаның 1-бабының
5-тармағы
мынадай
мазмұндағы
жиырма
үшінші және жиырма
төртінші абзацтармен
толықтырылсын:
«6) 233-бап мынадай
мазмұндағы
4-1тармақпен
толықтырылсын:
«4-1.
Дәрілік
заттарды
өндіруге
арналған
дәрілік
заттар
мен
медициналық
бұйымдардың

Депутат
Л. П. Павловец
З.А. Камасова
Г.А. Нұрымова

Қабылданды

Мемлекеттік тіркеуден
(сапа мен қауіпсіздікті
бақылау)өтпеген балкөнімдерін
халыққа
сатуға жол бермеу
мақсатында
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айналымы
саласындағы
субъектілер
пайдаланатын дәрілік
заттардың
немесе
медициналық
бұйымдардың
балк-өнімдерін
көтерме
саудада
өткізуді қоспағанда,
дәрілік
заттардың
немесе медициналық
бұйымдардың балкөнімдерін
көтерме
және бөлшек саудада
өткізуге
тыйым
салынады.».

жүйесі
туралы»
Кодекстің
233бабының
жаңа
4-1-тармақшасы)

15. жобаның 1бабы
5тармағыны
ң
жаңа
жиырма
бесінші
абзацы

245-бап. Дәрілік заттар
мен
медициналық
бұйымдарға
бағаларды
мемлекеттік реттеу
…
7. Бағалық реттеуге
жататын,
дәрілік
заттардың
тізбесіне
(«Халық
енгізілген
дәрілік
денсаулығ
препараттарды саудалық
ы
және атаулары бойынша дәрілік
денсаулық заттарға шекті бағасыз
сақтау
көтерме және бөлшек
жүйесі
саудада
өткізуге
жол
туралы»
берілмейді.

Жоқ

жобаның 1-бабының
5-тармағы
мынадай
мазмұндағы
жаңа
жиырма
бесінші
абзацпен
толықтырылсын:
«7) 245-баптың 7тармағының екінші
бөлігі
алып
тасталсын.».

Депутаттар
Л.П. Павловец
З.А. Камасова
Г.А. Нұрымова
«Халық
денсаулығы
және денсаулық сақтау
жүйесі
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Кодексінің (бұдан әрі –
Кодекс) 245-бабының 7тармағына
түзетулер
қолданысқа
енгізіле
отырып,
ағымдағы
жылғы 3 наурыздан

Қабылданды
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Кодекстің
245-бабы
7тармағын
ың екінші
бөлігі)

Қазақстан
Республикасында
тіркелген дәрілік заттар
мен
медициналық
бұйымдарды
тегін
медициналық
көмектің
кепілдік берілген көлемі
шеңберінде және (немесе)
міндетті
әлеуметтік
медициналық сақтандыру
жүйесінде дәрілік заттың
немесе
медициналық
бұйымның
саудалық
атауына шекті бағасыз
сатып алуға және бірлесіп
төлеуге жол берілмейді.

бастап
Қазақстан
Республикасында
тіркелген дәрілік заттар
мен
медициналық
бұйымдарды (бұдан әрі
– ДЗ және МБ) дәрілік
заттың
саудалық
атауына шекті бағасыз
сатып
алуға
және
төлеуге жол берілмейді
тегін
медициналық
көмектің
кепілдік
берілген көлемі (бұдан
әрі
–
ТМККК)
шеңберінде
және
(немесе)
міндетті
әлеуметтік
медициналық
сақтандыру (бұдан әрі –
МӘМС)
жүйесіндегі
құралдар
немесе
медициналық
бұйымдар. ДЗ және МБ
сатып алу кезінде сауда
атауы
бойынша
бекітілген
шекті
бағаның болуы міндетті
талап болып табылады.
Қазіргі уақытта МӘМС
жүйесінде
ТМККК
шеңберінде ДЗ 2 213
сауда
атауына
(Мемлекеттік тізілімде
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7546 атау тіркелген)
және
медициналық
бұйымдардың 970 сауда
атауына (Мемлекеттік
тізілімде 9862 атау
тіркелген)
шекті
бағалар бекітілді.
Осылайша, 5 000-нан
астам ДЗ атауын және 9
000 МБ атауын сатып
алу шектеледі, бұл
медициналық
көмек
көрсету кезінде ДЗ мен
МБ
қолжетімділігін
шектеуге әкеледі.
ТМККК
шеңберінде
және МӘМС жүйесінде
іске асырылатын ДЗ
және МБ барлық сауда
атауларына
шекті
бағаларды бекіту үшін
өндірушілерге
бағаларды тіркеу үшін
мерзімдер қажет.
Осыған
байланысты,
ТМККК
шеңберінде
және МӘМС жүйесінде
ДЗ және МБ сауда
атауына шекті бағасыз
тіркелген ДЗ және МБ
сатып алуға жол бермеу
жөніндегі
Кодекстің
245-бабы 7-тармағының
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16.

2 абзацын алып тастау
қажет.
«Коммерциялық емес ұйымдар туралы» 2001 жылғы 16 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы
Жобаның
Жобаның 1-бабының Депутаттар
39-бап.
Жоқ
Қабылданды
1-бабы
6-тармағы
мынадай Е.Н. Абақанов
Коммерциялық
емес
6-тармамазмұндағы
жаңа Е.Т. Жаңбыршин
ұйымның
басқару
ғының
екінші
абзацпен Қолданыстағы
органдары
1. Коммерциялық емес
жаңа
толықтырылсын:
заңнамадағы
екінші
ұйымдардың, мемлекеттiк
«39-баптың
1- қайшылықтарды жою
абзацы
мекемелердi, аудиторлық
тармағының
1) мақсатында. Осылайша,
қызмет жөніндегі кәсіби
тармақшасы
«Коммерциялық емес
қоспағанда,
«құрылтайшы» деген ұйымдар
(«Коммерц кеңесті
туралы»
құжаттарына
сөзден
кейін
«, Қазақстан
иялық емес құрылтай
ұйымдар сәйкес олардың басқару
қамқоршылық кеңес» Республикасы Заңының
органдары мыналар болып
деген
сөздермен 39-бабына
туралы»
сәйкес
Заңның
табылады:
толықтырылсын;
мемлекеттік
1) жоғары басқару
39-бабы
мекемелерді,
1-тарма- органы (жалпы жиналыс,
аудиторлық
қызмет
ғының
съезд,
конференция,
жөніндегі кәсіби кеңесті
1) тармақ- құрылтайшы)
–
қоспағанда,
шасы)
коммерциялық емес ұйым
коммерциялық
емес
қызметiнiң кез келген
ұйымның
басқару
мәселелерi
бойынша
органы
олардың
құрылтай құжаттарына
шешiмдер
қабылдауға
құқылы;
сәйкес жоғары басқару
органы-жалпы
жиналыс,
съезд,
конференция,
құрылтайшы
болып
табылады.
Сонымен
бірге,
«Қайырымдылық
туралы»
Қазақстан
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Республикасы Заңының
16-бабына
сәйкес
қайырымдылық
ұйымының
жарғысымен
құрылатын
Қамқоршылық
кеңес
қайырымдылық
ұйымының
жоғары
басқару органы болып
табылады.
17.

жобаның
1-бабы
6-тармағының
екінші,
үшінші
және
төртінші
абзацтары
(«Коммерц
иялық емес
ұйымдар
туралы»
ҚР
Заңының
39бабының
5) тармақшасы)

39-бап.
Коммерциялық
емес
ұйымның
басқару
органдары
2. Аудиторлық қызмет
жөніндегі кәсіби кеңесті
қоспағанда,
коммерциялық
емес
ұйымның жоғары басқару
органының
ерекше
құзыретiне:
...
5)
заң
актiлерiнде
белгiленген
шекте
коммерциялық
емес
ұйымның басқа заңды
тұлғаларды,
өз
филиалдары
мен
өкiлдiктерiн құруы немесе
олардың
қызметiне
қатысуы туралы шешiм

«5)
заңнамалық
актiлерде
белгiленген
шекте коммерциялық емес
ұйымның басқа заңды
тұлғаларды,
өз
филиалдары
мен
өкiлдiктерiн құруға немесе
олардың
қызметiне
қатысуы туралы шешiм
қабылдау
мәселелерi
жатады.
Бұл
ретте
мемлекеттік
қорды
қоспағанда,
қордың
жоғары басқару органы
құрылтай құжаттарына
сәйкес қор қатысушысы
(акционері)
болып
табылатын басқа заңды
тұлғалардың қызметіне
қордың қатысуы туралы
шешімдер қабылдауды

жобаның 1-бабы 6тармағының
екінші,
үшінші және төртінші
абзацтары
алып
тасталсын.

Депутаттар
Е.Н. Абақанов
Е.Т. Жаңбыршин
«Коммерциялық емес
ұйымдар
туралы»
Заңның 39-бабы 1тармағының
1)
тармақшасына
өзгерістер
енгізуді
ескере отырып

Қабылданды
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қабылдау
мәселелерi қамқоршылық кеңеске
жатады.
беруге құқылы.
Жоғары
басқару
органының
ерекше
құзыретiне заң актiлерiне
сәйкес
коммерциялық
емес ұйымның құрылтай
құжаттарымен осы ұйым
қызметiнiң
басқа
да
мәселелерi жатқызылуы
мүмкiн.
«Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс, үкіметтік емес ұйымдарға арналған гранттар және сыйлықақылар
туралы» 2005 жылғы 12 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы
18.
жобаның
3) 1-бапта:
жобаның 1-бабы 71-бап.
Осы
Заңда
Әлеуметтік-мәдени
Қабылданды
1-бабы
3-1)
және
7-1) тармағының
3) даму комитеті
пайдаланылатын негізгі
7-тармағы- ұғымдар
тармақшалар
мынадай тармақшасында:
Депутаттар
ның
…
редакцияда жазылсын:
заң
жобасында
Г.А. Нұрымова
3) тармақ3-1)
мемлекеттік
«3-1)
мемлекеттік ұсынылған
ұғымдар
З.А. Камасова
шасы
әлеуметтік
тапсырыс әлеуметтік тапсырыс және қазақ тілінде әліпбилік
Ю.В. Жулин
саласындағы мемлекеттік үкіметтік емес ұйымдарға ретпен
(«Қазақст орган (бұдан әрі — арналған
гранттар орналастырылсын.
«Құқықтық актілер
ан
мемлекеттік
орган)
– саласындағы мемлекеттік
Бұл ретте, орыс туралы» ҚР Заңының
Республика мемлекеттік
әлеуметтік орган
(бұдан
әрі
– тіліндегі нормативтік 23-бабының
7сындағы
тапсырысты
мемлекеттік
орган)
– құқықтық
актідегі тармағына
сәйкес
мемлекетт қалыптастыру және іске мемлекеттік
әлеуметтік терминдер
мен келтіру
ік
асыру жөніндегі кызметті тапсырысты
анықтамалар
қазақ
әлеуметті жүзеге
асыратын қалыптастыру, оның іске тілінде жазылған ретке
к
мемлекеттік орган, оның асырылуын
сәйкес келуге тиіс.
тапсырыс, ішінде орталық атқарушы мониторингтеу
және
үкіметтік және жергілікті атқарушы нәтижелерін бағалау және
емес
орган;
үкіметтік емес ұйымдарға
ұйымдарға
…
арналған
гранттарды
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арналған
гранттар
және
сыйлықақы
лар
туралы»
Заңның
7-1) үкіметтік емес
1-бабы)
ұйымдарға арналған грант
(бұдан әрі – грант) –
үкіметтік емес ұйымдарды
гранттық қаржыландыру
саласындағы оператордың
азаматтық бастамаларды
қолдау, әлеуметтік саланы
дамытудың
өзекті
мәселелерін
шешуге
азаматтық
қоғам
институттарының әлеуетін
тарту
мақсаттарында
үкіметтік емес ұйымдарға
беретін қаражаты;

Жоқ

қалыптастыру жөніндегі
қызметті жүзеге асыратын
мемлекеттік орган, оның
ішінде орталық атқарушы
және жергілікті атқарушы
орган;»;
«7-1) үкіметтік емес
ұйымдарға арналған грант
(бұдан әрі – грант) –
үкіметтік емес ұйымдарды
гранттық қаржыландыру
саласындағы оператордың
азаматтық бастамаларды
қолдау, әлеуметтік саланы
дамытудың
өзекті
мәселелерін
шешуге
үкіметтік
емес
ұйымдардың
әлеуетін
тарту
мақсатында
үкіметтік емес ұйымдарға
беретін қаражаты;»;
мынадай мазмұндағы 76), 7-7), 7-8) және 7-9)
тармақшалармен
толықтырылсын:
«7-6)
мемлекеттік
гранттарды қалыптастыру
–
мемлекеттік
органдардың мемлекеттік
гранттардың бағыттарын
айқындау, жыл сайынғы
және
(немесе)
орта
мерзімді жоспарлау және
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Жоқ

Жоқ

Жоқ

мемлекеттік гранттардың
бюджетін
айқындау
рәсімдерін
жүргізу
жөніндегі қызметі;
7-7)
мемлекеттік
гранттардың тиімділігін
бағалау – жобаларды іске
асыру барысында алынған
нәтижелерді,
оның
қойылған мақсаттар мен
күтілетін
нәтижелерге
сәйкестігін талдау процесі;
7-8)
стратегиялық
әріптестікті іске асыруға
мемлекеттік тапсырыс –
жалпыұлттық
басымдықтарды
іске
асыру үшін үкіметтік емес
ұйымдардың
әлеуетін
тарту мақсатында орталық
атқарушы
органдар
үкіметтік емес ұйымдарға
беретін қаражат;
7-9)
стратегиялық
әріптес – стратегиялық
әріптестікті іске асыруға
мемлекеттік тапсырысты
қалыптастыру
қағидаларына
сәйкес
конкурстық
іріктеуден
өткен,
стратегиялық
әріптестікті іске асыруға
мемлекеттік тапсырысты
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орындау шартын жасасқан
үкіметтік емес ұйым.»;
19.

жобаның
1-бабы
7-тармағы
3) тармақшасының
үшінші
абзацы

1-бап.
Осы
Заңда
пайдаланылатын негізгі
ұғымдар
…
3-1)
мемлекеттік
әлеуметтік
тапсырыс
саласындағы мемлекеттік
орган (бұдан әрі —
орган)
–
(«Қазақст мемлекеттік
мемлекеттік
әлеуметтік
ан
Республика тапсырысты
қалыптастыру және іске
сындағы
мемлекетт асыру жөніндегі кызметті
жүзеге
асыратын
ік
әлеуметті мемлекеттік орган, оның
к
ішінде
орталық
тапсырыс, атқарушы
және
үкіметтік жергілікті
атқарушы
емес
орган;
ұйымдарға
арналған
гранттар
және
сыйлықақы
лар
туралы»
Заңның
1-бабының
3-1), 7-1)

3) 1-бапта:
3-1)
және
7-1)
тармақшалар
мынадай
редакцияда жазылсын:
«3-1)
мемлекеттік
әлеуметтік тапсырыс және
үкіметтік емес ұйымдарға
арналған
гранттар
саласындағы мемлекеттік
орган
(бұдан
әрі
–
мемлекеттік
орган)
–
мемлекеттік
әлеуметтік
тапсырысты
қалыптастыру, оның іске
асырылуын
мониторингтеу
және
нәтижелерін бағалау және
үкіметтік емес ұйымдарға
арналған
гранттарды
қалыптастыру жөніндегі
қызметті жүзеге асыратын
мемлекеттік орган, оның
ішінде
орталық
атқарушы
және
жергілікті
атқарушы
орган;»;

7-тармақтың
3)
Депутат
тармақшасының
Б.Н. Торғаев
Заң
жобасын
7үшінші
абзацындағы
8)
«орталық атқарушы» тармағы
деген сөздер «орталық тармақшасының екінші
мемлекеттік»
деген абзацына сәйкес келтіру
сөздермен
ауыстырылсын;
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20.

21.

тармақшалары)
жобаның
1-бабы
7-тармағы
3) тармақшасының
үшінші
абзацы

1-бап.
Осы
Заңда
пайдаланылатын негізгі
ұғымдар
…
3-1)
мемлекеттік
әлеуметтік
тапсырыс
саласындағы мемлекеттік
орган (бұдан әрі —
орган)
–
(«Қазақст мемлекеттік
ан
мемлекеттік
әлеуметтік
Республика тапсырысты
сындағы
қалыптастыру және іске
мемлекетт асыру жөніндегі кызметті
ік
жүзеге
асыратын
әлеуметті мемлекеттік орган, оның
ішінде орталық атқарушы
к
тапсырыс, және жергілікті атқарушы
үкіметтік орган;
емес
ұйымдарға
арналған
гранттар
және
сыйлықақы
лар
туралы»
Заңның
1-бабы)
жобаның
1-бап.
Осы
Заңда
1-бабы
пайдаланылатын негізгі
ұғымдар

«3-1)
мемлекеттік
әлеуметтік тапсырыс және
үкіметтік емес ұйымдарға
арналған
гранттар
саласындағы мемлекеттік
орган
(бұдан
әрі
–
мемлекеттік
орган)
–
мемлекеттік
әлеуметтік
тапсырысты
қалыптастыру, оның іске
асырылуын
мониторингтеу
және
нәтижелерін бағалау және
үкіметтік
емес
ұйымдарға
арналған
гранттарды
қалыптастыру жөніндегі
қызметті жүзеге асыратын
мемлекеттік орган, оның
ішінде
орталық
атқарушы
және
жергілікті
атқарушы
орган;»;

Жоқ

жобаның 1-бабы 7тармағы
3)
тармақшасының
үшінші
абзацындағы
«және үкіметтік емес
ұйымдарға арналған
гранттарды
қалыптастыру» деген
сөздер «, үкіметтік
емес
ұйымдарға
арналған мемлекеттік
гранттарды
қалыптастыру және
олардың тиімділігін
бағалау»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;

Депутаттар
В.А. Ким
А.Қ. Нұркина
И.С. Унжакова
Л.П. Павловец
Ж.Д. Сүлейменова
1-баптың
3-1)
тармақшасын «ҚР-дағы
мемлекеттік әлеуметтік
тапсырыс,
үкіметтік
емес
ұйымдарға
арналған гранттар және
сыйлықақылар туралы»
Заңның 4-2-бабы 1тармағының
7)
тармақшасындағы және
2-тармағының
7)
тармақшасындағы
орталық
мемлекеттік
және
жергілікті
атқарушы органдардың
құзыретіне
қатысты
бұрын
қабылданған
позициялармен біркелкі
баяндау мақсатында.

жобаның 1-бабы 7Әлеуметтік-мәдени
тармағының
3) даму комитеті
тармақшасы мынадай
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…
мазмұндағы
жаңа
7-5) Үкіметтік емес
бесінші
абзацпен
ұйымдардың дерекқоры –
толықтырылсын:
үкіметтік емес ұйымдар
«7-5)
тармақша
қызметінің
ашықтығын
«тапсырысты» деген
қамтамасыз ету және
сөзден
кейін
«,
жұртшылыққа
олар
стратегиялық
(«Қазақст туралы
ақпарат
беру
әріптестікті
іске
ан
мақсатында,
сондай-ақ
асыруға
арналған
Республика мемлекеттік
әлеуметтік
мемлекеттік
сындағы
тапсырысты»
деген
тапсырысты
мемлекетт орналастыру шеңберінде
сөздермен
ік
пайдалану, гранттар ұсыну
толықтырылсын.
әлеуметті және сыйлықақылар беру
к
үшін қалыптастырылатын
тапсырыс, ақпараттық дерекқор;
үкіметтік
емес
ұйымдарға
арналған
гранттар
және
сыйлықақы
лар
туралы»
Заңның
1-бабының
7-5)
тармақшасы)
жобаның
«7-6)
мемлекеттік
жобаның 1-бабы 71-бап.
Осы
Заңда
1-бабы
3)
пайдаланылатын негізгі гранттарды қалыптастыру тармағы
–
мемлекеттік тармақшасының
ұғымдар
7-тармағы
3) тармақшасының
жаңа
бесінші
абзацы

22.

Заң
жобасында
енгізілетін өзгерістер
мен толықтырулардың
ҮЕҰ-ны
қаржыландырудың
жаңа құралына қатысты
сәйкестігін
белгілеу
үшін – стратегиялық
әріптестікті
іске
асыруға
арналған
мемлекеттік тапсырыс

Депутаттар
В.А. Ким
А.Қ. Нұркина
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7-тармағы
3) тармақшасының
алтыншы
абзацы
(«Қазақст
ан
Республика
сындағы
мемлекетт
ік
әлеуметті
к
тапсырыс,
үкіметтік
емес
ұйымдарға
арналған
гранттар
және
сыйлықақы
лар
туралы»
Заңның
1-бабының
жаңа
7-6) тармақшасы)
23.

жобаның
1-бабы

…
7-6) жоқ

органдардың мемлекеттік
гранттардың бағыттарын
айқындау, жыл сайынғы
және
(немесе)
орта
мерзімді жоспарлау және
мемлекеттік гранттардың
бюджетін
айқындау
рәсімдерін
жүргізу
жөніндегі қызметі;

алтыншы абзацындағы
«гранттардың
бюджетін» деген сөздер
«гранттар
үшін
бюджет қаражатын»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;

Е.В. Смышляева
И.С. Унжакова
Ю.В. Жулин
Редакциялық түзету

7-7)
мемлекеттік
жобаның 1-бабы 7- Депутаттар
1-бап.
Осы
Заңда
3) В.А. Ким
пайдаланылатын негізгі гранттардың тиімділігін тармағы
бағалау – жобаларды іске тармақшасының
ұғымдар
А.Қ. Нұркина
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7-тармағы
3) тармақшасының
жетінші
абзацы

24.

…
7-7) жоқ

асыру барысында алынған
нәтижелерді,
оның
қойылған мақсаттар мен
күтілетін
нәтижелерге
сәйкестігін талдау процесі;

жетінші
абзацы
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«7-7)
мемлекеттік
гранттардың тиімділігін
бағалау – жобаларды
іске асыру барысында
алынған нәтижелерді,
олардың
қойылған
мақсаттар мен күтілетін
нәтижелерге сәйкестігін
талдау процесі;»;

Е.В. Смышляева
И.С. Унжакова
Ю.В. Жулин
Корректорлық түзету

(«Қазақст
ан
Республика
сындағы
мемлекетт
ік
әлеуметті
к
тапсырыс,
үкіметтік
емес
ұйымдарға
арналған
гранттар
және
сыйлықақы
лар
туралы»
Заңның
1-бабының
жаңа
7-7) тармақшасы)
жобаның
7-9)
стратегиялық
жобаның 1-бабы 7- Депутат
1-бап.
Осы
Заңда
1-бабы
3) А.М. Әбсеметова
пайдаланылатын негізгі әріптес – стратегиялық тармағы
7-тармағы ұғымдар
әріптестікті іске асыруға тармақшасының
Осы
Қағидалар
3) тармақ…
мемлекеттік тапсырысты тоғызыншы
бағыттарды
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шасының
тоғызынш
ы абзацы
(«Қазақст
ан
Республика
сындағы
мемлекетт
ік
әлеуметті
к
тапсырыс,
үкіметтік
емес
ұйымдарға
арналған
гранттар
және
сыйлықақы
лар
туралы»
Заңның
1-бабының
жаңа
7-9) тармақшасы)
25.

жобаның
1-бабы
7-тармағы
4) тармақшасының

7-9) жоқ

қалыптастыру
қағидаларына
сәйкес
конкурстық
іріктеуден
өткен,
стратегиялық
әріптестікті іске асыруға
мемлекеттік тапсырысты
орындау шартын жасасқан
үкіметтік емес ұйым.»;

абзацындағы
«мемлекеттік
тапсырысты
қалыптастыру» деген
сөздер «мемлекеттік
тапсырысты
жүзеге
асыру»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;

қалыптастыруды,
бекітуді,
конкурстық
рәсімдерді өткізуді, іске
асыру
мониторингін,
сондай-ақ
шартты
жасасуды және бұзуды
қоса
алғанда,
стратегиялық
әріптестікті
іске
асыруға
арналған
Жобаның
бүкіл мемлекеттік
мәтіні бойынша осыған тапсырысты
іске
ұқсас
редакцияны асырудың
бүкіл
ескеру қажет
процесін
регламенттейтінін
ескере
отырып,
Қағидалардың атауын
«қалыптастыру» деген
сөзді «жүзеге асыру»
деген сөзбен ауыстыра
отырып кеңейту қажет.

2-бап.
Қазақстан
мынадай мазмұндағы 4жобаның 1-бабы 7Республикасындағы
тармақпен
тармағы
4)
мемлекеттік
әлеуметтік толықтырылсын:
тармақшасының
тапсырыс, үкіметтік емес
«4. Осы Заңның әрекеті алтыншы
абзацы
ұйымдарға
арналған оператордың қатысуынсыз

Депутаттар
В.А. Ким
Д.Н. Нұрманбаетова
«Қазақстан
Республикасындағы
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алтыншы
абзацы

26.

гранттар
және үкіметтік
емес
сыйлықақылар
туралы ұйымдарға
гранттар
Қазақстан
беруге
байланысты
(«Қазақст Республикасының
туындайтын қатынастарға
ан
заңнамасы
қолданылмайды.»;
Республика
...
сындағы
4. Жоқ.
мемлекетт
ік
әлеуметті
к
тапсырыс,
үкіметтік
емес
ұйымдарға
арналған
гранттар
және
сыйлықақы
лар
туралы»
Заңның
2-бабының
жаңа 4тармағы)
жобаның
3-бап.
Қазақстан
5)
3-бап
мынадай
1-бабы
Республикасындағы
редакцияда жазылсын:
7-тармағы мемлекеттік
әлеуметтік
«3-бап.
Мемлекеттік
5) тармақ- тапсырыс, үкіметтік емес әлеуметтік
тапсырыс,
шасының ұйымдарға
арналған стратегиялық әріптестікті
екінші
гранттар
ұсыну және іске асыруға мемлекеттік
абзацы
сыйлықақылар
беру тапсырыс,
Қазақстан
Республикасындағы

мынадай
редакцияда
жазылсын:
«4. Осы Заңның күші
оператордың
қатысуынсыз гранттар
беруге
байланысты
туындайтын
қатынастарға, сондайақ
«Салық
және
бюджетке
төленетін
басқа
да
міндетті
төлемдер
туралы»
Қазақстан
Республикасының
Кодексінде
(Салық
кодексі) және Қазақстан
Республикасының өзге
де
заңдарында
реттелетін
гранттар
беру
процесінде
туындайтын
қатынастарға
қолданылмайды.».

мемлекеттік әлеуметтік
тапсырыс,
үкіметтік
емес
ұйымдарға
арналған гранттар және
сыйлықақылар туралы
Қазақстан
Республикасының
заңнамасы»
2-бабын
және «Гранттар» 6-1бабын
бірізділікке
келтіру және Жобаның
1-бабы 7-тармағы 11)
тармақшасының
жиырма
үшінші
абзацында қайталануды
болғызбау

жобаның 1-бабы 7тармағының
5)
тармақшасының екінші
абзацындағы
«Қазақстан
Республикасындағы
үкіметтік
емес
ұйымдарға арналған»

Депутаттар
В.А. Ким
А.Қ. Нұркина
Е.В. Смышляева
И.С. Унжакова
Ю.В. Жулин
Б.Н. Торғаев
Редакциялық түзету
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27.

(«Қазақст процесін құқықтық реттеу үкіметтік
емес
ан
қағидаттары
ұйымдарға
арналған
Республика
гранттар
ұсыну және
сындағы
сыйлықақылар
беру
мемлекетт
процесін
құқықтық
ік
реттеу қағидаттары
әлеуметті
к
тапсырыс,
үкіметтік
емес
ұйымдарға
арналған
гранттар
және
сыйлықақы
лар
туралы»
Заңның
3-бабы)

және
«процесін
құқықтық
реттеу»
деген
сөздер
алып
тасталсын;

жобаның
1-бабы
7-тармағы
5) тармақшасының
үшінші
абзацы

жобаның 1-бабы 7тармағының
5)
тармақшасының
үшінші абзацы мынадай
редакцияда жазылсын:
«Мемлекеттік
әлеуметтік тапсырыс,
стратегиялық
әріптестікті
іске
асыруға
арналған
мемлекеттік
тапсырыс, гранттар

3-бап.
Қазақстан
Республикасындағы
мемлекеттік
әлеуметтік
тапсырыс, үкіметтік емес
ұйымдарға
арналған
гранттар
ұсыну және
сыйлықақылар
беру
процесін құқықтық реттеу
(«Қазақст қағидаттары
ан
Қазақстан
Республика Республикасындағы
сындағы
мемлекеттік
әлеуметтік

Мемлекеттік әлеуметтік
тапсырыс, стратегиялық
әріптестікті іске асыруға
мемлекеттік
тапсырыс,
Қазақстан
Республикасындағы
үкіметтік
емес
ұйымдарға
арналған
гранттар
ұсыну және
сыйлықақылар
беру
процесін
құқықтық
реттеу:

Депутаттар
В.А. Ким
А.Қ. Нұркина
Е.В. Смышляева
И.С. Унжакова
Ю.В. Жулин
Б.Н. Торғаев
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мемлекетт
ік
әлеуметті
к
тапсырыс,
үкіметтік
емес
ұйымдарға
арналған
гранттар
және
сыйлықақы
лар
туралы»
Заңның
3-бабы)
28.

жобаның
1-бабы
7-тармағы
5) тармақшасының
сегізінші
абзацы

тапсырыс, үкіметтік емес
ұйымдарға
арналған
гранттар
ұсыну және
сыйлықақылар
беру
процесін құқықтық реттеу:

3-бап.
Қазақстан
Республикасындағы
мемлекеттік әлеуметтік
тапсырыс,
үкіметтік
емес
ұйымдарға
арналған
гранттар
ұсыну
және
сыйлықақылар
беру
(«Қазақст процесін
құқықтық
ан
реттеу қағидаттары
Республика
...
сындағы
5)
мемлекеттік
мемлекетт әлеуметтік
тапсырыс,
ік
үкіметтік
емес
әлеуметті ұйымдарға
арналған
к
гранттар
ұсыну және

ұсыну
және
сыйлықақылар беру
мынадай
қағидаттарға
негізделеді:»

5)
мемлекеттік
әлеуметтік
тапсырыс,
стратегиялық әріптестікті
іске асыруға мемлекеттік
тапсырыс, үкіметтік емес
ұйымдарға
арналған
гранттар
ұсыну және
сыйлықақылар
беру
процесінің жариялылығы
мен
ашықтығы
қағидаттарына
негізделеді.»;
...

жобаның 1-бабының
7-тармағы
5)
тармақшасының
сегізінші абзацындағы
«үкіметтік
емес
ұйымдарға арналған»
деген
сөздер
алып
тасталсын;

Депутаттар
В.А. Ким
А.Қ. Нұркина
Ә.М. Әбсеметова
Е.С. Бейсенбаев
Л.П. Павловец
Ж.Д. Сүлейменова
«Қазақстан
Республикасындағы
мемлекеттік әлеуметтік
тапсырыс,
үкіметтік
емес
ұйымдарға
арналған гранттар және
сыйлықақылар туралы»
Заңның 1-бабының 7-3)
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тапсырыс,
үкіметтік
емес
ұйымдарға
арналған
гранттар
және
сыйлықақы
лар
туралы»
Заңның
3-бабы)

29.

жобаның
1-бабы
7-тармағы
7) тармақшасының
бірінші
абзацы

сыйлықақылар
беру
процесінің жариялығы мен
ашықтығы қағидаттарына
негізделеді.
4-1-бап.
Уәкілетті
органның құзыреті
...
2-2) үкіметтік емес
ұйымдарға
арналған
сыйлықақыларды беруді
жүзеге асырады және
оларды беру қағидаларын
бекітеді;

Жоқ

15) үкіметтік емес
ұйымдарға
арналған
сыйлықақылар
беруді
жүзеге асырады және
оларды беру қағидаларын
бекітеді;

7) 4-1-бап мынадай
редакцияда жазылсын:

тармақшасына сәйкес
келтіру мақсатында
(7-3) үкіметтік емес
ұйымдарға
арналған
сыйлықақы (бұдан әрі –
сыйлықақы)
–
республикалық, салалық
және
өңірлік
деңгейлердегі
әлеуметтік
міндеттерді
шешуге
қосқан
үлесі
үшін
үкіметтік
емес
ұйымдарға
бюджет
қаражаты
есебінен
берілетін
ақшалай
сыйақы)
жобаның 1-бабы 7Әлеуметтік-мәдени
тармағы
7) даму комитеті
тармақшасының
Заң техникасы.
бірінші абзацы мынадай
редакцияда жазылсын:
«7) 4-1 және 4-2баптар
мынадай
редакцияда
жазылсын:».
Осыған
ұқсас
ескертулер
заң
жобасының
бүкіл
мәтіні
бойынша
ескерілсін.
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Тармақшалардың
нөмірленуі
тиісінше
өзгертілсін
30.

жобаның
1-бабы
7-тармағы
7) тармақшасының
екінші –
жиырма
бесінші
абзацтары

4-1-бап.
Уәкілетті
органның құзыреті
Уәкілетті орган:
1)
мемлекеттік
органдардың мемлекеттік
әлеуметтік
тапсырысты
қалыптастыру, іске асыру,
іске
асырудың
мониторингі және осы
тапсырыстың нәтижелерін
жөніндегі
(«Қазақст бағалау
ан
қызметін
үйлестіруді
Республика жүзеге асырады;
2)
мемлекеттік
сындағы
мемлекетт әлеуметтік
тапсырысты
ік
қалыптастыруды,
іске
әлеуметті асыруды,
іске
асыру
мониторингін және осы
к
тапсырыс, тапсырыстың нәтижелерін
жүзеге
үкіметтік бағалауды
асыратын
мемлекеттік
емес
ақпараттық,
ұйымдарға органдарға
және
арналған консультациялық
қолдау
гранттар әдістемелік
көрсетеді;
және
сыйлықақы
2-1) оператор арқылы
лар
гранттар береді, гранттар
туралы»
беру және олардың іске
Заңның
асырылуына мониторингті

7) 4-1-бап мынадай
редакцияда жазылсын:
«4-1-бап.
Уәкілетті
органның құзыреті
Уәкілетті орган:
1)
мемлекеттік
органдардың мемлекеттік
әлеуметтік
тапсырысты
қалыптастыру,
іске
асыру,
іске
асыру
мониторингі және оның
нәтижелерін
бағалау
жөніндегі
қызметті
үйлестіруді
жүзеге
асырады;
2)
мемлекеттік
әлеуметтік
тапсырысты
қалыптастыруды,
іске
асыруды, іске асыру
мониторингін және оның
нәтижелерін
бағалауды
жүзеге
асыратын
мемлекеттік
органдарға
ақпараттық,
консультативтік,
әдістемелік
қолдау
көрсетеді;
3)
мемлекеттік
әлеуметтік
тапсырысты

жобаның 1-бабы 7тармағы
7)
тармақшасының екінші
–
жиырма
бесінші
абзацтары
мынадай
редакцияда жазылсын:
«4-1-бап. Уәкілетті
органның құзыреті
Уәкілетті орган:
1)
мемлекеттік
органдардың
мемлекеттік әлеуметтік
тапсырысты
қалыптастыру,
оның
іске
асырылу
мониторингі
және
нәтижелерін
бағалау
жөніндегі
қызметті
үйлестіруді
жүзеге
асырады;
2)
мемлекеттік
әлеуметтік тапсырысты
қалыптастыруды, оның
іске
асырылу
мониторингін
және
нәтижелерін бағалауды
жүзеге
асыратын
мемлекеттік органдарға
ақпараттық,

Депутаттар
В.А. Ким
А.Қ. Нұркина
А.Г. Линник
Қ.Ж. Иса
И.С. Унжакова
Ә.М. Әбсеметова
Мемлекеттік
органдар мемлекеттік
әлеуметтік
тапсырыстарды
іске
асырмайды,
олар
мемлекеттік әлеуметтік
тапсырысты
қалыптастырады және
орналастырады.
«Қазақстан
Республикасындағы
мемлекеттік әлеуметтік
тапсырыс,
үкіметтік
емес
ұйымдарға
арналған гранттар және
сыйлықақылар туралы»
ҚР Заңының 1-бабының
2) тармақшасына сәйкес
келтіру
мақсатында,
оған
сәйкес
мемлекеттік
әлеуметтік тапсырыс
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4-1-бабы)

жүзеге асыру қағидаларын
бекітеді;
2-2) үкіметтік емес
ұйымдарға
арналған
сыйлықақыларды беруді
жүзеге асырады және
оларды беру қағидаларын
бекітеді;
2-3) Үйлестіру кеңесін
құрады, оның ережесін
және құрамын бекітеді;
3)
мемлекеттік
әлеуметтік тапсырыстың
іске
асырылу
мониторингін
жүзеге
асырады және оны жүргізу
қағидаларын бекітеді;
3-1)
мемлекеттік
органдар іске асыратын
мемлекеттік
әлеуметтік
тапсырыс тақырыптарын
өзінің
интернетресурсында
орналастырады;
4)
Қазақстан
Республикасының
Үкіметіне
мемлекеттік
әлеуметтік тапсырыстың
іске
асырылу
мониторингінің
қорытындылары бойынша
ақпарат ұсынады;

қалыптастыру, іске асыру
мониторингі және оның
нәтижелерін
бағалау
қағидаларын
әзірлейді
және бекітеді;
4)
мемлекеттік
әлеуметтік
тапсырыс
стандарттарын әзірлейді
және бекітеді;
5)
өзінің
интернет-ресурсында
мемлекеттік органдар іске
асыратын
мемлекеттік
әлеуметтік
тапсырыс
тақырыптарын
орналастырады;
6)
жылына
бір
рет
Қазақстан
Республикасында
мемлекеттік
әлеуметтік
тапсырысты іске асыру
қорытындылары бойынша
Қазақстан
Республикасының
Үкіметіне ақпарат береді;
7)
мемлекеттік
гранттарды қалыптастыру,
беру,
олардың
мониторингі
және
тиімділігін
бағалау
қағидаларын бекітеді;
8)
Үйлестіру
кеңесін құрады, оның

консультативтік,
әдістемелік
қолдау
көрсетеді;
3)
мемлекеттік
әлеуметтік тапсырысты
қалыптастыру,
оның
іске
асырылу
мониторингі
және
нәтижелерін
бағалау
қағидаларын әзірлейді
және бекітеді;
4)
мемлекеттік
әлеуметтік
тапсырыс
стандарттарын
әзірлейді және бекітеді;
5)
мемлекеттік
органдар
қалыптастыратын
мемлекеттік әлеуметтік
тапсырыс
тақырыптарын өзінің
интернет-ресурсында
орналастырады;
6) жыл сайын 31
наурызға
дейін
Қазақстан
Республикасындағы
мемлекеттік әлеуметтік
тапсырысты іске асыру
қорытындылары
бойынша
Қазақстан
Республикасының
Үкіметіне
ақпарат

– әлеуметтік саладағы
міндеттерді
шешуге
бағытталған, үкіметті
к
емес
ұйымдар
бюджет
қаражаты
есебінен орындайтын
әлеуметтік
бағдарламаларды,
әлеуметтік
жобаларды, орталық
және
(немесе)
жергілікті атқарушы
органдардың бәсекелес
ортаға жүзеге асыру
үшін
берілген
функцияларын
іске
асыру нысаны;
Яғни,
мемлекеттік
әлеуметтік
тапсырыс
және үкіметтік емес
ұйымдарға
арналған
гранттар саласындағы
мемлекеттік
орган
мемлекеттік әлеуметтік
тапсырысты іске асыру
жөніндегі
қызметті
жүзеге
асырмайды,
сондықтан
аталған
Заңның бүкіл мәтіні
бойынша
ұқсас
нормаларды
алып
тастау
керек.
Мемлекеттік
орган
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4-1) Үкіметтік емес
ұйымдардың дерекқорына
енгізу
үшін
«Коммерциялық
емес
ұйымдар
туралы»
Қазақстан Республикасы
Заңының 41-бабының 5тармағына
сәйкес
берілетін
мәліметтерді
тексеруді жүзеге асырады;
5)
мемлекеттік
әлеуметтік
тапсырысты
қалыптастыру, іске асыру
мониторингі және осы
тапсырыстың нәтижелерін
бағалау
қағидаларын
әзірлейді және бекітеді;
5-1)
мемлекеттік
әлеуметтік
тапсырыс
стандарттарын әзірлейді
және бекітеді;
6)
Үкіметтік
емес
ұйымдардың дерекқорын
жүргізуді жүзеге асырады;
6-1) Үкіметтік емес
ұйымдардың дерекқорын
қалыптастыру
тәртібін
айқындайды;
7)
мемлекеттік
әлеуметтік
тапсырыс
саласындағы электрондық
ақпараттық ресурстарды
құрады және олардың

ережесі мен құрамын
бекітеді;
9)
Үйлестіру
кеңесінің
қарауына
орталық
атқарушы
органдардың құзыретіне
жататын
мемлекеттік
гранттардың
басым
бағыттарының
тізбесін
жібереді;
10)
Үйлестіру
кеңесінің ұсынымдары
негізінде өз құзыреті
шеңберінде мемлекеттік
гранттардың
бағыттарын
және
қаржыландыру көлемін
қалыптастырады;
11)
орталық
атқарушы
органдарға
құзыретіне
сәйкес
мемлекеттік гранттардың
бағыттары
бойынша
Үйлестіру
кеңесінің
ұсынымдарын жібереді;
12)
өз
құзыреті
шегінде
оператор
арқылы
мемлекеттік
гранттарды береді;
13)
мемлекеттік
гранттарды
қалыптастыру,
беру,
олардың
мониторингі

ұсынады;
7)
мемлекеттік
гранттарды
қалыптастыру,
беру,
мониторингтеу
және
олардың
тиімділігін
бағалау
қағидаларын
бекітеді;
8) Үйлестіру кеңесін
құрады, оның ережесі
мен құрамын бекітеді;
9)
орталық
мемлекеттік
органдардың
құзыретіне
жататын
мемлекеттік гранттар
бағыттарының тізбесін
Үйлестіру
кеңесінің
қарауына жібереді;
10)
Үйлестіру
кеңесінің мемлекеттік
гранттардың бағыттары
бойынша ұсынымдарын
олардың
құзыретіне
сәйкес
орталық
мемлекеттік органдарға
жібереді;
11) оператордың өз
қызметінің нәтижелері
туралы есебін қарайды
және оның нысанын
бекітеді;

мемлекеттік әлеуметтік
тапсырысты
қалыптастырады, оның
іске
асырылуына
мониторингті
жүзеге
асырады,
ал
ҮЕҰ
оларды іске асырады.
Мысалы, уәкілетті
органның
құзыретіне мемлекеттік
әлеуметтік тапсырысты
қалыптастыру,
іске
асыру
мониторингі
және
оның
нәтижелерін бағалау
қағидаларын
әзірлеу
және
бекіту
жатқызылған:
Үкіметке
ақпарат
беру
мерзімдерін
нақтылау;
Мемлекеттік
гранттарды
қалыптастыру
мемлекеттік
органдардың
мемлекеттік
гранттардың
бағыттарын айқындау
жөніндегі
қызметін
көздейтін 7-6) ұғымдық
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жұмыс істеуін қамтамасыз
етеді,
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына сәйкес жеке
және заңды тұлғалардың
оларға
қол
жеткізуін
ұйымдастырады;
7-1) оператордың өз
қызметінің
нәтижелері
туралы есебін қарайды
және
оның
нысанын
бекітеді;
8) осы Заңда, Қазақстан
Республикасының өзге де
заңдарында,
Қазақстан
Республикасы
Президентінің
және
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
актілерінде
көзделген
өзге
өкілеттіктерді
жүзеге
асырады.

және тиімділігін бағалау
қағидаларына
сәйкес
мемлекеттік
гранттардың тиімділігін
бағалауды
жүзеге
асырады;
14)
оператордың өз
қызметінің
нәтижелері
туралы есебін қарайды
және
оның
нысанын
бекітеді;
15)
үкіметтік емес
ұйымдарға
арналған
сыйлықақылар
беруді
жүзеге асырады және
оларды беру қағидаларын
бекітеді;
16)
стратегиялық
әріптестікті іске асыруға
мемлекеттік тапсырысты
қалыптастыру
қағидаларын әзірлейді;
17)
орталық
атқарушы
органдар
беретін ақпарат негізінде
жыл сайын
1
ақпанға дейін Қазақстан
Республикасының
Үкіметін стратегиялық
әріптестік
бағыттары
бойынша стратегиялық
әріптестікті іске асыруға
мемлекеттік тапсырыстың

12) сыйлықақылар
беруді жүзеге асырады
және
оларды
беру
қағидаларын бекітеді;
13)
стратегиялық
әріптестікті
іске
асыруға
арналған
мемлекеттік
тапсырысты
жүзеге
асыру
қағидаларын
әзірлейді;
14) жыл сайын 1
ақпанға дейін Қазақстан
Республикасының
Үкіметін
орталық
атқарушы
органдар
ұсынатын
ақпарат
негізінде стратегиялық
әріптестікті
іске
асыруға
арналған
мемлекеттік
тапсырыстың
нәтижелері
туралы
ақпарат береді;
15)
Қазақстан
Республикасының
Үкіметіне стратегиялық
әріптестікті
іске
асыруға
арналған
мемлекеттік
тапсырыстың
бағыттарын айқындау

аппаратқа
сәйкес
келтіру
мақсатында
«басым» деген сөзді
алып тастау қажет;

мемлекеттік
органдардың
құзыретімен
қайталануды
болдырмау мақсатында
он үшінші, он бесінші,
он алтыншы абзацтар
алып тасталады;
Жобаның 1-бабы 7тармағы
8)
тармақшасының екінші
абзацына
сәйкес
гранттарды орталық
мемлекеттік органдар
қалыптастырады.
«Қазақстан
Республикасының
Үкіметі
туралы»
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нәтижелері
туралы
хабардар етеді;
18)
Қазақстан
Республикасының
Үкіметіне стратегиялық
әріптестікті іске асыруға
мемлекеттік
тапсырыс
бағыттарын
айқындау,
өзгерту, алып тастау
жөнінде
ұсыныстар
енгізеді;
19)
үкіметтік емес
ұйымдардың
деректер
базасына енгізу үшін
«Коммерциялық
емес
ұйымдар
туралы»
Қазақстан Республикасы
Заңының
41-бабының
5-тармағына
сәйкес
ұсынылатын мәліметтерді
тексеруді жүзеге асырады;
20)
үкіметтік емес
ұйымдардың дерекқорын
жүргізуді жүзеге асырады;
21)
үкіметтік емес
ұйымдардың дерекқорын
қалыптастыру
тәртібін
айқындайды;
22)
осы
Заңда,
Қазақстан
Республикасының өзге де
заңдарында,
Қазақстан
Республикасы

жөнінде
ұсыныстар
енгізеді;
16) «Коммерциялық
емес ұйымдар туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
41-бабының
5тармағына
сәйкес
ұсынылатын
мәліметтерді Үкіметтік
емес
ұйымдардың
дерекқорына
енгізу
үшін тексеруді жүзеге
асырады;
17) Үкіметтік емес
ұйымдардың
дерекқорын
қалыптастыру тәртібін
айқындайды;
18) Үкіметтік емес
ұйымдардың
дерекқорын жүргізуді
жүзеге асырады;
19)
осы
Заңда,
Қазақстан
Республикасының өзге
де
заңдарында,
Қазақстан
Республикасы
Президентінің
және
Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің актілерінде

Конституциялық
заңның
22-бабына
сәйкес
орталық
атқарушы органдарға
тек министрліктер ғана
жатады.
Сонымен
қатар,
Үкімет
құрылымына
кірмейтін
және
министрліктер болып
табылмайтын орталық
мемлекеттік органдар
бар.
Осыған
байланысты
«атқарушы» деген сөз
«мемлекеттік» деген
сөзбен ауыстырылады.
Баптың редакциясын
нақтылау
және
мемлекеттік
органдардың Үкіметке
жіберілетін
ақпаратының шамадан
тыс
нақтылануын
болдырмау мақсатында;
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Президентінің
және көзделген
өзге
де
Қазақстан Республикасы өкілеттіктерді жүзеге
Үкіметінің
актілерінде асырады.»
көзделген
өзге
де
өкілеттіктерді
жүзеге
асырады.»;
31.

жобаның
1-бабы
7-тармағы
8) тармақшасының
бірінші –
жиырма
бірінші
абзацтары

4-2-бап. Мемлекеттік
органдардың құзыреті
Мемлекеттік органдар:
1)
мемлекеттік
әлеуметтік
тапсырысты
қалыптастыруды,
іске
асыруды,
іске
асыру
мониторингін және осы
тапсырыстың нәтижелерін
бағалауды
жүзеге
(«Қазақст асырады;
ан
2)
үкіметтік
емес
Республика ұйымдармен өзара іссындағы
қимыл
және
мемлекетт ынтымақтастық жөніндегі
ік
кеңестерді құрады;
әлеуметті
3) уәкілетті органға
к
мемлекеттік
әлеуметтік
тапсырыс, тапсырыстың
іске
үкіметтік асырылуы
жөніндегі
ақпаратты ұсынады;
емес
ұйымдарға
3-1)
мемлекеттік
арналған әлеуметтік тапсырыстың
гранттар жоспарланатын және іске
және
асырылатын тақырыптары
сыйлықақы мен
мемлекеттік

«4-2-бап. Мемлекеттік
органдардың құзыреті
Мемлекеттік
органдар:
1)
мемлекеттік
әлеуметтік тапсырысты
қалыптастыруды,
іске
асыруды,
іске
асыру
мониторингін және оның
нәтижелерін
бағалауды
жүзеге асырады;

2)
үкіметтік
емес
ұйымдармен өзара ісқимыл
және
ынтымақтастық жөніндегі

жобаның 1-бабы 7тармағы
8)
тармақшасының
бірінші
–
жиырма
бірінші
абзацтары
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«4-2-бап. Орталық
мемлекеттік
және
жергілікті атқарушы
органдардың құзыреті
1.
Орталық
мемлекеттік органдар:
1) уәкілетті орган
айқындайтын
тәртіппен мемлекеттік
әлеуметтік тапсырысты
қалыптастыруды, оның
іске
асырылу
мониторингін
және
нәтижелерін бағалауды
жүзеге асырады;
2) үкіметтік емес
ұйымдармен өзара ісқимыл
және
ынтымақтастық

Депутаттар
В.А. Ким
А.Қ. Нұркина
А.Г. Линник
Қ.Ж. Иса
И.С. Унжакова
Ә.М. Әбсеметова
4-2-баптың
редакциясын
мемлекеттік
органдардың
құзыреттерінде
қайталануды болғызбау
мақсатында
жаңа
редакцияда
жазу
ұсынылады.
Бұдан
басқа,
мемлекеттік
органдар мемлекеттік
әлеуметтік
тапсырыстарды
іске
асырмайды,
олар
мемлекеттік әлеуметтік
тапсырысты
қалыптастырады және
орналастырады.

Қабылданды
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лар
туралы»
Заңның
4-2-бабы)

әлеуметтік тапсырыстың
нәтижелерін
бағалауды
өздерінің
интернетресурстарында
орналастырады;
4)
мемлекеттік
әлеуметтік
тапсырысты
жүзеге асыратын үкіметтік
емес
ұйымдарға
ақпараттық,
консультациялық,
әдістемелік
қолдау
көрсетеді;
5)
Қазақстан
Республикасының
заңдарында,
Қазақстан
Республикасы
Президентінің
және
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
актілерінде
көзделген
өзге
де
өкілеттіктерді
жүзеге
асырады.
Жергілікті
атқарушы
органдар:
1)
Қазақстан
Республикасы
тиісті
әкімшілік-аумақтық
бірлігінің
аумағында
қызметін жүзеге асыратын
үкіметтік емес ұйымдар
туралы
мәліметтерді

кеңестерді құрады;
1)
мемлекеттік
әлеуметтік тапсырысты
іске асыру жөніндегі
ақпаратты
уәкілетті
органға береді;
2)
өздерінің
интернет-ресурстарында
мемлекеттік
әлеуметтік
тапсырыстың
жоспарланған және іске
асырылатын
тақырыптарын
және
мемлекеттік
әлеуметтік
тапсырыс
нәтижелерін
бағалауды
орналастырады;
3)
мемлекеттік
әлеуметтік тапсырысты
жүзеге
асыратын
үкіметтік емес ұйымдарға
ақпараттық,
консультативтік,
әдістемелік
қолдау
көрсетеді;
4)
өз
құзыреті
шегінде оператор арқылы
мемлекеттік гранттарды
береді және оператордың
мемлекеттік гранттарды
іске асыру нәтижелері
туралы есебін қарайды;
5)
мемлекеттік

жөнінде
кеңестер
құрады;
3) уәкілетті органға
мемлекеттік әлеуметтік
тапсырыстың
іске
асырылуы
жөніндегі
ақпаратты ұсынады;
4) жоспарланатын
тақырыптарды және
мемлекеттік
әлеуметтік
тапсырыстың
іске
асырылуы жөніндегі
ақпаратты, сондай-ақ
мемлекеттік әлеуметтік
тапсырыстың
нәтижелерін бағалауды
өздерінің
интернетресурстарында
орналастырады;
5)
мемлекеттік
әлеуметтік тапсырысты
жүзеге
асыратын
үкіметтік
емес
ұйымдарға ақпараттық,
консультативтік,
әдістемелік
қолдау
көрсетеді;
6) өздерінің құзыреті
шегінде
оператор
арқылы
мемлекеттік
гранттар береді және
оператордың

«Қазақстан
Республикасындағы
мемлекеттік әлеуметтік
тапсырыс,
үкіметтік
емес
ұйымдарға
арналған гранттар және
сыйлықақылар туралы»
ҚР Заңының 1-бабының
2) тармақшасына сәйкес
келтіру
мақсатында,
оған
сәйкес
мемлекеттік
әлеуметтік тапсырыс
– әлеуметтік саладағы
міндеттерді
шешуге
бағытталған,
үкіметтік
емес
ұйымдар
бюджет
қаражаты
есебінен
орындайтын
әлеуметтік
бағдарламаларды,
әлеуметтік
жобаларды, орталық
және
(немесе)
жергілікті атқарушы
органдардың бәсекелес
ортаға жүзеге асыру
үшін
берілген
функцияларын
іске
асыру нысаны.
Яғни,
мемлекеттік
әлеуметтік
тапсырыс
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жинайды, қорытады және
уәкілетті органға ұсынады;
2)
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына
сәйкес
оператор арқылы гранттар
береді;
3)
жергілікті
мемлекеттік
басқару
мүддесінде
Қазақстан
Республикасының
заңнамасымен жергілікті
атқарушы
органдарға
жүктелген үкіметтік емес
ұйымдармен өзара ісқимыл жөніндегі өзге де
өкілеттіктерді
жүзеге
асырады.

гранттарды
қалыптастыру,
беру,
олардың
мониторингі
және тиімділігін бағалау
қағидаларына
сәйкес
мемлекеттік гранттардың
тиімділігін
бағалауды
жүзеге асырады;
6)
Қазақстан
Республикасының
заңдарында,
Қазақстан
Республикасы
Президентінің
және
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
актілерінде
көзделген
өзге
де
өкілеттіктерді
жүзеге
асырады.
Орталық атқарушы
органдар:
1) Үйлестіру кеңесінің
ұсынымдары
негізінде
мемлекеттік гранттардың
бағыттары
мен
қаржыландыру
көлемін
қалыптастырады;
2)
стратегиялық
әріптестікті іске асыруға
мемлекеттік тапсырысты
қалыптастыру
қағидаларына
сәйкес
стратегиялық әріптестерді
конкурстық
іріктеуді

мемлекеттік
гранттардың
іске
асырылу
нәтижелері
туралы есебін қарайды;
7)
мемлекеттік
гранттарды
қалыптастыру,
беру,
мониторингтеу
және
олардың
тиімділігін
бағалау қағидаларына
сәйкес
азаматтық
қоғам өкілдерін тарта
отырып, мемлекеттік
гранттардың
тиімділігін бағалауды
жүзеге асырады;
8)
Үйлестіру
кеңесінің ұсынымдары
негізінде бағыттары
мен
қаржыландыру
көлемі
бойынша
мемлекеттік
гранттарды
қалыптастырады;
9)
стратегиялық
әріптестерді
конкурстық
іріктеуді
жүргізеді
және
стратегиялық
әріптестікті
іске
асыруға
арналған
мемлекеттік
тапсырысты
жүзеге

және үкіметтік емес
ұйымдарға
арналған
гранттар саласындағы
мемлекеттік
орган
мемлекеттік әлеуметтік
тапсырысты іске асыру
жөніндегі
қызметті
жүзеге
асырмайды,
сондықтан
аталған
Заңның бүкіл мәтіні
бойынша
ұқсас
нормаларды
алып
тастау
керек.
Мемлекеттік
орган
мемлекеттік әлеуметтік
тапсырысты
қалыптастырады, оның
іске
асырылуына
мониторингті
жүзеге
асырады,
ал
ҮЕҰ
оларды іске асырады.
Мысалы,
уәкілетті
органның
құзыретіне мемлекеттік
әлеуметтік тапсырысты
қалыптастыру,
іске
асыру
мониторингі
және
осы
тапсырыстың
нәтижелерін бағалау
қағидаларын
әзірлеу
және
бекіту
жатқызылған;
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жүргізеді және олармен
шарттар жасасады;
3)
стратегиялық
әріптестікті іске асыруға
мемлекеттік тапсырысты
қалыптастырудың
жасалған
шарттарына
және қағидаларына сәйкес
стратегиялық
әріптестердің
міндеттемелерді
орындауын
бағалауды
жүзеге асырады;
4) жыл сайын 1
желтоқсанға
дейін
уәкілетті
органға
стратегиялық әріптестікті
іске асыруға мемлекеттік
тапсырысты
қалыптастыру
қағидаларына
сәйкес
стратегиялық әріптестікті
іске асыруға мемлекеттік
тапсырыс
бойынша
стратегиялық әріптестік
нәтижелері
туралы
ақпарат береді.

асыру
қағидаларына
сәйкес
олармен
шарттар жасасады;
10)
стратегиялық
әріптестердің жасалған
шарттарға
және
стратегиялық
әріптестікті
іске
асыруға
арналған
мемлекеттік
тапсырысты
жүзеге
асыру
қағидаларына
сәйкес міндеттемелерді
орындауын бағалауды
жүзеге асырады;
11) жыл сайын 1
желтоқсанға
дейін
уәкілетті
органға
стратегиялық
әріптестікті
іске
асыруға
арналған
мемлекеттік
тапсырысты
жүзеге
асыру
қағидаларына
сәйкес
стратегиялық
әріптестікті
іске
асыруға
арналған
мемлекеттік
тапсырыстың
нәтижелері
туралы
ақпарат ұсынады;
12)
Қазақстан
Республикасының

Мемлекеттік
әлеуметтік тапсырысты
жүзеге
асырудың
ашықтығын
арттыру
үшін
мемлекеттік
органдардың (тапсырыс
берушілердің)
интернетресурстарында
жоспарланған
тақырыптар
мен
нәтижелерді
бағалау
туралы
ғана
емес,
сондай-ақ мемлекеттік
әлеуметтік
тапсырыстың
іске
асырылуы
туралы
ақпаратты орналастыру
ұсынылады.
Жобаның 1-бабы 7тармағы
3)
тармақшасының
сегізінші
абзацына
сәйкес келтіру
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Жергілікті атқарушы
органдар:
1)
Қазақстан
Республикасы
тиісті
әкімшілік-аумақтық
бірлігінің
аумағында
қызметін
жүзеге
асыратын
үкіметтік
емес ұйымдар туралы
мәліметтерді жинайды,
жинақтайды
және
уәкілетті органға табыс
етеді;

заңдарында, Қазақстан
Республикасы
Президентінің
және
Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің актілерінде
көзделген
өзге
де
өкілеттіктерді жүзеге
асырады.
Осы
тармақтың
бірінші бөлігінің 9) –
11) тармақшаларында
көзделген әрекеттер
Қазақстан
Республикасының
Президентіне тікелей
бағынатын және есеп
беретін мемлекеттік
органдарға
қолданылмайды.»;
2.
Жергілікті
атқарушы органдар:
1) уәкілетті орган
айқындайтын
тәртіппен мемлекеттік
әлеуметтік тапсырысты
қалыптастыруды, оның
іске
асырылу
мониторингін
және
нәтижелерін бағалауды
жүзеге асырады;
2) үкіметтік емес
ұйымдармен өзара іс-

ҮЕҰ
дерекқоры
үкіметтік емес ұйымдар
пошта
арқылы
не
қолма-қол қағаз және
электрондық
жеткізгіштерде немесе
веб-портал
арқылы
электрондық
түрде
ұсынатын мәліметтер
негізінде
қалыптастырылатынды
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2)
үкіметтік емес
ұйымдармен өзара ісқимыл
және
ынтымақтастық жөніндегі
кеңестердің
қарауына
мемлекеттік гранттардың
басым
бағыттарының
тізбесін шығарады;
3)
үкіметтік емес
ұйымдармен өзара ісқимыл
және
ынтымақтастық жөніндегі
кеңестердің ұсынымдары
негізінде
мемлекеттік
гранттардың бағыттарын
және
қаржыландыру
көлемдерін
қалыптастырады;
4)
жергілікті
мемлекеттік
басқару
мүддесіне орай Қазақстан
Республикасының
заңнамасында жергілікті
атқарушы
органдарға
жүктелген үкіметтік емес
ұйымдармен өзара ісқимыл жөніндегі өзге де
өкілеттіктерді
жүзеге
асырады.»;

қимыл
және
ынтымақтастық
жөнінде
кеңестер
құрады;
3) уәкілетті органға
мемлекеттік
әлеуметтік
тапсырыстың
іске
асырылуы жөніндегі
ақпаратты ұсынады;
4) жоспарланатын
тақырыптарды және
мемлекеттік
әлеуметтік
тапсырыстың
іске
асырылуы жөніндегі
ақпаратты, сондай-ақ
мемлекеттік
әлеуметтік
тапсырыстың
нәтижелерін
бағалауды өздерінің
интернетресурстарында
орналастырады;
5)
мемлекеттік
әлеуметтік
тапсырысты
жүзеге
асыратын үкіметтік
емес
ұйымдарға
ақпараттық,
консультативтік,

ғын ескере отырып,
жергілікті
атқарушы
органдар
ұсынатын
мәліметтерді
сәйкес
келтіру және алып
тастау ұсынылады.
Мемлекеттік
гранттарды
қалыптастыру
мемлекеттік
органдардың
мемлекеттік
гранттардың
бағыттарын айқындау
жөніндегі
қызметін
көздейтін 7-6) ұғымдық
аппаратқа
сәйкес
келтіру
мақсатында
«басым» деген сөзді
алып тастау қажет;
Жергілікті атқарушы
органдардың
құзыреттерін нақтылау
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әдістемелік
қолдау
көрсетеді;
6)
мемлекеттік
гранттарды
өз
құзыреттері шегінде
оператор
арқылы
ұсынады
және
оператордың
мемлекеттік
гранттардың
іске
асырылу нәтижелері
туралы
есебін
қарайды;
7)
мемлекеттік
гранттарды
қалыптастыру, беру,
мониторингтеу және
олардың тиімділігін
бағалау
қағидаларына сәйкес
азаматтық
қоғам
өкілдерін
тарта
отырып, мемлекеттік
гранттардың
тиімділігін бағалауды
жүзеге асырады;
8)
мемлекеттік
гранттар бағыттарының
тізбесін үкіметтік емес
ұйымдармен өзара ісқимыл
және
ынтымақтастық
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жөніндегі кеңестердің
қарауына шығарады;
9) үкіметтік емес
ұйымдармен өзара ісқимыл
және
ынтымақтастық
жөніндегі кеңестердің
ұсынымдары негізінде
бағыттары
мен
қаржыландыру
көлемі
бойынша
мемлекеттік
гранттарды
қалыптастырады;»
10)
жергілікті
мемлекеттік
басқару
мүддесінде Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
жергілікті
атқарушы
органдарға жүктелетін
өзге де өкілеттіктерді
жүзеге асырады.»;
Тармақшалардың
нөмірленуін тиісінше
өзгерту
32.

жобаның
1-бабы
7-тармағының жаңа

4-3-бап.
тексеру
...
2.
әлеуметтік

Мәліметтерді
Мемлекеттік
тапсырысты

Жоқ.

жобаның 1-бабының
7-тармағы
мынадай
мазмұндағы жаңа 8)
тармақшамен
толықтырылсын:

Депутаттар
В.А. Ким
А.Қ. Нұркина
Ж.Н. Нұрманбетова
И.С. Унжакова

Қабылданды
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8) тармақшасы

іске асыру мониторингінің
және
үкіметтік
емес
ұйымдарға
арналған
(«Қазақст гранттарды іске асыру
ан
мониторингінің
Республика нәтижелері, жеке және
сындағы
заңды
тұлғалардың
мемлекетт шағымдары, мемлекеттік
ік
органдардың
ақпараты,
әлеуметті бұқаралық
ақпарат
к
құралдарындағы
тапсырыс, жарияланымдар
үкіметтік мәліметтерге
тексеру
емес
жүргізу үшін негіздер
ұйымдарға болып табылады.
арналған
гранттар
және
сыйлықақы
лар
туралы»
Заңның
43-бабы
2тармағын
ың бірінші
бөлігі)

«8) 4-3-баптың 2тармағының
бірінші
бөлігі
«мониторингінің
нәтижелері,»
деген
сөздерден
кейін
«,
сондай-ақ
стратегиялық
әріптестікті
іске
асыруға
арналған
мемлекеттік
тапсырыстың
нәтижелері,»
деген
сөздермен
толықтырылсын.
Тиісінше
тармақшалардың
нөмірленуін өзгерту

Б.Н. Торғаев
Заң
жобасын
нормаларға
сәйкес
келтіру мақсатында.
Мәселен,
«ҮЕҰ
Дерекқоры
7-5)»
ұғымдық анықтамасы
(жобаның 1-бабы 7тармағы
3)
тармақшасының жаңа
бесінші абзацы) ҮЕҰны қаржыландырудың
жаңа
тетігіменстратегиялық
әріптестікті
іске
асыруға
арналған
мемлекеттік
тапсырыспен
толықтырылды. Бұдан
басқа, жобаның 1-бабы
7-тармағының
он
алтыншы абзацына 8)
тармақшаға
сәйкес
орталық
атқарушы
органдар жыл сайын 1
желтоқсанға
дейін
уәкілетті
органға
стратегиялық
әріптестікті
іске
асыруға
арналған
мемлекеттік
тапсырыстың
нәтижелерін ұсынады.
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33.

жобаның
1-бабы
7-тармағы
6) тармақшасының
бесінші
абзацы
(«Қазақст
ан
Республика
сындағы
мемлекетт
ік
әлеуметті
к
тапсырыс,
үкіметтік
емес
ұйымдарға
арналған
гранттар
және
сыйлықақы
лар
туралы»
Заңның
5-бабының
1тармағы)

5-бап.
Мемлекеттік
әлеуметтік
тапсырысты
іске асыру, гранттар ұсыну
және сыйлықақылар беру
салалары
1.
Мемлекеттік
әлеуметтік
тапсырысты
іске асыру, гранттар ұсыну
және сыйлықақылар беру
мынадай бағыттар:

«1.
Мемлекеттік
әлеуметтік тапсырысты,
стратегиялық
әріптестікті іске асыруға
мемлекеттік
тапсырысты іске асыру,
мемлекеттік
гранттар
ұсыну және сыйлықақылар
беру мынадай салалар
бойынша
жүзеге
асырылады:»;

жобаның 1-бабы 7тармағы
9)
тармақшасының
бесінші абзацындағы «,
стратегиялық
әріптестікті
іске
асыруға мемлекеттік
тапсырысты»
деген
сөздер алып тасталсын

Депутаттар
Ю.В. Жулин
Қ.Ж. Иса
М.М.Тәжмағамбетова

Қабылданды

Заң
жобасын
әзірлеушілер ұсынған
жаңа
тетік
стратегиялық
әріптестікті
іске
асыруға
арналған
мемлекеттік тапсырыс
жалпыұлттық
басымдықтарды іске
асыру үшін міндеттерді
шешуді көздейді, бұл
заң
жобасының
5бабының 1-тармағында
көзделген мәселелерге
қарағанда кеңірек.
Мысалы, «Қазақстан
Республикасының 2025
жылға
дейінгі
жалпыұлттық
басымдықтары туралы»
Президенттің
2021
жылғы 26 ақпандағы №
520 Жарлығына сәйкес
мынадай жалпыұлттық
басымдықтар
айқындалды:
1-бағыт.
«Амандығы»:
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1) «әділ әлеуметтік
саясат»;
2) «қолжетімді және
тиімді
денсаулық
сақтау жүйесі»;
3) «сапалы білім
беру»;
2-бағыт.
«Институттардың
сапасы»:
4)
«азаматтардың
мүдделерін қорғаудағы
әділ
және
тиімді
мемлекет»;
5)
«Мемлекеттік
басқарудың
жаңа
моделі»;
6)
«патриотизм
құндылықтарын
дәріптеу»;
7)
«ұлттық
қауіпсіздікті нығайту»;
3-бағыт.
«Мықты
экономика»:
8)
«әртараптандырылған
және
инновациялық
экономиканы құру»;
9)
«экономикалық
және
сауда
дипломатиясын
белсенді дамыту»;
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34.

жобаның
1-бабы
7-тармағы
9) тармақшасының
жаңа
алтыншы
абзацы

5-бап.
Мемлекеттік
әлеуметтік
тапсырысты
іске асыру, гранттар ұсыну
және сыйлықақылар беру
салалары
1.
Мемлекеттік
әлеуметтік
тапсырысты
іске асыру, гранттар ұсыну
және сыйлықақылар беру
(«Қазақст мынадай бағыттар:
...
ан
Республика
16) жоқ.
сындағы
мемлекетт
ік
әлеуметті
к
тапсырыс,
үкіметтік
емес
ұйымдарға

9) 5-бапта:
тақырып
мынадай
редакцияда жазылсын:
«5-бап.
Мемлекеттік
әлеуметтік тапсырысты,
стратегиялық әріптестікті
іске асыруға мемлекеттік
тапсырысты іске асыру,
мемлекеттік
гранттар
ұсыну және сыйлықақылар
беру салалары»;
1-тармақтың
бірінші
абзацы
мынадай
редакцияда жазылсын:
«1.
Мемлекеттік
әлеуметтік тапсырысты,
стратегиялық әріптестікті
іске асыруға мемлекеттік
тапсырысты іске асыру,
мемлекеттік
гранттар
ұсыну және сыйлықақылар

жобаның 1-бабы 7тармағының
9)
тармақшасы мынадай
мазмұндағы
жаңа
алтыншы
абзацпен
толықтырылсын:
«1-тармақ
15)
тармақшадағы
«жәрдемдесу бойынша
жүзеге
асырылады.»
деген
сөздер
«жәрдемдесу;»
деген
сөзбен ауыстырылып,
мынадай мазмұндағы
16)
тармақшамен
толықтырылсын:
«16)
волонтерлік
бастамаларды дамыту
және қолдау.»;

10)
«теңгерімді
аумақтық даму».
Осыған байланысты,
коллизияны болдырмау
үшін
5-баптың
1тармағынан
«стратегиялық
әріптестікті
іске
асыруға
мемлекеттік
тапсырысты»
деген
сөздерді алып тастау
ұсынылады.
Депутат
В.А. Ким
Волонтерлік
қозғалысты
дамыту,
қолдау,
сондай-ақ
азаматтарды
волонтерлік қызметке
қатысуға ынталандыру
мақсатында
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беру мынадай
бойынша
асырылады:»;
16) жоқ;

арналған
гранттар
және
сыйлықақы
лар
туралы»
Заңның
5-бабы
1-тармағының
жаңа 16)
тармақшасы)
35.

жобаның
1-бабы
7-тармағы
9) тармақшасының
алтыншы
абзацы

Жоқ

салалар
жүзеге

жобаның 1-бабы 72-тармақ
мынадай
Әлеуметтік-мәдени
тармағы
9) даму комитеті
редакцияда жазылсын:
тармақшасының
Заң техникасы.
алтыншы
абзацы
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«5-баптың 2 және 3тармақтары мынадай
редакцияда
жазылсын:».
Осыған
ескертулер
жобасының
мәтіні
ескерілсін.

36.

жобаның
1-бабы

1) өмірлік қиын жағдайда
1)
өмірлік қиын
Өзгеріс
жүрген
адамға жағдайда жүрген адамға тіліндегі

Қабылданды

ұқсас
заң
бүкіл
бойынша
орыс Депутаттар
мәтінге В.А. Ким
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7-тармағы
9) тармақшасының
cегізінші
абзацы

(отбасына) көмек көрсету (отбасына) көмек көрсету;
бағыты бойынша;

енгізіледі,
тіліндегі
өзгермейді

қазақ А.Қ. Нұркина
мәтін Редакциялық түзету

(«Қазақст
ан
Республика
сындағы
мемлекетт
ік
әлеуметті
к
тапсырыс,
үкіметтік
емес
ұйымдарға
арналған
гранттар
және
сыйлықақы
лар
туралы»
Заңның
5-бабы
2-тармағының
1) тармақшасы)
37.

жобаның
1-бабы

5-бап.
Мемлекеттік
әлеуметтік тапсырысты

9) 5-бапта:
тақырып

жобаның 1-бабы 7мынадай тармағының
9)

Депутат
В.А. Ким

Қабылданды
53

7-тармағы
9) тармақшасының
жаңа
тоғызынш
ы абзацы
(«Қазақст
ан
Республика
сындағы
мемлекетт
ік
әлеуметті
к
тапсырыс,
үкіметтік
емес
ұйымдарға
арналған
гранттар
және
сыйлықақы
лар
туралы»
Заңның
5-бабы
2-тармағының
жаңа 2)
тармақшасы)

іске асыру, гранттар
ұсыну
және
сыйлықақылар
беру
салалары
...
2.
Мемлекеттік
әлеуметтік
тапсырысты
іске асыру:
...

редакцияда жазылсын:
«5-бап.
Мемлекеттік
әлеуметтік тапсырысты,
стратегиялық әріптестікті
іске асыруға мемлекеттік
тапсырысты іске асыру,
мемлекеттік
гранттар
ұсыну және сыйлықақылар
беру салалары»;
1-тармақтың
бірінші
абзацы
мынадай
редакцияда жазылсын:
«1.
Мемлекеттік
әлеуметтік тапсырысты,
стратегиялық әріптестікті
іске асыруға мемлекеттік
тапсырысты іске асыру,
мемлекеттік
гранттар
ұсыну және сыйлықақылар
беру мынадай салалар
бойынша
жүзеге
асырылады:»;
2 және 3-тармақтар
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«2.
Мемлекеттік
әлеуметтік
тапсырысты
іске асыру:
1)
өмірлік қиын
жағдайда жүрген адамға
(отбасына) көмек көрсету;
2)
Қазақстан
Республикасының

тармақшасы мынадай
мазмұндағы
жаңа
тоғызыншы абзацпен
толықтырылсын:
«2)
жануарларға
жауапты
қарауды
қалыптастыру, оның
ішінде жануарларға
арналған
панажайларды
қолдау;».
Тиісінше
тармақшалардың
нөмірленуін өзгерту

Бүгінгі
таңда
жануарларға арналған
панажайлар
жеке
қаражат
есебінен
ұсталуда,
олар
жануарларға арналған
орындар
құруға,
профилактикалық
ветеринариялық
ісшаралар
жүргізуге
бағытталады.
Жануарларға
жауапты
қарауды
қалыптастыру
мақсатында осы саланы
мемлекеттік әлеуметтік
тапсырысты іске асыру
үшін салалар тізбесіне
енгізу ұсынылады.
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заңнамасына
қайшы
келмейтін
өзге
де
әлеуметтік маңызы бар
салалар
бойынша
да
жүзеге асырылады.
38.

жобаның
1-бабы
7-тармағы
9) тармақшасының
оныншы
абзацы

39.

жобаның
1-бабы
7-тармағы
9) тармақшасының
жаңа он
екінші
және он
үшінші
абзацтары
(«Қазақст
ан
Республика
сындағы
мемлекетт
ік
әлеуметті
к

Жоқ

5-бап.
Мемлекеттік
әлеуметтік
тапсырысты
іске асыру, гранттар ұсыну
және сыйлықақылар беру
салалары
...
4. жоқ

жобаның 1-бабы 73-тармақ
мынадай
Әлеуметтік-мәдени
тармағы
9) даму комитеті
редакцияда жазылсын:
тармақшасының
Заң техникасы.
оныншы абзацы алып
тасталсын

Жоқ

Жобаның 1-бабы 7тармағының
9)
тармақшасы мынадай
мазмұндағы жаңа он
екінші және он үшінші
абзацтармен
толықтырылсын:
«мынадай
мазмұндағы
4тармақпен
толықтырылсын:
«4. Стратегиялық
әріптестікті
іске
асыруға
арналған
мемлекеттік
тапсырыс Қазақстан
Республикасының
Президенті
айқындайтын

Депутат
Ю.В. Жулин
Заң жобасының 5бабының 1-тармағында
әлеуметтік,
мәдени,
азаматтық, экологиялық
салалардағы мәселелер
көзделген.
Сонымен бірге, жаңа
тетік – стратегиялық
әріптестікті
іске
асыруға
арналған
мемлекеттік тапсырыс
жалпыұлттық
басымдықтарды іске
асыру үшін міндеттерді
шешуді көздейді, бұл
заң
жобасының
5бабының 1-тармағында
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тапсырыс,
үкіметтік
емес
ұйымдарға
арналған
гранттар
және
сыйлықақы
лар
туралы»
Заңның
5-бабы)

көзделген мәселелерге
жалпыұлттық
қарағанда кеңірек.
басымдықтарға
Мысалы, «Қазақстан
сәйкес
жүзеге
Республикасының 2025
асырылады.»
жылға
дейінгі
жалпыұлттық
басымдықтары туралы»
Президенттің
2021
жылғы 26 ақпандағы №
520 Жарлығына сәйкес
мынадай жалпыұлттық
басымдықтар
айқындалды:
1-бағыт.
«Амандығы»:
1) «әділ әлеуметтік
саясат»;
2) «қолжетімді және
тиімді
Денсаулық
сақтау жүйесі»;
3) «сапалы білім
беру»;
2-бағыт.
«Институттардың
сапасы»:
4)
«азаматтардың
мүдделерін қорғаудағы
әділ
және
тиімді
мемлекет»;
5)
«Мемлекеттік
басқарудың
жаңа
моделі»;
56

40.

жобаның
1-бабы
7-тармағыны жаңа

5-1-бап. Үкіметтік емес
ұйымдардың дерекқоры
Үкіметтік
емес
ұйымдардың дерекқорын
қалыптастыру

Жоқ.

6)
«патриотизм
құндылықтарын
дәріптеу»;
7)
«ұлттық
қауіпсіздікті нығайту»;
бағыт 3. «Мықты
экономика»:
8)
«әртараптандырылған
және
инновациялық
экономиканы құру»;
9)
«экономикалық
және
сауда
дипломатиясын
белсенді дамыту»;
10)
«теңгерімді
аумақтық даму».
Осыған байланысты,
заң жобасының 5-бабын
жалпыұлттық
басымдықтарға сілтеме
жасай отырып, 4-т.
толықтыру, сол арқылы
заң
жобасының
1бабына «осы Заңда
пайдаланылатын негізгі
ұғымдарды»
сәйкес
келтіру ұсынылады.
жобаның 1-бабының
Депутат
7-тармағы
мынадай
И.С. Унжакова
мазмұндағы_)
ҮЕҰ
Дерекқоры
тармақшамен
үкіметтік емес ұйымдар
толықтырылсын:
пошта
арқылы
не
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10) тармақ- «Коммерциялық
емес
шасы
ұйымдар
туралы»
Қазақстан Республикасы
(«Қазақст Заңының 41-бабының 5ан
тармағына
сәйкес
Республика берілетін
мәліметтер,
сындағы
сондай-ақ
жергілікті
мемлекетт атқарушы
органдар
ік
беретін
мәліметтер
әлеуметті негізінде
жүзеге
к
асырылады.
тапсырыс,
үкіметтік
емес
ұйымдарға
арналған
гранттар
және
сыйлықақы
лар
туралы»
Заңның
5-1-бабы)
41.

жобаның
1-бабы
7-тармағыны жаңа
10) тармақшасының
екінші
абзацы

6-бап.
Мемлекеттік
әлеуметтік
тапсырысты
жүзеге асыру
...
2.
Мемлекеттік
әлеуметтік
тапсырыс
Қазақстан
Республикасындағы
мемлекеттік
әлеуметтік

«10) 5-1-баптағы «,
сондай-ақ жергілікті
атқарушы органдар
беретін мәліметтер»
деген
сөздер
алып
тасталсын.»;

қолма-қол қағаз және
электрондық
жеткізгіштерде немесе
веб-портал
арқылы
электрондық
түрде
ұсынатын мәліметтер
негізінде
Бұл
ретте қалыптастырылатынды
тармақшалардың
ғын ескере отырып,
нөмірленуі
тиісінше жергілікті атқарушы
өзгертілсін
органдар
беретін
мәліметтерді
сәйкес
келтіру және алып
тастау ұсынылады.

10) 6-баптың 2 және 3тармақтары
мынадай
редакцияда жазылсын:
«2.
Мемлекеттік
әлеуметтік
тапсырыс
Қазақстан
Республикасының
мемлекеттік
әлеуметтік
тапсырыс, стратегиялық

жобаның 1-бабы 7тармағы
10)
тармақшасының екінші
абзацы
мынадай
редакцияда жазылсын:
«2.
Мемлекеттік
әлеуметтік тапсырыс
осы
Заңға
және
Қазақстан

Депутаттар
В.А. Ким
А.Қ. Нұркина
Ж.Н. Нұрманбетова
А.Г. Линник
И.С. Унжакова
Е.С. Бейсенбаев
Редакциялық түзету
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(«Қазақст
ан
Республика
сындағы
мемлекетт
ік
әлеуметті
к
тапсырыс,
үкіметтік
емес
ұйымдарға
арналған
гранттар
және
сыйлықақы
лар
туралы»
Заңның
5-1-бабы)

42.

тапсырыс, үкіметтік емес
ұйымдарға
арналған
гранттар
және
сыйлықақылар
туралы
және мемлекеттік сатып
алу туралы Қазақстан
Республикасының
заңнамасына
сәйкес
жүзеге асырылады.
3.
Осы
Заңның 5бабында көзделген
бағыттар
бойынша
жарғылық
мақсаттарға
сәйкес қызметті жүзеге
асыратын ықтимал өнім
берушілер
конкурсқа
қатысуға жіберіледі.
5. Орталық және
жергілікті
атқарушы
органдардың мемлекеттік
әлеуметтік
тапсырыс
арқылы бәсекелес ортаға
берілген
функцияларын
іске асыру Қазақстан
Республикасының
заңнамасына
сәйкес
жүзеге асырылады.

әріптестікті іске асыруға
мемлекеттік
тапсырыс,
Қазақстан
Республикасындағы
үкіметтік емес ұйымдарға
арналған гранттар мен
сыйлықақылар
туралы
және мемлекеттік сатып
алу туралы заңнамасына
сәйкес жүзеге асырылады.
3. Осы Заңның 5бабында көзделген салалар
бойынша
жарғылық
мақсаттарға
сәйкес
қызметін жүзеге асыратын
әлеуетті өнім берушілер
конкурсқа
қатысуға
жіберіледі.»;

Республикасының
мемлекеттік
сатып
алу
туралы
заңнамасына сәйкес
жүзеге асырылады;»;

жобаның
6-бап.
Мемлекеттік
10) 6-баптың 2 және 3жобаның 1-бабы 71-бабы
әлеуметтік
тапсырысты тармақтары
мынадай тармағы
10)
7-тармағы- жүзеге асыру
редакцияда жазылсын:
тармақшасының
ны жаңа
...
3. Осы Заңның 5- үшінші
абзацындағы
10) тармақдеген
бабында
көзделген «5-бабында»

Депутаттар
В.А. Ким
А.Қ. Нұркина
Заң техникасы
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3.
Осы
Заңның 5бабында көзделген
бағыттар
бойынша
жарғылық
мақсаттарға
(«Қазақст сәйкес қызметті жүзеге
асыратын ықтимал өнім
ан
Республика берушілер
конкурсқа
сындағы
қатысуға жіберіледі.
мемлекетт
ік
әлеуметті
к
тапсырыс,
үкіметтік
емес
ұйымдарға
арналған
гранттар
және
сыйлықақы
лар
туралы»
Заңның
6-бабының
3тармағы)

салалар
бойынша
жарғылық
мақсаттарға
сәйкес қызметін жүзеге
асыратын әлеуетті өнім
берушілер
конкурсқа
қатысуға жіберіледі.»;

сөздер «5-бабының 1
және
2тармақтарында» деген
сөздермен
ауыстырылсын;

жобаның
1-бабы
7-тармағы
11)
тармақшас
ының

«6-1-бап. Гранттар
2.
Мемлекеттік
гранттар
мынадай
түрлерге бөлінеді:
1)
қысқа
мерзімді
гранттар – іске асыру

жобаның 1-бабы 7Әлеуметтік-мәдени
тармағы
11) даму комитеті
тармақшасының
Редакциясын
жетінші абзацындағы нақтылау.
«бес жүзден үш мың
айлық
есептік

шасының
үшінші
абзацы

43.

6-1-бап. Гранттар
Жоқ
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жетінші
абзацы

44.

(«Қазақст
ан
Республика
сындағы
мемлекетт
ік
әлеуметті
к
тапсырыс,
үкіметтік
емес
ұйымдарға
арналған
гранттар
және
сыйлықақы
лар
туралы»
Заңның
6-1-бабы)
жобаның
1-бабы
7-тармағы
11) тармақшасының
сегізінші
абзацы
(«Қазақст
ан

6-1-бап. Гранттар
Жоқ

мерзімі үш айдан бастап
бір
жылға
дейін,
қаржыландыру көлемі бес
жүзден үш мыңға дейінгі
айлық
есептік
көрсеткіш
болатын
гранттар;

көрсеткішке
дейін
болатын» деген сөздер
«тиісті
қаржы
жылына
арналған
республикалық
бюджет туралы заңда
белгіленген
айлық
есептік көрсеткіштің
бес жүз еселенген
мөлшерінен кем емес
және
үш
мың
еселенген мөлшерінен
аспайтын»
деген
сөздермен
ауыстырылсын.

«6-1-бап. Гранттар
2.
Мемлекеттік
гранттар
мынадай
түрлерге бөлінеді:
…
2)
орта
мерзімді
гранттар – іске асыру
мерзімі бір жылдан екі
жылға
дейін,
қаржыландыру көлемі үш

жобаның 1-бабы 7Әлеуметтік-мәдени
тармағы
11) даму комитеті
тармақшасының
Редакциясын
сегізінші абзацында:
нақтылау.
«үш мыңнан он
мыңға дейінгі айлық
есептік
көрсеткіш
болатын» деген сөздер
«тиісті
қаржы
жылына
арналған
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мыңнан
он
мыңға республикалық
дейінгі айлық есептік бюджет туралы заңда
көрсеткіш
болатын белгіленген
айлық
гранттар;
есептік көрсеткіштің
үш мың еселенген
мөлшерінен кем емес
және он мың еселенген
мөлшерінен
аспайтын»
деген
сөздермен
ауыстырылсын.

Республика
сындағы
мемлекетт
ік
әлеуметті
к
тапсырыс,
үкіметтік
емес
ұйымдарға
арналған
гранттар
және
сыйлықақы
лар
туралы»
Заңның
6-1-бабы)
45.

жобаның
1-бабы
7-тармағы
11) тармақшасының
тоғызынш
ы абзацы
(«Қазақст
ан
Республика
сындағы
мемлекетт
ік

6-1-бап. Гранттар
Жоқ

«6-1-бап. Гранттар
2.
Мемлекеттік
гранттар
мынадай
түрлерге бөлінеді:
…
3)
ұзақ
мерзімді
гранттар – іске асыру
мерзімі екі жылдан үш
жылға дейін, мемлекеттік
гранттарды
қалыптастыру,
беру,
олардың
мониторингі
және тиімділігін бағалау
қағидаларына сәйкес ұзақ

жобаның 1-бабы 7Әлеуметтік-мәдени
тармағы
11) даму комитеті
Редакциясын
тармақшасының
тоғызыншы абзацында: нақтылау.
«он
мыңнан
басталатын
айлық
есептік
көрсеткіш
болатын» деген сөздер
«тиісті
қаржы
жылына
арналған
республикалық
бюджет туралы заңда
белгіленген
айлық
есептік көрсеткіштің
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әлеуметті
к
тапсырыс,
үкіметтік
емес
ұйымдарға
арналған
гранттар
және
сыйлықақы
лар
туралы»
Заңның
6-1-бабы)
46.

жобаның
1-бабы
7-тармағы
11) тармақшасының
оныншы
абзацы
(«Қазақст
ан
Республика
сындағы
мемлекетт
ік
әлеуметті
к
тапсырыс,
үкіметтік

6-1-бап. Гранттар
…
2. Гранттар оператор
арқылы
грант
беруге
арналған шартқа сәйкес
үкіметтік емес ұйымдар
әзірлеген
әлеуметтік
бағдарламаларды,
әлеуметтік жобаларды іске
асыру үшін беріледі.

мерзімді жобаларды іске
асыру
үшін
қажетті
материалдық базасы бар
үкіметтік емес ұйымдарға
берілетін қаржыландыру
көлемі
он
мыңнан
басталатын
айлық
есептік
көрсеткіш
болатын гранттар.

он мың еселенген
мөлшерінен кем емес»
деген
сөздермен
ауыстырылсын.

Мемлекеттік
гранттар
оператор
арқылы грант беруге
арналған шартқа сәйкес
үкіметтік емес ұйымдар
әзірлеген
әлеуметтік
бағдарламаларды,
әлеуметтік
жобаларды
іске асыру үшін беріледі.

жобаның 1-бабы 7тармағы
11)
тармақшасының
оныншы абзацындағы
«арқылы»
деген
сөзден
кейін
«мемлекеттік» деген
сөзбен толықтырылсын.

2.

Депутаттар
В.А. Ким
А.Қ. Нұркина
Заң
жобасында
баяндалған «Қазақстан
Республикасындағы
мемлекеттік әлеуметтік
тапсырыс,
үкіметтік
емес
ұйымдарға
арналған гранттар және
сыйлықақылар туралы»
Заңның 6-1-бабының 2тармағымен үйлестіру
мақсатында
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емес
ұйымдарға
арналған
гранттар
және
сыйлықақы
лар
туралы»
Заңның
6-1-бабы)
47.

жобаның
1-бабы
7-тармағы
11) тармақшасының
он үшінші,
он
төртінші
және он
бесінші
абзацтары

6-1-бап. Гранттар
…
3. Гранттар тарату
процесіндегі,
дәрменсіз
(банкрот) деп танылған,
мүлкіне тыйым салынған
және
(немесе)
экономикалық
қызметі
тоқтатыла
тұрған
үкіметтік емес ұйымдарды
қоспағанда,
Үкіметтік
емес
ұйымдардың
(«Қазақст дерекқорына
енгізілген
үкіметтік емес ұйымдарға
ан
Республика конкурстық
іріктеу
негізінде беріледі.
сындағы
мемлекетт
ік
әлеуметті
к
тапсырыс,
үкіметтік

4.
Мемлекеттік
гранттар:
тарату процесіндегі;
дәрменсіз
(банкрот)
деп танылған;
атқарушылық
құжаттар
бойынша
орындалмаған
міндеттемелері бар;
жоқ;

жобаның 1-бабы 7тармағының
11)
тармақшасында:
он үшінші абзац
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«банкрот
деп
танылған;»;
он төртінші абзац
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«атқарушылық іс
жүргізу
бойынша
берешегі бар;»;
мынадай мазмұндағы
жаңа
он
бесінші
абзацпен
толықтырылсын:
«мемлекеттік
сатып
алуға
жосықсыз

Депутаттар
В.А. Ким
А.Қ. Нұркина
Ж.Н. Нұрманбетова
А.Г. Линник
Б.Н. Торғаев
«Оңалту
және
банкроттық туралы» ҚР
Заңының
4-бабына,
«Атқарушылық
іс
жүргізу туралы» ҚР
Заңымен
үйлестіру
мақсатында
редакциялық түзету.
Сонымен
қатар,
үкіметтік емес ұйымдар
мемлекеттік сатып алу
процесіне
белсенді
қатысатынын
ескере
отырып, «Мемлекеттік
сатып алу туралы» ҚР
Заңына
сәйкес
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емес
ұйымдарға
арналған
гранттар
және
сыйлықақы
лар
туралы»
Заңның
6-1-бабы)
48.

жобаның
1-бабы
7-тармағы
11) тармақшасының
он жетінші
абзацы

6-1-бап. Гранттар
…
3. Гранттар тарату
процесіндегі,
дәрменсіз
(банкрот) деп танылған,
мүлкіне тыйым салынған
және
(немесе)
экономикалық
қызметі
(«Қазақст тоқтатыла
тұрған
ан
үкіметтік емес ұйымдарды
Республика қоспағанда,
Үкіметтік
сындағы
емес
ұйымдардың
мемлекетт дерекқорына
енгізілген
ік
үкіметтік емес ұйымдарға
әлеуметті конкурстық
іріктеу
негізінде беріледі.
к
тапсырыс,
үкіметтік
емес
ұйымдарға
арналған
гранттар

«6-1-бап. Гранттар
4.
Мемлекеттік
гранттар:
…
басшылары,
құрылтайшылары
оператордың
уәкілетті
тұлғаларының
жақын
туыстары
болып
табылатын;

қатысушылар
тізілімінде тұрған;»;

қалыптастырылатын
мемлекеттік
сатып
алуға
жосықсыз
қатысушылардың
тізілімінде тұрған ҮЕҰ
гранттарын
бермеу
ұсынылады.

жобаның 1-бабы 7тармағы
11)
тармақшасының
он
жетінші
абзацы
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«басшылары,
құрылтайшылары
мемлекеттік
органның
және
(немесе) оператордың
уәкілетті тұлғаларының
жұбайы
(зайыбы),
жақын
туыстары,
жекжаттары
болып
табылатын;».

Депутаттар
В.А. Ким
А.Қ. Нұркина
Ж.Н. Нұрманбетова
А.Г. Линник
Б.Н. Торғаев
«Мемлекеттік
сатып
алу туралы» Заңның 6бабына ұқсас.
Редакцияны нақтылау;
7-тармақтың
8)
тармақшасының
тоғызыншы абзацына
сәйкес
мемлекеттік
органдар мемлекеттік
гранттарды
оператор
арқылы ұсынады.
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және
сыйлықақы
лар
туралы»
Заңның
6-1-бабы)
49.

жобаның
1-бабы
7-тармағы
11) тармақшасының
он
сегізінші
абзацы
(«Қазақст
ан
Республика
сындағы
мемлекетт
ік
әлеуметті
к
тапсырыс,
үкіметтік
емес
ұйымдарға
арналған
гранттар
және
сыйлықақы
лар
туралы»

6-1-бап. Гранттар
…
4.
Грантты
алған
үкіметтік емес ұйымдар
алынған қаражаттың бір
бөлігін, бірақ он пайыздан
аспайтын
бөлігін
материалдық-техникалық
қамтамасыз
етуге
пайдалана алады.

«6-1-бап. Гранттар
4.
Мемлекеттік
гранттар:
…
басшылары,
құрылтайшылары жаппай
қырып-жою
қаруын
таратуды
қаржыландыруға
байланысты ұйымдар мен
тұлғалардың
тізбесіне
және (немесе) терроризмді
және
экстремизмді
қаржыландыруға
байланысты ұйымдар мен
тұлғалардың
тізбесіне
енгізілген үкіметтік емес
ұйымдарды қоспағанда,
үкіметтік
емес
ұйымдардың дерекқорына
енгізілген үкіметтік емес
ұйымдарға
конкурстық
іріктеу негізінде беріледі.

жобаның 1-бабы 7тармағы
11)
тармақшасының
он
сегізінші
абзацы
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«басшылары,
құрылтайшылары
террористік әрекетке
қатысы
бар
тұлғалардың тізіміне,
сондай-ақ
жаппай
қырып-жою
қаруын
таратуды
қаржыландырумен
байланысты ұйымдар
мен
тұлғалардың
тізбесіне және (немесе)
терроризмді
және
экстремизмді
қаржыландырумен
байланысты ұйымдар
мен
тұлғалардың
тізбесіне
енгізілген
үкіметтік
емес
ұйымдарды қоспағанда,

Әлеуметтік-мәдени
даму комитеті
Редакциясын
нақтылау; «Қылмыстық
жолмен
алынған
кірістерді заңдастыруға
(жылыстатуға)
және
терроризмді
қаржыландыруға қарсы
іс-қимыл туралы» ҚР
Заңының 5-бабы 9тармағы
екінші
бөлігінің
1)
тармақшасына ұқсас.
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Үкіметтік
емес
ұйымдардың
дерекқорына енгізілген
үкіметтік
емес
ұйымдарға конкурстық
іріктеу
негізінде
беріледі.».

Заңның
6-1-бабы)

50.

жобаның
1-бабы
7-тармағы
11) тармақшасының
жиырмасыншы
абзацы
(«Қазақст
ан
Республика
сындағы
мемлекетт
ік
әлеуметті
к
тапсырыс,
үкіметтік
емес
ұйымдарға
арналған
гранттар
және
сыйлықақы

6-1-бап. Гранттар
…
4.
Грантты
алған
үкіметтік емес ұйымдар
алынған қаражаттың бір
бөлігін, бірақ он пайыздан
аспайтын
бөлігін
материалдық-техникалық
қамтамасыз
етуге
пайдалана алады.

6-1-бап. Гранттар
…
5. Мемлекеттік грантты
алған
үкіметтік
емес
ұйымдар
алынған
қаражаттың:
1) мөлшері он мың
айлық
есептік
көрсеткіштен аспайтын
гранттар
үшін
он
пайыздан аспайтын;

жобаның 1-бабы 7тармағы
11)
тармақшасының
жиырмасыншы
абзацында:
«мөлшері он мың
айлық
есептік
көрсеткіштен
аспайтын гранттар»
деген сөздер «қысқа
мерзімді және орта
мерзімді
гранттар»
деген
сөздермен
ауыстырылсын

Депутаттар
В.А. Ким
А.Қ. Нұркина
И.С. Унжакова
Ж.Н.Нұрманбетова
Б.Н. Торғаев
Заң
жобасында
жазылған «Қазақстан
Республикасындағы
мемлекеттік әлеуметтік
тапсырыс,
үкіметтік
емес
ұйымдарға
арналған гранттар және
сыйлықақылар туралы»
Заңның 6-1-бабы 2тармағы
1)
–
2)
тармақшасын
ескере
отырып, редакциясын
жақсарту.
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лар
туралы»
Заңның
6-1-бабы)
51.

жобаның
1-бабы
7-тармағы
11) тармақшасының
жиырма
бірінші
абзацы
(«Қазақст
ан
Республика
сындағы
мемлекетт
ік
әлеуметті
к
тапсырыс,
үкіметтік
емес
ұйымдарға
арналған
гранттар
және
сыйлықақы
лар
туралы»
Заңның

6-1-бап. Гранттар
…
4. Грантты алған
үкіметтік емес ұйымдар
алынған қаражаттың бір
бөлігін, бірақ он пайыздан
аспайтын
бөлігін
материалдық-техникалық
қамтамасыз
етуге
пайдалана алады.

5. Мемлекеттік грантты
алған
үкіметтік
емес
ұйымдар
алынған
қаражаттың:
...
2) мөлшері он мың
айлық
есептік
көрсеткіштен
асатын
гранттар
үшін
бес
пайыздан
аспайтын
бөлігін
материалдықтехникалық қамтамасыз
етуге
және
институционалдық
дамытуға
пайдалана
алады.

жобаның 1-бабы 7тармағы
11)
тармақшасының
жиырма
бірінші
абзацында:
«мөлшері он мың
айлық
есептік
көрсеткіштен
асатын» деген сөздер
«ұзақ мерзімді» деген
сөздермен
ауыстырылсын

Депутаттар
В.А. Ким
А.Қ. Нұркина
И.С. Унжакова
Ж.Н.Нұрманбетова
Б.Н. Торғаев
Заң
жобасында
жазылған «Қазақстан
Республикасындағы
мемлекеттік әлеуметтік
тапсырыс,
үкіметтік
емес
ұйымдарға
арналған гранттар және
сыйлықақылар туралы»
Заңның 6-1-бабы 2тармағы
1)
–
2)
тармақшасын
ескере
отырып, редакциясын
жақсарту.
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52.

6-1-бабы)
жобаның
1-бабы
7-тармағы
11) тармақшасының
жиырма
екінші
абзацы

6-1-бап. Гранттар
…
Жоқ

(«Қазақст
ан
Республика
сындағы
мемлекетт
ік
әлеуметті
к
тапсырыс,
үкіметтік
емес
ұйымдарға
арналған
гранттар
және
сыйлықақы
лар
туралы»
Заңның
6-1-бабы)
53.

жобаның
1-бабы

6-1-бап. Гранттар
…

6. Мемлекеттік емес
гранттар мен есептілікті
беруге
қойылатын
талаптар
Қазақстан
Республикасының
азаматтық заңнамасына
сәйкес
оператор
мен
тапсырыс
беруші
арасында
жасалған
шарттың
талаптарында
айқындалады.

6-1-бап. Гранттар
…

жобаның 1-бабы 7тармағы
11)
тармақшасының
жиырма
екінші
абзацындағы
«тапсырыс
беруші»
деген сөздер «жеке
немесе
заңды
тұлғалар»
деген
сөздермен
ауыстырылсын

жобаның 1-бабы 7тармағының
11)

Депутаттар
В.А. Ким
А.Қ. Нұркина
Редакцияны
нақтылау,
өйткені
мемлекеттік
емес
гранттарды
әртүрлі
ұйымдар мен жеке
тұлғалар бере алады.
Мемлекеттік әлеуметтік
тапсырыс туралы заңда
«тапсырыс
беруші»
деген
сөз
республикалық
және
жергілікті бюджеттік
бағдарламалардың
әкімшілерін білдіреді.

Депутаттар
В.А. Ким
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7-тармағы
11) тармақшасының
жаңа
жиырма
үшінші
абзацы
(«Қазақст
ан
Республика
сындағы
мемлекетт
ік
әлеуметті
к
тапсырыс,
үкіметтік
емес
ұйымдарға
арналған
гранттар
және
сыйлықақы
лар
туралы»
Заңның
6-1-бабы)

7. Жоқ

Жоқ.

тармақшасы мынадай
редакциядағы
жаңа
жиырма
үшінші
абзацпен
толықтырылсын:
«7.
Мемлекеттік
гранттарды бағыттары
мен
келесі
қаржы
жылына
арналған
қаржыландыру
көлемі
бойынша
қалыптастыру,
оператордың үкіметтік
емес
ұйымдардың
мемлекеттік
грант
алуына
конкурстық
іріктеу
жүргізуі
мемлекеттік гранттарды
қалыптастыру,
беру,
мониторингтеу
және
олардың
тиімділігін
бағалау қағидаларына
сәйкес
мемлекеттік
органдар
жүргізетін
мемлекеттік
гранттардың тиімділігін
бағалау
нәтижелерін
ескере отырып жүзеге
асырылады.»;

А.Қ. Нұркина
Үкіметтік
емес
ұйымдарды гранттық
қаржыландырудың
тиімділігін
арттыру,
сондай-ақ мемлекеттік
органдар
жүргізетін
гранттардың тиімділігін
бағалауды есепке алу
мақсатында.
«Қазақстан
Республикасындағы
мемлекеттік әлеуметтік
тапсырыс,
үкіметтік
емес
ұйымдарға
арналған гранттар және
сыйлықақылар туралы»
Заңның
1-бабы
1тармағының
7-6)
тармақшасымен
үйлестіру мақсатында

Тармақтардың
келесі
нөмірленуі
тиісінше өзгертілсін
70

54.

жобаның
1-бабы
7-тармағы
11) тармақшасының
жиырма
үшінші
абзацы

6-1-бап. Гранттар
…
Жоқ

(«Қазақст
ан
Республика
сындағы
мемлекетт
ік
әлеуметті
к
тапсырыс,
үкіметтік
емес
ұйымдарға
арналған
гранттар
және
сыйлықақы
лар
туралы»
Заңның
6-1-бабы)
55.

жобаның
1-бабы

Жоқ

6-1-бап. Гранттар
…
7.
«Салық
және
бюджетке төленетін басқа
да міндетті төлемдер
туралы»
Қазақстан
Республикасының
Кодексінде
(Салық
кодексі) және Қазақстан
Республикасының өзге де
заңдарында
реттелетiн
гранттар беру процесінде
туындайтын қатынастарға
осы
баптың
күші
қолданылмайды.»;

12)
6-2-баптың
тармағының

жобаның 1-бабы 7Әлеуметтік-мәдени
тармағы
11) даму комитеті
тармақшасының
«Құқықтық актілер
жиырма үшінші абзацы туралы» ҚР Заңының
алып тасталсын
24-бабының
3тармағына
сәйкес
нормативтік құқықтық
актінің
құрылымдық
бөлігінде
жазылған
құқық нормасы осы
актінің
басқа
құрылымдық
бөліктерінде қайталап
жазылмайды.
Заң жобасының 7тармағы
4)
тармақшасының
алтыншы
абзацын
қайталайды.
Заң жобасының 7тармағы
4)
тармақшасының
алтыншы
абзацын
қайталайды.

жобаның 1-бабы 72Әлеуметтік-мәдени
12) даму комитеті
1) тармағы
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56.

7-тармағы
12) тармақшасының
бірінші
абзацы
жобаның
1-бабы
7-тармағы
12) тармақшасының
жаңа
екінші
және
үшінші
абзацтары

тармақшасы
мынадай тармақшасының
бірінші абзацы мынадай
редакцияда жазылсын:
редакцияда жазылсын:
«12) 6-2-бапта:»

6-2-бап. Оператор
12)
6-2-баптың
21. Оператор:
тармағының
1)
1)
Қазақстан тармақшасы
мынадай
Республикасының салық редакцияда жазылсын:
заңнамасында көзделген
жағдайларды қоспағанда,
азаматтық бастамаларды
қолдау, әлеуметтік саланы
дамытудың
өзекті
мәселелерін
шешуге
азаматтық
қоғам
(«Қазақст институттарының
ан
әлеуетін тарту мақсатында
Республика үкіметтік емес ұйымдарға
сындағы
мемлекеттік
және
мемлекетт мемлекеттік емес гранттар
ік
беруге;
әлеуметті
к
тапсырыс,
үкіметтік
емес
ұйымдарға
арналған
гранттар
және
сыйлықақы

жобаның 1-бабы 7тармағының
12)
тармақшасы мынадай
мазмұндағы
жаңа
екінші және үшінші
абзацтармен
толықтырылсын:
1-тармақтың
1)
тармақшасындағы
«азаматтық
қоғам
институттарының»
деген
сөздер
«үкіметтік
емес
ұйымдардың»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;
2-тармақтың
1)
тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:»

Заң техникасы

Әлеуметтік-мәдени
даму комитеті
Заң жобасының 7тармағы
3)
тармақшасының
төртінші
абзацына
сәйкес келтіру, заң
техникасы
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лар
туралы»
Заңның
6-2-бабы)
57.

жобаның
6-3-бап. Сыйлықақылар
1-бабы
...
7-тармағы2.
Үкіметтік
емес
ның жаңа ұйымдар сыйлықақы алуға
14) тармақ- өтінімдерді
уәкілетті
шасы
органға жыл сайын 1
қыркүйекке дейін береді.
(«Қазақст
Дәл сол бір үкіметтік
ан
емес ұйым сыйлықақы
Республика алуға сыйлықақының бір
сындағы
бағытынан артық бағыт
мемлекетт бойынша ұсынылмайды.
ік
...
әлеуметті
5. Бір бағыт бойынша
к
сыйлықақы бір немесе бір
тапсырыс, мезгілде
бірнеше
үкіметтік ізденушіге берілуі мүмкін.
емес
Сыйлықақы
бірнеше
ұйымдарға ізденушіге берілген кезде
арналған сыйлықақы
олардың
гранттар арасында тең бөліктермен
және
бөлінеді.
сыйлықақы
лар
туралы»
Заңның
6-3-бабы 2тармағын

Жоқ.

1-баптың 7-тармағы
мынадай мазмұндағы
жаңа 14) тармақшамен
толықтырылсын:
«14) 6-3-бапта:
2-тармақтың екінші
бөлігі
мынадай
редакцияда жазылсын:
«Дәл
сол
бір
үкіметтік емес ұйым бір
салада
ғана
сыйлықақы
алуға
ұсынылуы мүмкін.»;
5-тармақтың бірінші
сөйлемі
мынадай
редакцияда жазылсын:
«5. Бір саладағы
сыйлықақы бір немесе
бір мезгілде бірнеше
ізденушіге
берілуі
мүмкін.»;

Депутат
В.А. Ким
Заң жобасын 1-бабы 7тармағының
9)
тармақшасына сәйкес
келтіру
(«Қазақстан
Республикасындағы
мемлекеттік әлеуметтік
тапсырыс,
үкіметтік
емес
ұйымдарға
арналған гранттар және
сыйлықақылар туралы»
Заңның
5-бабына
өзгерістер бөлігінде)
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ың екінші
бөлігі, 5тармағын
ың бірінші
сөйлемі)
58.

жобаның
6-4-бап. Үкіметтік емес
1-бабы
ұйымдардың құқықтары
7-тармағы- мен міндеттері
ның жаңа
...
15) тармақ2. Үкіметтік емес ұйым:
шасы
1)
орталық
және
(немесе)
жергілікті
(«Қазақст атқарушы
органдарға
ан
мемлекеттік
әлеуметтік
Республика тапсырыстың
жүзеге
сындағы
асырылуына мониторинг
мемлекетт жүргізу үшін қажетті
ік
ақпаратты және (немесе)
әлеуметті құжаттарды беруге;
к
тапсырыс,
үкіметтік
емес
ұйымдарға
арналған
гранттар
және
сыйлықақы
лар
туралы»
Заңның
6-4-бабы

Жоқ

жобаның 1-бабының
7-тармағы
мынадай
мазмұндағы жаңа 15)
тармақшамен
толықтырылсын:
«15) 6-4-баптың 2тармағының
1)
тармақшасындағы
«жүзеге асырылуына»
деген сөздер «іске
асырылуына» деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;

Депутаттар
В.А. Ким
А.Қ. Нұркина
М.А. Ахметов
Жобада
жазылған
редакцияда «Қазақстан
Республикасындағы
мемлекеттік
әлеуметтік тапсырыс,
үкіметтік
емес
ұйымдарға арналған
гранттар
және
сыйлықақылар
туралы» Заңның 4-2бабы 1-тармағының 1)
тармақшасына және 2тармағының
1)
тармақшасына сәйкес
келтіру мақсатында
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2-тармағының
1) тармақшасы)
59.

жобаның
1-бабы
7-тармағы
13) тармақшасының
бесінші
абзацы
(«Қазақст
ан
Республика
сындағы
мемлекетт
ік
әлеуметті
к
тапсырыс,
үкіметтік
емес
ұйымдарға
арналған
гранттар
және
сыйлықақы
лар
туралы»
Заңның

Жоқ

«6-5-бап.
Стратегиялық
әріптестікті іске асыруға
мемлекеттік тапсырыс
...
3.
Стратегиялық
әріптестікті іске асыруға
мемлекеттік тапсырыстың
әрбір бағыты бойынша
конкурстық
іріктеу
негізінде
бір
ғана
стратегиялық
әріптес
айқындалады.
Стратегиялық әріптестікті
іске асыруға мемлекеттік
тапсырыс
стратегиялық
әріптестікті іске асыруға
мемлекеттік тапсырысты
қалыптастыру
қағидаларына
сәйкес
орталық атқарушы орган
мен стратегиялық әріптес
арасында жасалған шарт
негізінде
жүзеге
асырылады.

жобаның 1-бабы 7Депутаттар
тармағы
13)
В.А. Ким
тармақшасының
А.Қ. Нұркина
бесінші
абзацы
Ю.В. Жулин
мынадай
редакцияда Редакциялық түзету.
жазылсын:
«3.
Стратегиялық
әріптестікті
іске
асыруға
арналған
мемлекеттік
тапсырыстың
әрбір
бағыты
бойынша
стратегиялық
әріптестікті
іске
асыруға
арналған
мемлекеттік
тапсырысты
жүзеге
асыру қағидаларына
сәйкес
конкурстық
іріктеу негізінде бір
ғана
стратегиялық
әріптес айқындалады.
4.
Стратегиялық
әріптестікті
іске
асыруға
арналған
мемлекеттік тапсырыс
орталық
атқарушы
орган мен стратегиялық
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әріптес
арасында
стратегиялық
әріптестікті
іске
асыруға
арналған
мемлекеттік
тапсырысты
жүзеге
асыру
қағидаларына
сәйкес жасалған шарт
негізінде
жүзеге
асырылады.»;

6-5бабының
3тармағы)

Тармақшалардың
кейіннен
нөмірленуі
өзгертілсін
60.

жобаның
1-бабы
7-тармағы
13) тармақшасының
алтыншы
абзацы
(«Қазақст
ан
Республика
сындағы
мемлекетт
ік
әлеуметті
к
тапсырыс,
үкіметтік

Жоқ

«6-5-бап. Стратегиялық
әріптестікті іске асыруға
мемлекеттік тапсырыс
...
4.
Стратегиялық
әріптестің
кінәсінен
стратегиялық
әріптестікті іске асыруға
мемлекеттік
тапсырысты
орындау
шартында
белгіленген
нысаналы көрсеткіштерге
қол жеткізілмеген және
(немесе)
стратегиялық
әріптес өз міндеттемелерін
жүйелі түрде орындамаған
жағдайларда
шарт
стратегиялық әріптестікті

Жобаның 1-бабы 7тармағы 13) тармақшасының
алтыншы
абзацындағы
«стратегиялық
әріптестікті
іске
асыруға мемлекеттік
тапсырысты
орындау» деген сөздер
алып тасталсын;

Депутаттар
В.А. Ким
А.Қ. Нұркина
И.С. Унжакова
Ю.В. Жулин
Заң
жобасында
баяндалған «Қазақстан
Республикасындағы
мемлекеттік
әлеуметтік тапсырыс,
үкіметтік
емес
ұйымдарға арналған
гранттар
және
сыйлықақылар
туралы» Заңның 6-5бабының
3тармағымен үйлестіру
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61.

емес
ұйымдарға
арналған
гранттар
және
сыйлықақы
лар
туралы»
Заңның
6-5бабының
жаңа 4тармағы)

іске асыруға мемлекеттік
тапсырысты
қалыптастыру
қағидаларында
айқындалатын тәртіппен
тиісті орталық атқарушы
органның
бастамасы
бойынша
біржақты
тәртіппен
бұзылуға
жатады.

9-бап.
Қазақстан
Республикасындағы
мемлекеттік
әлеуметтік
тапсырыс, үкіметтік емес
ұйымдарға
арналған
гранттар
және
сыйлықақылар
туралы
Қазақстан
Республикасының
заңнамасын бұзғаны үшін
(«Қазақст жауаптылық
ан
Қазақстан
Республика Республикасындағы
сындағы
мемлекеттік
әлеуметтік
мемлекетт тапсырыс, үкіметтік емес
ік
ұйымдарға
арналған
әлеуметті гранттар
және
сыйлықақылар
туралы
к
тапсырыс, Қазақстан

16) 9-бап мынадай
редакцияда жазылсын:
«9-бап.
Қазақстан
Республикасының
мемлекеттік
әлеуметтік
тапсырыс, стратегиялық
әріптестікті іске асыруға
мемлекеттік
тапсырыс,
Қазақстан
Республикасындағы
үкіметтік
емес
ұйымдарға
арналған
гранттар
және
сыйлықақылар
туралы
заңнамасын бұзғаны үшін
жауаптылық
Қазақстан
Республикасының
мемлекеттік
әлеуметтік

жобаның
1-бабы
7-тармағы
16) тармақшасының
екінші
және
үшінші
абзацтары

мақсатында (шарттың
атауы жоқ)

Жобаның 1-бабы 7тармағы 16) тармақшасының екінші және
үшінші
абзацтары
«Қазақстан
Республикасындағы
үкіметтік
емес
ұйымдарға арналған»
деген
сөздер
алып
тасталсын

Депутат
С.М. Ертаев
«Қазақстан
Республикасындағы
мемлекеттік әлеуметтік
тапсырыс,
үкіметтік
емес
ұйымдарға
арналған гранттар және
сыйлықақылар туралы»
Заңның
1-бабының
бұрын
қабылданған
нормаларына және 7-3)
тармақшасына сәйкес
келтіру
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үкіметтік
емес
ұйымдарға
арналған
гранттар
және
сыйлықақы
лар
туралы»
Заңның
9-бабы)

62.

Республикасының
заңнамасын
бұзу
Қазақстан
Республикасының
заңдарында
белгіленген
жауаптылыққа
алып
келеді.

тапсырыс, стратегиялық
әріптестікті іске асыруға
мемлекеттік
тапсырыс,
Қазақстан
Республикасындағы
үкіметтік
емес
ұйымдарға
арналған
гранттар
және
сыйлықақылар
туралы
заңнамасын
бұзу
Қазақстан
Республикасының
заңдарында
белгіленген
жауаптылыққа
әкеп
соғады.».

«Мәдениет туралы» 2006 жылғы 15 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы
жобаның
6-бап.
Қазақстан
жобаның 1-бабының
Жоқ
Әлеуметтік-мәдени
1-бабы
Республикасы Үкіметінің
8-тармағы
мынадай даму комитеті
7-тармағы құзыреті
мазмұндағы
жаңа
Үкіметтің ұсынысы
16) тармақ...
екінші және үшінші бойынша мемлекеттік
шасының
абзацтармен
стипендияның атауын
10)
Қазақстан
жаңа
толықтырылсын:
алып
тастау
және
Республикасының
екінші
«1) 6-баптың 10) мәдениет саласындағы
Тұңғыш Президенті –
және
тармақшасы мынадай бір
мемлекеттік
Елбасының
мәдениет
үшінші
редакцияда жазылсын: стипендияны айқындау
саласындағы
абзацтары мемлекеттік
«10)
мәдениет ұсынылады.
саласындағы
стипендиясын
беру
(«Қазақст тәртібі мен қағидаларын
мемлекеттік
ан
стипендияны
беру
белгілейді;
Республика
тәртібі
мен
сындағы
қағидаларын
мемлекетт
белгілейді;»;
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ік
әлеуметті
к
тапсырыс,
үкіметтік
емес
ұйымдарға
арналған
гранттар
және
сыйлықақы
лар
туралы»
Заңның
9-бабы)
63.

жобаның
1-бабы
7-тармағы
16) тармақшасының
жаңа
төртінші
және
бесінші
абзацтары

15-бап. Шығармашыл
қызметкерлерді
және
мәдениет қызметкерлерін
әлеуметтік қорғау
...
2.
Қазақстан
Республикасының
құрметті атақтары мен
мемлекеттік
наградаларына ие болған
шығармашыл
(«Қазақст қызметкерлерді
және
ан
мәдениет қызметкерлерін,
Республика сондай-ақ аса дарынды
сындағы
жас
шығармашыл
мемлекетт қызметкерлерді
ік
мемлекеттік
қолдау

жобаның 1-бабының
8-тармағы
мынадай
мазмұндағы
жаңа
төртінші және бесінші
абзацтармен
толықтырылсын:
«2) 15-баптың 2тармағы
мынадай
редакцияда жазылсын:
2.
Қазақстан
Республикасының
құрметті атақтары мен
мемлекеттік
наградаларына
ие
болған
шығармашыл
қызметкерлерді және
мәдениет

Әлеуметтік-мәдени
даму комитеті
Үкіметтің ұсынысы
бойынша мемлекеттік
стипендияның атауын
алып
тастау
және
мәдениет саласындағы
бір
мемлекеттік
стипендияны айқындау
ұсынылады.
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әлеуметті
к
тапсырыс,
үкіметтік
емес
ұйымдарға
арналған
гранттар
және
сыйлықақы
лар
туралы»
Заңның
15бабының 2тармағы)

64.

жобаның
1-бабының
9-тармағы
(«Білім
туралы»
Заңның
26бабының
5тармағы)

мақсатында
Қазақстан
Республикасының Үкіметі
белгілеген
тәртіппен
Қазақстан
Республикасының
Тұңғыш Президенті –
Елбасының
мәдениет
саласындағы
мемлекеттік
стипендиясы
тағайындалады.

қызметкерлерін,
сондай-ақ аса дарынды
жас
шығармашыл
қызметкерлерді
мемлекеттік
қолдау
мақсатында Қазақстан
Республикасының
Үкіметі
айқындаған
тәртіппен
мәдениет
саласындағы
мемлекеттік
стипендия
тағайындалады.
Тармақшалардың
кейіннен
нөмірленуі
өзгертілсін

«Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы
26-бап. Білім алушылар
9. «Білім туралы» 2007
жобаның 1-бабының
Әлеуметтік-мәдени
мен
тәрбиеленушілерді жылғы
27
шілдедегі 9-тармағы
алып даму комитеті
білім беру ұйымдарына Қазақстан
тасталсын;
Депутаттар
қабылдауға
қойылатын Республикасының Заңына:
А.Қ. Нұркина
жалпы талаптар
26-баптың
5Тармақтардың
С.В. Имашева
нөмірленуі
...
тармағының
4) келесі
Ж.А. Омарбекова
5.
Бiлiм
беру тармақшасындағы
тиісінше өзгертілсін
Ж.Н. Нұрманбетова
гранттарын алуға, сондай- «адамдардың
В.А.Ким
ақ жоғары бiлiмдi кадрлар артықшылықты
құқығы
Н.Р. Раззақ
даярлауға
мемлекеттiк бар.»
деген
сөздер
Ю.В. Ли
білім беру тапсырысы «адамдардың;»
деген
Осы норманы іске
бойынша
бiлiм сөзбен
ауыстырылып,
асырудың
ашық
алушылардың құрамына мынадай мазмұндағы 5)
тетігінің
болмауына
қабылдауға конкурс өткiзу тармақшамен
байланысты.
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кезiнде баллдары тең
болған жағдайда, келесі
кезектілікпен:
...
5) жоқ

толықтырылсын:
«5)
қайырымдылық
ұйымы берген анықтама
негізінде қайырымдылық
жасаушылардың
артықшылықты
құқығы
бар.
Қайырымдылыққа
жұмсалған
сағаттардың
жалпы саны елу сағаттан
кем болмауға тиіс.».

Бұдан басқа, осы
норманы енгізу ауқатты
ата-аналардың
балалардың білім беру
грантын алу кезінде
артықшылықтар алуы
үшін
балалардың
атынан қайырымдылық
түрінде
ірі
қаржы
қаражатын
салуына
алып келеді. Мұның
бәрі
мектеп
түлектерінің білім алуға
қол жетімділігіне теріс
әсер
етуі
мүмкін,
сонымен
қатар
әлеуметтік теңсіздікке
әкелуі мүмкін.
Қайырымдылық
қызметіне
қатысу
туралы
анықтамалар
беруге
мемлекет
тарапынан бақылаудың
болмауы
қайырымдылық
ұйымдарының
азаматтарға
тиісті
анықтамалар
беруін
бақылаусыз
беруіне
әкеп соғуы мүмкін, бұл
тиісінше
қайырымдылық және
білім беру салаларында
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сыбайлас
жемқорлықтың
болуына әкеп
мүмкін.

65.

пайда
соғуы

«Арнаулы әлеуметтік қызметтер туралы» 2008 жылғы 29 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы
жобаның
17-баптың
1жобаның 1-бабы 1017-бап.
Арнаулы
Әлеуметтік-мәдени
Қабылданды
1-бабы
1) тармағының
үшінші даму комитеті
әлеуметтік
қызметтер тармағының
10-тарма- көрсететін
тармақшасы
мынадай абзацы алып тасталсын.
Заң техникасы
ғының
редакцияда жазылсын:
субъектілердің
үшінші
«1.
Арнаулы
құқықтары
мен
абзацы
міндеттері
әлеуметтік
қызметтер
1. Арнаулы әлеуметтік көрсететін субъектілер:
(«Арнаулы қызметтер
көрсететін
1) бюджет қаражаты
әлеуметті субъектілер:
есебінен
арнаулы
к
1) бюджет қаражаты әлеуметтік
көрсетілетін
қызметте есебінен
көрсетілетін қызметтер,
арнаулы
әлеуметтік әлеуметтік
көрсетілетін
р туралы» арнаулы
Заңның
қызметтер,
арнаулы қызметтерге қажеттілікті
17-бабы) әлеуметтік
қызметтерге бағалау мен айқындау
қажеттілікті бағалау мен жөніндегі
қызметтер
айқындау
жөніндегі көрсетуге
арналған
қызметтер
көрсетуге конкурстарға
Қазақстан
арналған
конкурстарға Республикасының
Қазақстан
мемлекеттік сатып алу
Республикасының
туралы және мемлекеттік
мемлекеттік сатып алу әлеуметтік
тапсырыс,
туралы және мемлекеттік стратегиялық әріптестікті
әлеуметтік
тапсырыс іске асыруға мемлекеттік
туралы
заңнамасына тапсырыс,
Қазақстан
сәйкес қатысуға;
Республикасындағы
үкіметтік емес ұйымдарға
арналған гранттар мен
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сыйлықақылар
заңнамасына
қатысуға;».

66.

туралы
сәйкес

«Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» 2010 жылғы 4 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы
жобаның
5-бап.
Уәкілетті
Жоқ
жобаның
1-бабы Депутаттар
Қабылданды
1-бабының органның құзыреті
мынадай мазмұндағы В.А. Ким
жаңа
Уәкілетті орган:
жаңа
10-тармақпен А.Қ. Нұркина
10-тармағы
...
толықтырылсын:
Ж.Н. Нұрманбетова
10)
зерттеулер,
«10.
А.Г. Линник
ақпараттық-ағартушылық
«Тұтынушылардың
Е.С. Бейсенбаев
(«Тұтынуш жұмыс
жүргізу,
«Қазақстан
құқықтарын
қорғау
ылардың
тұтынушылардың
туралы» 2010 жылғы 4 Республикасындағы
құқықтары құқықтарын
қорғау
мамырдағы Қазақстан мемлекеттік әлеуметтік
н қорғау
мәселелері
бойынша
Республикасының
тапсырыс,
үкіметтік
туралы»
халыққа консультациялық
Заңына:
емес
ұйымдарға
Заңның
көмек
және
5-баптың
10) арналған гранттар және
5-бабының тұтынушылардың
тармақшасындағы «іске сыйлықақылар туралы»
10) тарбұзылған құқықтары мен
асыруды, іске асыру» ҚР Заңына қабылданған
мақшасы) заңды мүдделерін қалпына
сәйкес
деген сөздер «оның іске нормаларға
келтіруде оларға өкілдік
асырылу»
деген келтіру мақсатында
қызметтер
көрсету
сөздермен
бойынша
мемлекеттік
ауыстырылсын;».
әлеуметтік
тапсырысты
қалыптастыруды,
іске
Тиісінше
асыруды, іске асыру
тармақтардың келесі
мониторингін
және
нөмірленуін өзгерту
нәтижелерін
бағалауды
жүзеге асырады;
«Мемлекеттік мүлік туралы» 2011 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңы

83

67.

жобаның
1-бабы
11-тармағының
үшінші
абзацы
(«Мемлеке
ттік мүлік
туралы»
Заңның 75бабының
жаңа 15тармағы)

68.

75-бап.
Мемлекеттік
«15.
Коммуналдық
мүлікті
сенімгерлікпен мүлік осы баптың 3басқару шарты
тармағының
үшінші
15. Жоқ
бөлігінде айқындалатын
тәртіпке
сәйкес
қайырымдылық
және
волонтерлік
ұйымдарға
жеңілдікті
шарттармен
кейіннен
сатып
алу
құқығынсыз сенімгерлік
басқаруға
берілуі
мүмкін.».

жобаның 1-бабы 11Әлеуметтік-мәдени
тармағының
үшінші даму комитеті
абзацындағы
Редакциясын
«айқындалатын»
нақтылау.
деген сөз «көзделген»
деген
сөзбен
ауыстырылсын.

Қабылданды

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы
жобаның
7-бап.
Мемлекеттік
Жоқ
жобаның 1-бабының Депутаттар
Қабылданды
1-бабы
қызметтер
көрсету
12-тармағы
мынадай В.А. Ким
12-тарма- сапасын бағалау және
мазмұндағы
жаңа А.Қ. Нұркина
ғының
бақылау
жөніндегі
екінші
абзацпен Ж.Н. Нұрманбетова
жаңа
уәкілетті
органның
толықтырылсын:
А.Г. Линник
екінші
құзыреті
«1)
7-баптың
6) Л.П. Павловец
абзацы
Мемлекеттік қызметтер
тармақшасындағы «іске
«Қазақстан
көрсету сапасын бағалау
асыруды, іске асыру Республикасындағы
және бақылау жөніндегі
мониторингін
және мемлекеттік әлеуметтік
(«Мемлеке уәкілетті орган:
осы
тапсырыстың» тапсырыс,
үкіметтік
...
деген сөздер «оның емес
ұйымдарға
ттік
көрсетілет
6)
мемлекеттік
іске
асырылу арналған гранттар және
ін
қызметтер
көрсету
мониторингін және» сыйлықақылар туралы»
қызметте сапасына
қоғамдық
деген
сөздермен ҚР Заңына қабылданған
жүргізу
ауыстырылсын;
нормаларға
сәйкес
р туралы» мониторинг
бойынша
мемлекеттік
келтіру мақсатында
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Заңның 7бабының
6) тармақшасы)

69.

жобаның
1-бабы
12-тармағының
төртінші
абзацы

әлеуметтік
тапсырысты
қалыптастыруды,
іске
асыруды, іске асыру
мониторингін және осы
тапсырыстың нәтижелерін
бағалауды
жүзеге
асырады;

29-бап.
Мемлекеттік
қызметтер
көрсету
сапасының
қоғамдық
мониторингі
1.
Мемлекеттік
қызметтер
көрсету
сапасының
қоғамдық
мониторингін
жеке
(«Мемлеке тұлғалар, коммерциялық
емес
ұйымдар
өз
ттік
көрсетілет бастамасы бойынша және
өз есебінен жүргізеді.
ін
қызметте
Мемлекеттік қызметтер
р туралы» көрсету
сапасының
Заңның 29- қоғамдық
мониторингі
бабы)
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына
сәйкес
мемлекеттік
қызметтер
көрсету сапасын бағалау
және бақылау жөніндегі
уәкілетті
органның
мемлекеттік әлеуметтік
тапсырысы бойынша да
жүргізіледі.

Мемлекеттік қызметтер
көрсету
сапасының
қоғамдық
мониторингі
Қазақстан
Республикасының
мемлекеттік
әлеуметтік
тапсырыс, стратегиялық
әріптестікті іске асыруға
мемлекеттік
тапсырыс,
Қазақстан
Республикасындағы
үкіметтік емес ұйымдарға
арналған гранттар және
сыйлықақылар
туралы
заңнамасына
сәйкес
мемлекеттік
қызметтер
көрсету сапасын бағалау
және бақылау жөніндегі
уәкілетті
органның
мемлекеттік
әлеуметтік
тапсырысы бойынша да
жүргізіледі.».

жобаның 1-бабы 12тармағының төртінші
абзацындағы
«мемлекеттік» деген
сөзден
кейін
«әлеуметтік»
деген
сөзбен толықтырылсын

Депутаттар
В.А. Ким
А.Қ. Нұркина
И.С. Унжакова
Ж.Д. Сүлейменова
«Мемлекеттік
көрсетілетін қызметтер
туралы» Заңның 29бабына сәйкес келтіру

Қабылданды
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«Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы
70. Жобаның
4-бап.
Зейнетақымен
жобаның
1-бабы Әлеуметтік-мәдени
Жоқ
Қабылданды
1-бабының қамсыздандыру жөнiндегi
мынадай мазмұндағы даму комитеті
жаңа
мемлекеттiк кепiлдiктер
жаңа
13-тармақпен Депутат
13-тармағы
...
толықтырылсын:
Б.Н. Торғаев
2. Мемлекеттiк базалық
«13.
«Қазақстан Салық
кодексіне
(«Қазақст зейнетақы төлемi:
Республикасындағы
енгізілген түзетулерге
ан
...
сәйкес
мемлекеттік
зейнетақымен
Республика
Мемлекеттік базалық
қамсыздандыру
емес БАҚ ұйымдарына
сында
зейнетақы төлемін беру
туралы» 2013 жылғы 21 2020 жылғы 1 сәуір мен
зейнетақы кезінде:
маусымдағы Қазақстан 1 қазан аралығында
мен
Республикасының
қызметкерлердің
2-2) жоқ;
қамсыздан
Заңына:
кірістері
бойынша
дыру
«1)
4-баптың
2- салықтарды
төлеуге
15-бап.
Жасына
туралы»
тармағының
үшінші жеңілдіктер берілді.
байланысты зейнетақы
Заңның 4- төлемдерiнiң мөлшерiн
бөлігі
мынадай Сонымен бірге Салық
бабының 2- есептеу
мазмұндағы
2-2) кодексі
салықтық
2)
тармақшамен
жеңілдіктер
беру
...
3.
«Байқоңыр»
мәселелерін реттейді, ал
тармақша
толықтырылсын:
сы, 15кешенiнiң
ресейлiк
«2-2) «Салық және әлеуметтік төлемдерді
бабы 3ұйымдарында
жұмыс
асыру
бюджетке
төленетін жүзеге
тармағын iстеген адамдарға 1998
басқа
да
міндетті мәселелері «Міндетті
ың бірінші жылғы
1
қаңтардан
төлемдер
туралы» әлеуметтік сақтандыру
бөлігі, 16- басталған кезең үшін,
туралы»,
«Қазақстан
Қазақстан
бабы 2Республикасында
сондай-ақ
Қазақстан
Республикасы
тармағын Республикасы Үкіметінің
Кодексінің
(Салық зейнетақымен
ың екінші шешімі бойынша міндетті
кодексі) 341-бабы 1- қамсыздандыру
бөлігі)
салалық
зейнетақы жарналарының,
тармағының
51) туралы»
міндетті
кәсіптік
тармақшасына сәйкес заңдармен реттеледі.
зейнетақы жарналарының
кірістері
жеке Атап айтқанда, «ҚР-да
мөлшерлемелеріне
«0»
тұлғаның
салық зейнетақымен
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түзету
коэффициенті
қолданылған
қызмет
түрлері бойынша еңбек,
кәсіпкерлік қызмет, жеке
практикамен
айналысу
кезеңі үшін орташа айлық
кірістің мөлшерi кірістер
туралы
анықтамамен
расталатын кіріске сәйкес
белгіленеді.
...
16-бап.
Жасына
байланысты зейнетақы
төлемдерiн есептеу үшiн
кірісті айқындау
...
2.
Зейнетақы
төлемдерiн есептеу үшiн 3
жылдағы жұмыстан түскен
табыс
қатарынан
күнтiзбелiк 36 айдағы
жұмыстан
түскен
табыстың жалпы сомасын
отыз алтыға бөлу арқылы
айқындалады.
Өтініш
берушінің
қалауы
бойынша
Қазақстан
Республикасында төтенше
жағдай,
шектеу
ісшаралары
қолданылған
айлар
орташа
айлық
кірістің
мөлшерін

салуға
жататын
кірістерінен
алып
тасталған
қызметті
жүзеге
асыру
кезеңдері;»;
2) 15-баптың
3тармағының
бірінші
бөлігі «кезеңі үшін»
деген сөздерден кейін «,
«Салық
және
бюджетке
төленетін
басқа
да
міндетті
төлемдер
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Кодексінің
(Салық
кодексі) 341-бабы 1тармағының
51)
тармақшасына сәйкес
кірістері
жеке
тұлғаның
салық
салуға
жататын
кірістерінен
алып
тасталған
қызмет
үшін» деген сөздермен
толықтырылсын;
3) 16-баптың
2тармағының
екінші
бөлігіндегі «олардың
тура
алдындағы
немесе
олардан
кейінгі» деген сөздер
«көрсетілген кезеңнің

қамсыздандыру
туралы»
ҚРЗ
шеңберінде
базалық
зейнетақы
мөлшерін
есептеу кезінде есепке
міндетті
зейнетақы
жарналарын
төлеу
кезеңі алынады.
Міндетті
зейнетақы
жарналарын төлеуден
босату
зейнетақы
төлемдерінің мөлшері
байланысты
болатын
орташа айлық табысқа
әсер етеді.
Осыған
байланысты
болашақ
зейнеткерлердің
мүддесінде көрсетілген
табысты жұмыс беруші
табыс туралы ұсынған
анықтаманың негізінде
есепке
алу,
ал
көрсетілген
кезеңді
зейнетақы
жүйесіне
қатысу өтілінде есепке
алу ұсынылады
қамтамасыз
ету
ұсынылады.
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айқындаған кезде алып
тасталады және олардың
тура алдындағы немесе
олардан кейінгі басқа
айлармен ауыстырылады.

71.

тура
алдындағы
немесе одан кейінгі»
деген
сөздермен
ауыстырылсын.».

«Мемлекеттiк жастар саясаты туралы» 2015 жылғы 9 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңы
Жобаның
жобаның
1-бабы Депутаттар
6-бап.
Уәкілетті
Жоқ
1-бабының органның құзыреті
мынадай мазмұндағы В.А. Ким
жаңа
Уәкілетті орган:
жаңа
14-тармақпен А.Қ. Нұркина
14-тармағы
...
толықтырылсын:
Ж.Н. Нұрманбетова
«14. «Мемлекеттік А.Г. Линник
4) мемлекеттік жастар
жастар саясаты туралы» Л.П. Павловец
(«Мемлеке саясаты
мәселелері
ттiк
бойынша
мемлекеттік
2015
жылғы
9 И.С. Унжакова
ақпандағы
Қазақстан Ж.Д. Сүлейменова
жастар
әлеуметтік
тапсырысты
Республикасының
саясаты
қалыптастыруды,
іске
«Қазақстан
Заңына:
туралы»
Республикасындағы
асыруды, іске асыру
Заңның бүкіл мәтіні мемлекеттік әлеуметтік
Заңның 6, мониторингін және осы
7, 9, 12, 13, тапсырыстың
бойынша
«іске тапсырыс,
үкіметтік
14, 15, 17- нәтижелерін
бағалауды
ұйымдарға
асыруды, іске асыру емес
баптары) жүзеге асырады;
мониторингін
және арналған гранттар және
осы
тапсырыстың» сыйлықақылар туралы»
...
деген сөздер «оның ҚР Заңына қабылданған
7-бап.
Білім
беру
сәйкес
іске
асырылу нормаларға
саласындағы уәкілетті
мониторингін және» келтіру мақсатында
органның құзыреті
Білім беру саласындағы
деген
сөздермен
ауыстырылсын;
уәкілетті орган өз құзыреті
шегінде:
...
3) білім беру мәселелері
бойынша
мемлекеттік
әлеуметтік
тапсырысты
қалыптастыруды,
іске
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асыруды, іске асыру
мониторингін және осы
тапсырыстың
нәтижелерін
бағалауды
жүзеге асырады;
9-бап.
Денсаулық
сақтау
саласындағы
уәкілетті
органның
құзыреті
Денсаулық
сақтау
саласындағы
уәкілетті
орган өз құзыреті шегінде:
...
3) жастар арасында
денсаулық сақтау және
саламатты өмір салтын
насихаттау
мәселелері
бойынша
мемлекеттік
әлеуметтік
тапсырысты
қалыптастыруды,
іске
асыруды, іске асыру
мониторингін және осы
тапсырыстың
нәтижелерін
бағалауды
жүзеге асырады;
....
12-бап.
Мәдениет
саласындағы уәкілетті
органның құзыреті
Мәдениет саласындағы
уәкілетті орган өз құзыреті
шегінде:
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...
4) жастардың мәдениет,
қоғамдық келісім мен
жалпыұлттық
бірлікті
нығайту
мәселелері
жөніндегі бастамаларын
қолдауға
бағытталған
мемлекеттік
әлеуметтік
тапсырысты
қалыптастыруды,
іске
асыруды, іске асыру
мониторингін және осы
тапсырыстың
нәтижелерін
бағалауды
жүзеге асырады;
...
13-бап.
Дене
шынықтыру және спорт
саласындағы уәкілетті
органның құзыреті
...
5) жастар арасында дене
шынықтыру мен спортты
дамыту
бойынша
мемлекеттік
әлеуметтік
тапсырысты
қалыптастыруды,
іске
асыруды, іске асыру
мониторингін және осы
тапсырыстың
нәтижелерін
бағалауды
жүзеге асырады;
...
90

14-бап. Діни қызмет
саласындағы уәкілетті
органның құзыреті
...
4) жастар арасында
конфессияаралық келісім
мен діни тағаттылықты
нығайту
мәселелері
бойынша
мемлекеттік
әлеуметтік
тапсырысты
қалыптастыруды,
іске
асыруды, іске асыру
мониторингін және осы
тапсырыстың
нәтижелерін
бағалауды
жүзеге асырады;
...
15-бап. Ішкі істер
органдарының құзыреті
...
5) жастар арасындағы
құқық
бұзушылық
профилактикасы
мәселелері
бойынша
мемлекеттік
әлеуметтік
тапсырысты
қалыптастыруды,
іске
асыруды, іске асыру
мониторингін және осы
тапсырыстың
нәтижелерін
бағалауды
жүзеге асырады;
...
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17-бап.
Қоршаған
ортаны
қорғау
саласындағы уәкілетті
органның құзыреті
...
4) жастардың қоршаған
ортаны қорғау мәселелерін
шешуге қатысуы бойынша
мемлекеттік
әлеуметтік
тапсырысты
қалыптастыруды,
іске
асыруды, іске асыру
мониторингін және осы
тапсырыстың
нәтижелерін
бағалауды
жүзеге асырады;
«Қайырымдылық туралы» 2015 жылғы 16 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы
72.
жобаның
1) 1-бапта:
заң
жобасында
1-бап.
Осы
Заңда
Әлеуметтік-мәдени
1-бабы
2), 4), 5) және 9) ұсынылған жобаның 1- даму комитеті
пайдаланылатын негізгі
13-тарма- ұғымдар
тармақшалар
мынадай бабы 13-тармағының 1)
Депутаттар
ғының
Осы Заңда мынадай редакцияда жазылсын:
тармақшасындағы
З.А. Камасова
«2) демеушілік қызмет – ұғымдар қазақ тілінде
1) тармақ- негізгі
ұғымдар
Г.А. Нұрымова
шасы
пайдаланылады:
демеушінің осы Заңға, әліпбилік
ретпен
Ю.В. Жулин
Қазақстан
…
орналастырылсын. Бұл
«Құқықтық актілер
(«Қайырым
2) демеушілік қызмет – Республикасының
ретте, орыс тіліндегі туралы» ҚР Заңының
демеушінің осы Заңға, заңдарына,
Қазақстан нормативтік құқықтық 23-бабының
7дылық
Қазақстан
Республикасының
туралы»
актідегі терминдер мен тармағына
сәйкес
Заңның
Республикасының
халықаралық шарттарына анықтамалар
қазақ келтіру
заңдарына,
Қазақстан сәйкес демеушінің атын тілінде жазылған ретке
1-бабы)
Республикасының
көпшілікке танымал ету сәйкес келуге тиіс.
халықаралық шарттарына шарттарында демеушілік
сәйкес демеушінің атын көмек көрсету жөніндегі
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көпшілікке танымал ету
шарттарымен
қайырымдылық
көмек
көрсету жөніндегі қызметі;
...
4)
ерікті
қайырмалдықтар
–
пайдаланушыларға
олардың
ағымдағы
қажеттіліктерін
қанағаттандыру
үшін
күнтізбелік жыл ішінде бір
мәрте
берілген,
тұлғалардан түскен ақша,
сондай-ақ өзге де мүлік;
...
5) қайырымдылық –
қайырымдылық
көмек
көрсетуге және ізгілік
қажеттіліктерді
қанағаттандыруға
негізделген,
филантропиялық,
демеушілік
және
меценаттық
қызмет,
сондай-ақ кіші отанға
қолдау көрсету түрінде
ерікті,
өтеусіз
не
жеңілдікті
шарттармен
жүзеге
асырылатын
әлеуметтік
пайдалы
қызмет;
…

қызметі;»;
«4)
ерікті
қайырмалдықтар
–
пайдаланушыларға
әлеуметтік
сипаттағы
мәселелерін шешу үшін
берілген ақша, сондай-ақ
мүлік;
5) қайырымдылық –
қайырымдылық
көмек
көрсетуге және ізгілік
қажеттіліктерді
қанағаттандыруға
негізделген,
филантропиялық,
демеушілік, меценаттық
қызмет,
корпоративтік
немесе
электрондық
қайырымдылық, сондай-ақ
кіші отанға қолдау көрсету
түрінде ерікті, өтеусіз не
жеңілдікті
шарттарда
жүзеге
асырылатын
әлеуметтік
пайдалы
қызмет;»;
«9)
қайырымдылық
жасаушы – корпоративтік
қайырымдылық
шеңберіндегі кәсіпкерлік
субъектісі және (немесе)
қайырымдылықты жүзеге
асыратын филантроп және
(немесе) демеуші және
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9)
қайырымдылық
жасаушы
–
қайырымдылықты жүзеге
асыратын адам, филантроп
және (немесе) демеуші
және (немесе) меценат
және (немесе) кіші отанға
қолдау көрсететін адам;

(немесе) меценат және
(немесе)
кіші
отанға
қолдау көрсететін тұлға;»;
мынадай мазмұндағы 21), 18), 19), 20), 21), 22),
23), 24), 25), 26) және
27)
тармақшалармен
толықтырылсын:
«2-1) демеушілік көмек
– осы көмекті көрсететін
демеуші туралы ақпаратты
тарату мақсатында өтеусіз
негізде:
жеке
тұлғаларға
ағымдағы қажеттіліктерді
қанағаттандыруға,
жарыстарға, конкурстарға,
көрмелерге, байқауларға
қатысу
және
шығармашылық, ғылыми,
ғылыми-техникалық,
өнертапқыштық қызметті
дамыту, білім және спорт
шеберлігі
деңгейін
арттыру үшін қаржылай
(әлеуметтік
қолдау
шараларынан
басқа)
қолдау түрінде;
коммерциялық
емес
ұйымдарға
олардың
жарғылық
мақсаттарын
іске
асыру
үшін
ұсынылатын мүлік;»;
94

«18)
корпоративтік
қайырымдылық
–
пайдаланушыларға көмек
көрсету
немесе
қайырымдылық
бағдарламаларды қолдау
бойынша
кәсіпкерлік
субъектілерінің
ерікті
қызметі;
19)
қайырымдылық
фандрайзингі
–
қайырымдылық
акцияларын, концерттерді,
марафондарды және өзге
де іс-шараларды, оның
ішінде
онлайн-ісшараларды өткізу арқылы
қайырымдылық
бағдарламасын іске асыру
үшін
қайырымдылық
ұйымдарының ақшалай,
материалдық, еңбек және
ақпарат ресурстарын тарту
процесі;
20)
қайырымдылық
фандрайзер
–
қайырымдылық
бағдарламаларын
іске
асыру үшін қаражат пен
ресурстарды
тарту
бойынша қайырымдылық
ұйымы айқындаған жеке
немесе заңды тұлға;
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21)
қайырымдылық
краудфандингі
–
мамандандырылған
интернет-ресурстардың
(краудфандингтік
платформалар) көмегімен
белгілі бір қайырымдылық
бағдарламасын
қаржыландыру
мақсатында
қайырымдылық
ұйымдарының
ақша
қаражаттарын тарту;
22)
қайырымдылық
краудфандингі
платформасы
–
қайырымдылық
бағдарламаларын
іске
асыруға интернетте ақша
қаражатын тарту үшін
пайдаланылатын
интернет-ресурс;
23)
қайырымдылық
саласындағы
уәкілетті
орган – мемлекет пен
азаматтық қоғамның өзара
іс-қимылы саласындағы
орталық атқарушы орган;
24)
қайырымдылық
ұйымдарының тізілімі –
қайырымдылық
объектілері,
қайырымдылық ұйымдары
96

және
олар
көрсеткен
қайырымдылық
көмек
туралы
мәліметтерді
қамтитын
электрондық
деректер базасы;
25)
электрондық
қайырымдылық
–
электрондық
тәсілмен
жүзеге асырылатын ерікті
қайырмалдықтарды тарту
жөніндегі қызмет;
26)
онлайн
қайырмалдықтар
–
электрондық
төлем
құралдары арқылы қолмақол ақшасыз ақша аудару
жолымен жеке және заңды
тұлғалар жүзеге асыратын
ерікті қайырмалдықтар.»;
73.

жобаның
1-бабы
13-тармағы
1) тармақшасының
бесінші
және
алтыншы
абзацтары

1-бап.
Осы
Заңда
пайдаланылатын негізгі
ұғымдар
Осы Заңда мынадай
негізгі
ұғымдар
пайдаланылады:
…
2) демеушілік қызмет –
демеушінің осы Заңға,
Қазақстан
(«Қайырым Республикасының
дылық
заңдарына,
Қазақстан
Республикасының

5) қайырымдылық –
қайырымдылық
көмек
көрсетуге және ізгілік
қажеттіліктерді
қанағаттандыруға
негізделген,
филантропиялық,
демеушілік, меценаттық
қызмет,
корпоративтік
немесе
электрондық
қайырымдылық, сондай-ақ
кіші отанға қолдау көрсету
түрінде ерікті, өтеусіз не

жобаның 1-бабы 13тармағы
1)
тармақшасының
бесінші және алтыншы
абзацтары
алып
тасталсын
Корпоративтік
және
электрондық
қайырымдылықты
қайырымдылық
түрінен алып тастауға
қатысты
ұқсас
ескертулер
заң

Әлеуметтік-мәдени
даму комитеті
Заң
жобасында
ұсынылған
корпоративтік
және
электрондық
қайырымдылық
қайырымдылық
қызметті жүзеге асыру
тәсілдеріне жатады деп
ойлаймыз.
Себебі,
қайырымдылықтың
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туралы»
Заңның
1-бабының
5), 9) тармақшалары)

халықаралық шарттарына
сәйкес демеушінің атын
көпшілікке танымал ету
шарттарымен
қайырымдылық
көмек
көрсету жөніндегі қызметі;
...
5) қайырымдылық –
қайырымдылық
көмек
көрсетуге және ізгілік
қажеттіліктерді
қанағаттандыруға
негізделген,
филантропиялық,
демеушілік
және
меценаттық
қызмет,
сондай-ақ кіші отанға
қолдау көрсету түрінде
ерікті,
өтеусіз
не
жеңілдікті
шарттармен
жүзеге
асырылатын
әлеуметтік
пайдалы
қызмет;
…
9)
қайырымдылық
жасаушы
–
қайырымдылықты жүзеге
асыратын адам, филантроп
және (немесе) демеуші
және (немесе) меценат
және (немесе) кіші отанға
қолдау көрсететін адам;

жеңілдікті
шарттарда жобасының
жүзеге
асырылатын мәтіні
әлеуметтік
пайдалы ескерілсін.
қызмет;»;
«9)
қайырымдылық
жасаушы – корпоративтік
қайырымдылық
шеңберіндегі кәсіпкерлік
субъектісі және (немесе)
қайырымдылықты жүзеге
асыратын филантроп және
(немесе) демеуші және
(немесе) меценат және
(немесе)
кіші
отанға
қолдау көрсететін тұлға;»;

бүкіл басқа түрлеріне ұқсас
бойынша (4, 5, 6 және 6-1тараулар)
корпоративтік
және
электрондық
қайырымдылықты
жүзеге асыру тәртібі
мен
объектілері
айқындалмаған.
Сонымен
қатар,
«Волонтерлік қызмет
туралы»
ҚР
Заңы
корпоративтік
волонтерлікпен
толықтырылады.
Алайда, Корпоративтік
волонтерлік
волонтерлік
қызмет
түрлеріне
жатқызылмаған (6-бап).
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74.

жобаның
1-бабы
13-тармағы
1) тармақшасының
сегізінші,
тоғызынш
ы және
оныншы
абзацтары

1-бап.
Осы
Заңда
пайдаланылатын негізгі
ұғымдар
Осы Заңда мынадай
негізгі
ұғымдар
пайдаланылады:
…
2-1) Жоқ

(«Қайырым
дылық
туралы»
Заңның
1-бабының
2-1) тармақшасы)

75.

жобаның
1-бабы
13-тармағы
1) тармақшасының
жаңа

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

«2-1) демеушілік көмек
– осы көмекті көрсететін
демеуші туралы ақпаратты
тарату мақсатында өтеусіз
негізде:
жеке
тұлғаларға
ағымдағы қажеттіліктерді
қанағаттандыруға,
жарыстарға, конкурстарға,
көрмелерге, байқауларға
қатысу
және
шығармашылық, ғылыми,
ғылыми-техникалық,
өнертапқыштық қызметті
дамыту, білім және спорт
шеберлігі
деңгейін
арттыру үшін қаржылай
(әлеуметтік
қолдау
шараларынан
басқа)
қолдау түрінде;
коммерциялық
емес
ұйымдарға
олардың
жарғылық
мақсаттарын
іске
асыру
үшін
ұсынылатын мүлік;»;
7) жоқ;

жобаның 1-бабы 13тармағы
1)
тармақшасының
сегізінші, тоғызыншы
және
оныншы
абзацтары
алып
тасталсын

Әлеуметтік-мәдени
даму комитеті
Демеушілік
көмек
ұғымы
«Қайырымдылық
туралы» ҚР Заңының 1бабының
10)
тармақшасында
айқындалған,
оған
сәйкес қайырымдылық
көмек-пайдаланушыға
демеушілік
көмек
түрінде қаржылық және
(немесе) материалдық
жағдайды жақсартуға
жәрдемдесу
мақсатында
қайырымдылық
жасаушы
өтеусіз
негізде ұсынатын мүлік.

Қабылданды

жобаның 1-бабы 13Депутаттар
тармағының
1)
Ю.В. Кучинская
тармақшасы мынадай
И.С. Унжакова
мазмұндағы
жаңа
Қайырымдылық
бесінші
абзацпен волонтерлерінің
қызметін
нақтылау
толықтырылсын:
мақсатында
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бесінші
абзацы

7)
қайырымдылық
волонтері
–
қайырымдылық
(«Қайырым жасаушымен
жасалған
дылық
шарттың негізінде өз
туралы»
тәжірибесін,
арнайы
Заңның
дағдыларын,
білімін,
1-бабының икемін,
жеке
7) тарбайланыстарын қолдану
мақшасы) арқылы қайырымдылыққа
қатысатын жеке тұлға;

76.

1-бап.
Осы
Заңда
пайдаланылатын негізгі
ұғымдар
Осы Заңда мынадай
негізгі
ұғымдар
пайдаланылады:
….
(«Қайырым
18) жоқ
дылық
туралы»
Заңның
1-бабының
жаңа 18)
тармақшасы)
1-баптың
13-тармағы
1) тармақшасының
он бірінші
абзацы

«18)
корпоративтік
қайырымдылық
–
пайдаланушыларға
көмек көрсету немесе
қайырымдылық
бағдарламаларды қолдау
бойынша
кәсіпкерлік
субъектілерінің
ерікті
қызметі;

«7) қайырымдылық
волонтері – Қазақстан
Республикасының
азаматтық
заңнамасына сәйкес
қайырымдылық
ұйымымен
немесе
пайдаланушымен
жасалған
шарттыңнегізінде
өз
тәжірибесін,
арнайы
дағдыларын,
білімін,
икемін,
жеке
байланыстарын
қолдану
арқылы
қаражат
жинауға
қатысатын
жеке
тұлға.»;
1-баптың 13-тармағы
1) тармақшасының он
бірінші абзацында:
«пайдаланушыларғ
а
көмек
көрсету
немесе
қайырымдылық
бағдарламаларын
қолдау
бойынша
кәсіпкерлік
субъектілерінің» деген
сөздер
«кәсіпкерлік
субъектілерінің
қайырымдылық
көмек
көрсету

Әлеуметтік-мәдени
даму комитеті
Ұсынылып отырған
заң
жобасына
4-4баптарды
сәйкес
келтіру
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жөніндегі»
сөздермен
ауыстырылсын;

деген

77.

жобаның
1-бабы
13-тармағы
1) тармақшасының
он екінші
абзацы

1-бап.
Осы
Заңда
19)
қайырымдылық
жобаның 1-бабы 13пайдаланылатын
негізгі фандрайзингі
– тармағы
1)
ұғымдар
қайырымдылық
тармақшасының
он
Осы Заңда мынадай акцияларын, концерттерді, екінші абзацы алып
негізгі
ұғымдар марафондарды және өзге тасталсын
де іс-шараларды, оның
пайдаланылады:
….
ішінде
онлайн-ісТармақшалардың
19) жоқ
шараларды өткізу арқылы кейіннен
нөмірленуі
(«Қайырым
қайырымдылық
өзгертілсін
дылық
бағдарламасын іске асыру
үшін
қайырымдылық
туралы»
Заңның
ұйымдарының ақшалай,
1-бабының
материалдық, еңбек және
ақпарат ресурстарын тарту
жаңа 19)
тармақпроцесі;
шасы)

78.

жобаның
1-бабы
13-тармағы
1) тармақшасының
он үшінші
абзацы
(«Қайырым
дылық

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

20)
қайырымдылық
фандрайзер
–
қайырымдылық
бағдарламаларын
іске
асыру үшін қаражат пен
ресурстарды
тарту
бойынша қайырымдылық
ұйымы айқындаған жеке
немесе заңды тұлға;

жобаның 1-бабы 13тармағы
1)
тармақшасының
он
үшінші абзацы алып
тасталсын
Тармақшалардың
кейіннен
нөмірленуі
өзгертілсін

Депутаттар
Ю.В. Кучинская
З.А. Камасова
Қ.Ә. Нұрымова
Ю.В. Жулин
Фандрайзинг
термині әлдеқайда кең
саланы қамтиды және
тек қайырымдылықпен
шектелмейді. Сонымен
қатар, фандрайзингтің
субъектілері тек заңды
тұлғалар ғана емес (бұл
жағдайда
қайырымдылық
ұйымдары),
сонымен
қатар азаматтар да бола
алады.
Депутаттар
Ю.В. Кучинская
З.А. Камасова
Қ.Ә. Нұрымова
Ю.В. Жулин
«Қайырымдылық
фандрайзинг» терминін
алып тастағанда, бұл
ұғымды сақтау орынсыз
деп санаймыз.
Бұдан
басқа,
бұл
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тұжырымдаманы енгізу
жаңа мамандарды тарту
мүмкіндігін
айтарлықтай шектейді.
Қайырымдылық
фандрайзерге
қойылатын талаптар да
анықталмаған.

туралы»
Заңның
1-бабының
жаңа 20)
тармақшасы)

79.

жобаның
1-бабы
13-тармағы
1) тармақшасының
он
төртінші
абзацы
(«Қайырым
дылық
туралы»
Заңның
1-бабының
жаңа 21)
тармақшасы)

80.

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

21)
қайырымдылық
краудфандингі
–
мамандандырылған
интернет-ресурстардың
(краудфандингтік
платформалар) көмегімен
белгілі бір қайырымдылық
бағдарламасын
қаржыландыру
мақсатында
қайырымдылық
ұйымдарының
ақша
қаражаттарын тарту;

жобаның
22)
қайырымдылық
1-бап.
Осы
Заңда
1-бабы
пайдаланылатын негізгі краудфандингі
платформасы
–
13-тармағы ұғымдар
1) тармаққайырымдылық
шасының
бағдарламаларын
іске

жобаның 1-бабы 13тармағы
1)
тармақшасының
он
төртінші абзацы алып
тасталсын
Тармақшалардың
кейіннен
нөмірленуі
өзгертілсін

жобаның 1-бабы 13тармағы
1)
тармақшасының
он
бесінші абзацы алып
тасталсын

Депутаттар
Ю.В. Кучинская
Г.А. Нұрымова
З.А. Камасова
Ю.В. Жулин
Краудфандинг
термині әлдеқайда кең
саланы қамтиды және
тек қайырымдылықпен
шектелмейді. Мұның
үстіне,
краудфандингтің
субъектілері тек заңды
тұлғалар ғана емес (бұл
жағдайда
қайырымдылық
ұйымдары),
сонымен
қатар азаматтар да бола
алады.
Депутаттар
Ю.В. Кучинская
Г.А. Нұрымова
З.А. Камасова
Ю.В. Жулин
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Осы Заңда мынадай асыруға интернетте ақша
негізгі
ұғымдар қаражатын тарту үшін
Тармақшалардың
пайдаланылады:
пайдаланылатын
кейіннен
нөмірленуі
(«Қайырым
….
интернет-ресурс;
өзгертілсін
дылық
22) жоқ
туралы»
Заңның
1-бабының
жаңа 22)
тармақшасы)

Краудфандинг
платформалары
тек
қайырымдылық
бола
алмайды.
Жалпы, электронды
алаңдар
арқылы
қайырымдылық
жасаушылардан,
инвесторлардан,
демеушілерден қаражат
жинау мәселелеріндегі
ұғымдар
мен
қатынастарды
цифрландыру жөніндегі
заңдарда реттеу қажет.

жобаның
1-бабы
13-тармағы
1) тармақшасының
он
алтыншы
абзацы

Әлеуметтік-мәдени
даму комитеті
«Қазақстан
Республикасының
Үкіметі туралы» ҚР
Конституциялық
заңының 22-бабының 1тармағына
сәйкес
келтіру.

он бесінші
абзацы

81.

(«Қайырым
дылық
туралы»
Заңның
1-бабының
жаңа 23)
тармақшасы)

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

23)
қайырымдылық
саласындағы
уәкілетті
орган – мемлекет пен
азаматтық
қоғамның
өзара
іс-қимылы
саласындағы
орталық
атқарушы орган;

жобаның 1-бабы 13тармағы
1)
тармақшасының
он
алтыншы
абзацы
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«23) қайырымдылық
саласындағы уәкілетті
орган
–
қайырымдылық
саласындағы
басшылықты жүзеге
асыратын
орталық
атқарушы орган;».
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82.

жобаның
1-бабы
13-тармағы
1) тармақшасының
он жетінші
абзацы
(«Қайырым
дылық
туралы»
Заңның
1-бабының
жаңа 24)
тармақшасы)

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

24) қайырымдылық
ұйымдарының тізілімі –
қайырымдылық
объектілері,
қайырымдылық
ұйымдары және олар
көрсеткен
қайырымдылық көмек
туралы
мәліметтерді
қамтитын электрондық
деректер базасы;

жобаның 1-бабы 13Әлеуметтік-мәдени
тармағы 1) тармақ- даму комитеті
шасының он жетінші
Депутаттар
абзацы алып тасталсын.
Ким В.
Е.В. Смайлов
Тармақшалардың
«Қазақстан
кейіннен
нөмірленуі Республикасындағы
өзгертілсін
мемлекеттік әлеуметтік
тапсырыс,
үкіметтік
емес
ұйымдарға
арналған гранттар және
сыйлықақылар туралы»
Заңның
5-1-бабында
үкіметтік
емес
ұйымдардың
дерекқорын
«Коммерциялық емес
ұйымдар
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
41-бабының
5тармағына
сәйкес
ұсынылатын
мәліметтер, сондай-ақ
жергілікті
атқарушы
органдар
ұсынатын
мәліметтер
негізінде
қалыптастыру
көзделген.
Заңнамада
қайырымдылық
ұйымдарын
қоса
алғанда, коммерциялық
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емес
ұйымдардың
дерекқорын
жүргізу
көзделгенін
ескере
отырып,
қайырымдылық
ұйымдарының тізілімін
жүргізу артық
деп
санаймыз.
Бұдан басқа, мұндай
тізілімді
енгізуді
негізсіз деп санаймыз:
1)
тізілімнің
мақсаттары
мен
міндеттері
нақты
айқындалмаған.
Тиісінше,
оларды
заңдылық тұрғысынан
талдау қиын.
2) егер әзірлеушінің
тізілімнің
мақсаты
қайырымдылық көмек
алушылар тарапынан
қайырымдылық
саласында
теріс
пайдаланудың
алдын
алу
болып
табылатындығы туралы
ауызша түсіндірмелерін
негізге алатын болсақ,
онда бұл проблеманың
орын
алғанын
растайтын
зерттеу
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нәтижелері
ауқымды
сипатта болуы тиіс.
3) егер мақсат –
қайырымдылық
ұйымдары қызметінің
ашықтығы болса, онда
мемлекет тұрғысынан
бұл
мемлекеттік
базаларда әлі жоқ өзекті
ақпарат
жиналып,
талданатын және осы
мәселені шешудің басқа
да шығыны аз және
неғұрлым
тиімді
тәсілдері
болмаған
жағдайда ақталады.
Біздің
ойымызша,
ашықтық
мәселесін
Қазақстанның барлық
қайырымдылық
ұйымдары мен олардың
жобалары
туралы
ақпараты бар ҮЕҰ-ның
қолданыстағы
Мемлекеттік
дерекқорын пайдалана
отырып
шешуге
болады. Бұл базаның
бар екенін әзірге тек
мемлекеттік органдар
мен ҮЕҰ ғана біледі, ал
қарапайым азаматтар да
оларды қызықтыратын
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ұйымдар
туралы
ақпаратты
біліп,
белсенді түрде таба
алуы қажет.
Сондай-ақ
заң
жобасында мемлекеттік
органның осы тізілімді
жүргізу
жөніндегі
құзыреті
айқындалмаған.
83.

жобаның
1-бабы 13тармағы 1)
тармақшас
ының
он
сегізінші
абзацы
(«Қайыры
мдылық
туралы»
Заңның
1-бабының
жаңа
25)
тармақшасы)

84.

1-бап.
Осы
Заңда
25)
электрондық
жобаның 1-бабы 13пайдаланылатын
негізгі қайырымдылық
– тармағы
1)
ұғымдар
электрондық
тәсілмен тармақшасының
он
Осы Заңда мынадай жүзеге
асырылатын сегізінші абзацындағы
негізгі
ұғымдар ерікті қайырмалдықтарды «жүзеге асырылатын»
тарту жөніндегі қызмет;
деген сөздерден кейін
пайдаланылады:
«ақша түріндегі» деген
….
сөздермен
26) жоқ
толықтырылсын;

жобаның
1-бап.
Осы
1-бабы 13- пайдаланылатын
тармағы 1) ұғымдар
тармақшас
ының
он

Заңда
26)
онлайн
негізгі қайырмалдықтар
–
электрондық
төлем
құралдары арқылы қолмақол ақшасыз ақша аудару

жобаның 1-бабы 13тармағы
1)
тармақшасының
он
тоғызыншы
абзацы
алып тасталсын.

Депутаттар
В.А. Ким
А.Қ. Нұркина
И.С. Унжакова
Е.В. Смышляева
Жобаның
редакциясында
баяндалған редакцияны
нақтылау,
«ерікті
қайырмалдықтар»
ұғымына
және
«Қайырымдылық
туралы» Заңның 4-1бабына сәйкес келтіру

Әлеуметтік-мәдени
даму комитеті
Депутат
Ә.М. Әбсеметова

Қабылданды
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тоғызынш
ы абзацы
(«Қайыры
мдылық
туралы»
Заңның
1-бабының
жаңа 26)
тармақша
сы)

Осы Заңда мынадай жолымен жеке және заңды
негізгі
ұғымдар тұлғалар жүзеге асыратын
Тармақшалардың
пайдаланылады:
ерікті қайырмалдықтар.»; кейіннен
нөмірленуі
….
өзгертілсін
26) жоқ

«Құқықтық актілер
туралы» ҚР Заңының
23-бабының
7тармағына
сәйкес
нормативтік құқықтық
актіде пайдаланылатын
терминдер
мен
анықтамаларды
нақтылау қажет болған
кезде, онда олардың
мәніне
түсіндірме
беретін бап (тармақ)
орналастырылады.
Заң
жобасында
ұсынылып
отырған
«онлайн
қайырымдылық»
ұғымы заң жобасында,
сондай-ақ
қолданыстағы
«Қайырымдылық
туралы» ҚР Заңында
қолданылмайды.
Бұдан басқа, заң
жобасында көрсетілген
«электрондық
қайырымдылық»
ұғымы оның ішінде
онлайн
қайырымдылықты да
қамтиды
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85.

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

Жоқ.

жобаның 1-бабы 13тармағының
1)
тармақшасы мынадай
мазмұндағы
жаңа
жиырмасыншы
абзацпен
толықтырылсын:
«1) 1-бап мынадай
мазмұндағы
21)
тармақшамен
толықтырылсын:
«21) қаражат жинау
–
ерікті
қайырмалдықтарды
және
(немесе)
қайырымдылық
көмекті
тарту
процесі;»;

3-бап. Қайырымдылық
қағидаттары
1.
Қайырымдылық
жасаушылар
мен
пайдаланушылар
қайырымдылыққа
заңдылық,
тең
құқықтылық,
еріктілік
(«Қайырым және
жариялылық
дылық

Жоқ.

жобаның 1-бабының
Депутаттар
13-тармағы
мынадай
В.А. Ким
мазмұндағы жаңа 2)
А.Қ. Нұркина
тармақшамен
Л.П. Павловец
толықтырылсын:
Ж.Н. Нұрманбетова
«2)
3-баптың
1Редакцияны
тармағы
нақтылау.
«Қайырымдылық
жасаушылар»,
«қайырымдылық

жобаның
1-бабы 13тармағы 1)
тармақшас
ының жаңа
жиырмасы
ншы
абзацы
(«Қайыры
мдылық
туралы»
Заңның
1-бабының
жаңа 21)
тармақша
сы))

86.

жобаның
1-бабы
13тармағының жаңа
2) тармақшасы

Депутат
Ю.В. Кучинская
Бұрын заң жобасы
аясында краудфандинг
және
фандрайзинг
сияқты
ұғымдарды
енгізу ұсынылды, олар
әртүрлі іс-шаралар мен
әртүрлі платформалар
арқылы қаражат пен
ресурстарды
тартуға
бағытталған.
Қайырымдылық
көмекті тартудың осы
тәсілдерінің
орнына
қазіргі уақытта құқық
қолдану практикасында
пайдаланылатын
«қаражат жинау» деген
жалпылама
ұғымды
Тармақшалардың
кейіннен
нөмірленуі қосу ұсынылады.
өзгертілсін

Қабылданды
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туралы»
Заңның
3-бабының
1тармағы)

қағидаттары
негізінде
қатысады.
Заңдылық
қағидаты
құқықтың
шынайы
әрекетін
белгілейтін
құқықтық
режимді
сақтауды білдіреді, онда
барлық
тұлғалар
Қазақстан
Республикасының
Конституциясында, осы
Заңда және Қазақстан
Республикасының өзге де
нормативтік
құқықтық
актілерде
бекітілген
құқықтық
нормаларды
қатаң сақтайды.
Тең
құқықтылық
қағидаты
қайырымдылық
жасаушылардың,
пайдаланушылардың
шыққан тегіне, әлеуметтік,
лауазымдық және мүліктік
жағдайына,
жынысына,
нәсіліне, ұлтына, тіліне,
дінге
көзқарасына,
нанымдарына,
тұрғылықты жеріне немесе
кез келген өзге де мәнжайларға қарамастан, заң
мен сот алдындағы тең
құқықтарын қамтамасыз

жасаушылардың,»,
«қайырымдылық
жасаушының» деген
сөздерден
кейін
тиісінше
«,
қайырымдылық
ұйымдары»,
«
қайырымдылық
ұйымдарының және»,
«,
қайырымдылық
ұйымының»,
деген
сөздермен
толықтырылсын;»;
Тармақшалардың
нөмірленуі
тиісінше
өзгертілсін
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ететін құқықтық режимді
сақтауды білдіреді.
Еріктілік
қағидаты
қайырымдылық
жасаушының
пайдаланушыға
қайырымдылық
көмек
көрсету құқығын және
пайдаланушының үшінші
тұлғалар
тарапынан
мәжбүрлеп ықпал етусіз
оны алу немесе алмау
құқығын
белгілейтін
құқықтық
режимді
сақтауды білдіреді.
Жариялылық қағидаты
қайырымдылық
жасаушының
және
пайдаланушының
қайырымдылыққа ашық
түрде қатысу, осындай
қатысу
нәтижелерін
бұқаралық
ақпарат
құралдарында
еркін
жариялау
құқығын,
сондай-ақ
қайырымдылыққа қатысты
салық, қаржылық және
бухгалтерлік
есептілік
туралы ақпаратты ашуға
кедергі келтірмеу міндетін
белгілейтін
құқықтық
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режимді
білдіреді.
87.

жобаның
1-бабы
13-тармағы
2) тармақшасының
бірінші
және
екінші
абзацтары
(«Қайырым
дылық
туралы»
Заңның
4-бабының
1тармағы)

сақтауды

4-бап.
Қайырымдылықтың
түрлері, объектілері мен
субъектілері
1.
Филантропиялық,
демеушілік, меценаттық
қызмет, кіші отанға қолдау
көрсету жөніндегі қызмет
қайырымдылықтың
түрлері болып табылады.

2) 4-баптың 1-тармағы
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«1. Филантропиялық,
демеушілік, меценаттық
қызмет,
корпоративтік
және
электрондық
қайырымдылық,
кіші
отанға қолдау көрсету
жөніндегі
қызмет
қайырымдылықтың
түрлері болып табылады.»;

жобаның 1-бабы 13тармағының
2)
тармақшасының
бірінші және екінші
абзацтары
алып
тасталсын
Корпоративтік
және
электрондық
қайырымдылықты
қайырымдылық
түрінен алып тастауға
қатысты
ұқсас
ескертулер
заң
жобасының
бүкіл
мәтіні
бойынша
ескерілсін.

Әлеуметтік-мәдени
даму комитеті
заң
жобасында
ұсынылған
корпоративтік
және
электрондық
қайырымдылық
қайырымдылық
қызметті жүзеге асыру
тәсілдеріне жатады деп
ойлаймыз.
Себебі,
қайырымдылықтың
басқа түрлеріне ұқсас
(4, 5, 6 және 6-1тараулар)
корпоративтік
және
электрондық
қайырымдылықты
жүзеге асыру тәртібі
мен
объектілері
айқындалмаған.
Сонымен
қатар,
«Волонтерлік қызмет
туралы»
ҚР
Заңы
корпоративтік
волонтерлікпен
толықтырылады.
Алайда, Корпоративтік
волонтерлік

Қабылданды
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волонтерлік
қызмет
түрлеріне
жатқызылмаған (6-бап).
88.

4-бап.
Қайырымдылықтың
түрлері, объектілері мен
субъектілері
...
2.
Қазақстан
Республикасының
азаматтары,
шетелдіктер,
азаматтығы
жоқ
(«Қайырым адамдар,
қандастар,
дылық
олардың тұратын және
туралы»
демалатын,
өндірістік
Заңның
қызмет
орындары;
4-бабының ғимараттар
мен
2құрылыстар;
жануарлар
тармағы) мен
өсімдіктер
қайырымдылық
объектілері болады.

Жоқ.

жобаның 1-бабы 13тармағының
2)
тармақшасы мынадай
мазмұндағы
жаңа
үшінші және төртінші
абзацтармен
толықтырылсын:
«4-бапта:
2-тармақ
мынадай
редакцияда жазылсын:
«2.
Жеке
және
заңды
тұлғалар,
ғимараттар
мен
құрылыстар,
жануарлар
мен
өсімдіктер
қайырымдылық
объектілері болады.»;

Депутаттар
А.Қ. Нұркина
Ж.Ә. Омарбекова
Л.П. Павловец
В.Г. Набиев
Сәйкес
келтіріледі,
өйткені қолданыстағы
заңнамада
қайырымдылық көмек
тек жеке тұлғаларға
ғана емес, сондай-ақ
коммерциялық
емес
және
әлеуметтік
ұйымдар атынан заңды
тұлғаларға
да
көрсетіледі

Қабылданды

89.

жобаның
1-бабы
13-тармағы
2) тармақшасының
жаңа
бесінші
және

Жоқ.

жобаның 1-бабы 13Депутаттар
тармағының
2)
А.Қ. Нұркина
тармақшасы мынадай
Ж.Ә. Омарбекова
мазмұндағы
жаңа
Л.П. Павловец
бесінші және алтыншы
В.Г. Набиев
Құқықтық
абзацтармен
олқылықтың
орнын
толықтырылсын:
«3-тармақ мынадай толтыру
мақсатында
редакцияда жазылсын: «Қайырымдылық

Қабылданды

жобаның
1-бабы
13-тармағы
2) тармақшасының
жаңа
үшінші –
алтыншы
абзацтары

4-бап.
Қайырымдылықтың
түрлері, объектілері мен
субъектілері
...
2.
Қазақстан
Республикасының
азаматтары, шетелдіктер,
азаматтығы жоқ адамдар,
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алтыншы
абзацтары

қандастар,
олардың
тұратын және демалатын,
өндірістік
қызмет
(«Қайырым орындары; ғимараттар мен
дылық
құрылыстар;
жануарлар
туралы»
мен
өсімдіктер
Заңның
қайырымдылық
4-бабының объектілері болады.
33.
Қайырымдылық
тармағы) жасаушылар
мен
қайырымдылық
волонтерлері
қайырымдылық
субъектілері
болып
табылады.

«3. Қайырымдылық
жасаушылар,
қайырымдылық
ұйымдары
және
қайырымдылық
волонтерлері
қайырымдылық
субъектілері
болып
табылады.»;

туралы» Заңның 4бабының 3-тармағына
«қайырымдылық
ұйымы»
мәртебесін
айқындау
бөлігінде
редакциялық
түзету
ұсынылады.
Өйткені
бүгінгі
таңда
қайырымдылық
ұйымдары
заңда
қайырымдылық
субъектілеріне
жатқызылмаған.
Қайырымдылық
қайырымдылықты
жүзеге асыру үшін
коммерциялық
емес
ұйым ретінде құрылса
да, олар қаражат пен
көмек ала алады,
сонымен бірге көмек
бере алады.
Сондықтан
қайырымдылық
объектілері
мен
субъектілеріне
қайырымдылықты
тікелей
жүзеге
асыратын
қайырымдылық
ұйымдарын
енгізу
ұсынылады.
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90.

91.

жобаның
1-бабы
13-тармағы
2) тармақшасының
жаңа
жетінші
және
сегізінші
абзацтары

4-бап.
Қайырымдылықтың
түрлері, объектілері мен
субъектілері
1.
Филантропиялық,
демеушілік, меценаттық
қызмет, кіші отанға қолдау
көрсету жөніндегі қызмет
қайырымдылықтың
түрлері болып табылады.
2.
Қазақстан
(«Қайырым Республикасының
дылық
азаматтары, шетелдіктер,
туралы»
азаматтығы жоқ адамдар,
Заңның
қандастар,
олардың
4-бабының тұратын және демалатын,
4өндірістік
қызмет
тармағы) орындары; ғимараттар мен
құрылыстар;
жануарлар
мен
өсімдіктер
қайырымдылық
объектілері болады.
3.
Қайырымдылық
жасаушылар
мен
қайырымдылық
волонтерлері
қайырымдылық
субъектілері
болып
табылады.
жобаның
1-бабы

Жоқ

Жоқ.

жобаның 1-бабы 13тармағының
2)
тармақшасы мынадай
мазмұндағы
жаңа
жетінші және сегізінші
абзацтармен
толықтырылсын:
«мынадай
мазмұндағы
4тармақпен
толықтырылсын:
«4.
Қайырымдылық
субъектілері
мен
объектілері
көрінеу
жалған
ақпарат
таратқаны
үшін
Қазақстан
Республикасының
заңдарында
белгіленген
жауаптылықта
болады.»;

Депутаттар
Ә.М. Әбсеметова
Қ.Ж. Иса
Жалған
ақпарат
бергені
үшін
жауаптылықты
айқындау мақсатында
Қолданыстағы
заңнама
аясында
қылмыстық
(Қылмыстық кодекстің
274-бабы),
әкімшілік
(«Әкімшілік
құқық
бұзушылық туралы» ҚР
Кодексінің 456-1-бабы)
жауаптылық көзделген,
ол
ҚР
барлық
азаматтарына
қолданылады

«4-1-бап. Электрондық
жобаның 1-бабы 13Әлеуметтік-мәдени
қайырымдылық
тармағы
3) даму комитеті
Электрондық
Депутаттар

Қабылданды
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13-тармағы
3) тармақшасының
үшінші
абзацы
(«Қайырым
дылық
туралы»
Заңның
4-1 жаңа
бабы)

92.

жобаның
1-бабы
13-тармағы
3) тармақшасының
төртінші
және он
үшінші
абзацтары
(«Қайырым
дылық
туралы»

Жоқ

қайырымдылыққа
байланысты
ақша
аударымдарын
қайырымдылық
жасаушылар
және
(немесе) қайырымдылық
ұйымдары төлемдер және
төлем жүйелері туралы
заңнаманың талаптарына
сәйкес көрсетілетін төлем
қызметтерін берушілердің
сервистері
арқылы
электрондық
тәсілмен
жүзеге асырады.

тармақшасының
Г.А. Нұрымова
үшінші абзацында:
З.А. Камасова
«төлемдер
және
Редакциясын
төлем жүйелері туралы нақтылау,
заң
заңнаманың»
деген техникасы.
сөздер
«Қазақстан
Республикасының
төлемдер және төлем
жүйелері
туралы
заңнамасының» деген
сөздермен
ауыстырылсын;
«берушілердің
сервистері»
деген
сөздер
«берушілер»
деген
сөзбен
ауыстырылсын;

4-2-бап.
Қайырымдылық
краудфандингі
1.
Қайырымдылық
ұйымы интернет-ресурс
арқылы қаржы қаражатын
жинау үшін қолда бар
қайырымдылық
краудфандингі
платформасында
жоспарланып
отырған
қайырымдылық
бағдарламасы
туралы
толық
ақпаратты

жобаның 1 – бабы 13тармағы
3)
тармақшасының
төртінші – он үшінші
абзацтары
алып
тасталсын

Депутаттар
Ю.В. Кучинская
Г.А. Нұрымова
З.А. Камасова
Ю.В. Жулин
Краудфандинг және
фандрайзинг
терминдері әлдеқайда
Тармақшалардың
кейіннен
нөмірленуі кең саланы қамтиды
өзгертілсін
және
тек
қайырымдылықпен
шектелмейді. Сонымен
қатар,
краудфандинг
және
фандрайзинг

Қабылданды
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Заңның
жаңа
4-2, 4-3баптары)

орналастырады.
2. Толық ақпарат деп
қайырымдылық
ұйымының атауы, бірінші
басшысы, бенефициарлық
меншік иелері, әділет
органдарында тіркелген
күні, веб-сайт (бар болса),
электрондық мекенжайы
және басқа да байланыс
деректері, бағдарламаның
мақсаты,
сипаттамасы,
іске
асырылу
кезеңі,
қаржы қаражатын жинау
сомасы түсініледі.
3.
Қайырымдылық
ұйымы
қайырымдылық
краудфандингі
платформасында қажетті
қаржы
қаражатын
жинағаннан
және
қайырымдылық
бағдарламасын
іске
асырғаннан
кейін
бұқаралық
ақпарат
құралдарында
және
қайырымдылық
ұйымының
интернетресурсында
көрсетілген
қайырымдылық көмектің
қайырымдылық
бағдарламасының
нәтижелері туралы есеп

субъектілері тек заңды
тұлғалар ғана емес (бұл
жағдайда
қайырымдылық
ұйымдары),
сонымен
қатар азаматтар да бола
алады.
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жариялайды.
4-3-бап.
Қайырымдылық
фандрайзингі
1.
Қайырымдылық
ұйымы
қайырымдылық
бағдарламасын іске асыру
үшін
ақшалай,
материалдық, еңбек және
ақпараттық ресурстарды
тарту
арқылы
қайырымдылық
фандрайзингін
жүзеге
асырады.
2.
Қайырымдылық
фандрайзингін
қайырымдылық
ұйымының қызметкерлері
немесе осы бағытта жұмыс
тәжірибесі бар фандрайзер
жүзеге асырады.
3.
Қайырымдылық
фандрайзингі
қайырымдылық
акцияларын, концерттерді,
марафондарды және өзге
де іс-шараларды, оның
ішінде
онлайн-ісшараларды өткізу арқылы
жүзеге асырылады.
4.
Қайырымдылық
бағдарламасын іске асыру
үшін қаражат жинауға
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бағытталған
онлайн-ісшараны өткізу кезінде
қайырымдылық
ұйымы
интернет-ресурстарда
қайырымдылық ұйымы,
мақсаттары,
мерзімдері
туралы
ақпаратты,
қайырымдылық
бағдарламасының
сипаттамасын,
қайырымдылық
бағдарламасын іске асыру
үшін қаржы қаражатының
қажетті
сомасын
орналастырады.
5.
Қайырымдылық
ұйымы бұқаралық ақпарат
құралдарында,
қайырымдылық
ұйымының
интернетресурсында
қайырымдылық
акцияларының,
концерттердің,
марафондардың және өзге
де іс-шаралардың өткізілуі
мен нәтижелері туралы
ақпаратты жариялайды.
93.

жобаның
1-бабы
13-тармағы

Жоқ

4-4-бап.
Корпоративтік
қайырымдылық
...

1-баптың 13-тармағы Депутат
3) тармақшасының он В.А. Ким
алтыншы абзацындағы Редакциялық түзету.
«қағидалары
мен»
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119

3) тармақшасының
он
алтыншы
абзацы

2.
Ішкі
құжаттар деген
сөздер
пайдаланушыларға
тасталсын;»;
қайырымдылық
көмек
көрсетудің қағидаттарын,
негізгі
бағыттарын,
қағидалары мен тәртібін,
ұйым бюджетінің шығыс
бөлігін
қалыптастыру
тәртібін айқындайды.

(«Қайырым
дылық
туралы»
Заңның
жаңа
4-4бабының
2тармағы)
94.

жобаның
1-бабы
13-тармағы
3) тармақшасының
он
алтыншы
абзацы
(«Қайырым
дылық
туралы»
Заңның
жаңа
4-4бабының

Жоқ

4-4-бап.
Корпоративтік
қайырымдылық
...
2.
Ішкі
құжаттар
пайдаланушыларға
қайырымдылық
көмек
көрсетудің қағидаттарын,
негізгі
бағыттарын,
қағидалары мен тәртібін,
ұйым бюджетінің шығыс
бөлігін
қалыптастыру
тәртібін айқындайды.

алып

1-баптың 13-тармағы
3) тармақшасының он
алтыншы абзацындағы
«ұйым»
деген
сөз
«кәсіпкерлік
субъектісі»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;

Депутат
В.А. Ким
Жобаның 1-бабы 13тармағы
3)
тармақшасының
он
бесінші
абзацымен
үйлестіру мақсатында
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2тармағы)
жобаның
1-бабы
13-тармағы
4) тармақшасының
жаңа
екінші
абзацы

95.

6-бап. Мемлекет және
қайырымдылық
…
2. Қайырымдылықпен
айналысатын
қайырымдылық
субъектілері
ісіне
мемлекеттің, ал мемлекет
ісіне
қайырымдылық
(«Қайырым жасаушылардың
заңсыз
дылық
араласуына,
оларға
туралы»
мемлекеттік органдардың
Заңның
функцияларын жүктеуге
6-бабының жол берілмейді.
2тармағы)

Жоқ

жобаның 1-бабы 13тармағының
4)
тармақшасы мынадай
мазмұндағы
жаңа
екінші
абзацпен
толықтырылсын:
«2-тармақтағы
«қайырымдылық
жасаушылардың»
деген
сөздер
«қайырымдылық
субъектілерінің» деген
сөздермен
ауыстырылсын;

Депутаттар
А.Қ. Нұркина
Ж.А. Омарбекова
Л.П. Павловец
В.Г. Набиев
Қайырымдылық
субъектілеріне қатысты
4-бапқа
өзгерістер
енгізуге байланысты.
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жобаның
1-бабы
13-тармағы
4) тармақшасының
екінші
абзацы,
жаңа
үшінші
абзацы

Жоқ

жобаның 1-бабы 13тармағының
4)
тармақшасында:
екінші
абзац
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«4, 5 және 6тармақтар
мынадай
редакцияда
жазылсын:»;
мынадай мазмұндағы
жаңа үшінші абзацпен
толықтырылсын:
«4. Қайырымдылық

Депутаттар
В.А. Ким
А.Қ. Нұркина
И.С. Унжакова
Л.П. Павловец
Редакцияны нақтылау.
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6-бап. Мемлекет және
қайырымдылық
…
4.
Қайырымдылық
жасаушылар
филантропиялық
және
(немесе) демеушілік және
(немесе)
меценаттық
қызметті және (немесе)
кіші отанға қолдау көрсету
жөніндегі қызметті жүзеге
(«Қайырым асырған кезде мемлекеттік
дылық
органдармен өзара ісқимыл жасай алады.
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жасаушылар
филантропиялық және
(немесе)
демеушілік
және
(немесе)
меценаттық қызметті
және (немесе) кіші
отанға қолдау көрсету
жөніндегі
қызметті
жүзеге асыру кезінде,
қайырымдылық
ұйымдары
қайырымдылықты
жүзеге асыру кезінде
мемлекеттік
органдармен өзара ісқимыл жасай алады.»;

туралы»
Заңның
6-бабының
4тармағы)

97.

жобаның
1-бабы
13-тармағы
4) тармақшасының
үшінші
абзацы

6-бап. Мемлекет және
қайырымдылық
…
5.
Мемлекеттік
органдар
бюджет
қаражаты
есебінен
қайырымдылықпен
айналысуға,
сондай-ақ
(«Қайырым қайырымдылық жасаушы
дылық
бекіткен қайырымдылық
туралы»
бағдарламасына біржақты
Заңның
тәртіппен
өзгеріс
6-бабының (өзгерістер)
енгізуге
4, 5-тар- құқылы емес.
мақтары)

5.
Мемлекеттік
органдардың
бюджет
қаражаты
есебінен
қайырымдылықпен
айналысуға,
сондай-ақ
қайырымдылық жасаушы
немесе
қайырымдылық
ұйымы
бекіткен
қайырымдылық
бағдарламасына біржақты
тәртіппен
өзгеріс
(өзгерістер)
енгізуге
құқығы жоқ.

жобаның 1-бабы 13тармағы
4)
тармақшасының
үшінші абзацы мынадай
редакцияда жазылсын:
«5.
Мемлекеттік
органдардың бюджет
қаражаты
есебінен
қайырымдылықпен
айналысуға, сондай-ақ
қайырымдылық
жасаушы
немесе
қайырымдылық
ұйымы
бекіткен
қайырымдылық
бағдарламасына

Депутаттар
В.А. Ким
А.Қ. Нұркина
И.С. Унжакова
Л.П. Павловец
Редакцияны нақтылау.
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біржақты
тәртіппен
өзгеріс
(өзгерістер)
енгізуге құқығы жоқ.»;
жобаның
1-бабы
13-тармағы
4) тармақшасының
төртінші
абзацы

6.
Мемлекет
қайырымдылық
субъектілеріне Қазақстан
Республикасының
Президенті
бекітетін
тәртіппен
мемлекеттік
наградалар,
сондай-ақ
қайырымдылық
саласындағы
уәкілетті
орган бекітетін тәртіппен
құрметті атақтар белгілеу
және
беру
арқылы
қайырымдылықты
ынталандырады.»;

98.

6-бап. Мемлекет және
қайырымдылық
…
6.
Мемлекет
қайырымдылық
субъектілеріне Қазақстан
Республикасының
Президенті
бекітетін
(«Қайырым тәртіппен
мемлекеттік
дылық
наградалар,
сондай-ақ
Қазақстан
туралы»
Заңның
Республикасының Үкіметі
6-бабының бекітетін
тәртіппен
құрметті атақтар белгілеу
6тармағы) және
беру
арқылы
қайырымдылықты
ынталандырады.

99.

жобаның
Мынадай мазмандағы 7,
6-бап. Мемлекет және
1-бабы
8 және 9-тармақтармен
қайырымдылық
13-тармағы
…
толықтырылсын:
4) тармақ8. Жоқ
«...
шасының
8.
Білім
беру
жетінші
гранттарын
алуға,
абзацы
сондай-ақ жоғары білімі
бар
кадрларды
(«Қайырым
даярлауға мемлекеттік
дылық
білім беру тапсырысы
бойынша
білім

Жобаның 1-бабы 13тармағы
4)
тармақшасының
төртінші абзацындағы
«бекітетін» деген сөз
«айқындайтын» деген
сөзбен ауыстырылсын;

Депутаттар
С.М. Ертаев
«Құқықтық актілер
туралы» ҚР Заңына
сәйкес
келтіру
(1-баптың
13)
тармақшасы
–
Қағидалар, тәртіпті
айқындайтын
нормативтік
құқықтық акт).

жобаның 1-бабы 13Әлеуметтік-мәдени
тармағы
4) даму комитеті
тармақшасының
Депутаттар
жетінші абзацы алып
А.Қ. Нұркина
тасталсын;
С.В. Имашева
Ж.Ә. Омарбекова
Ж.Н. Нұрманбетова
В.А. Ким
Н.Р. Раззақ
Ю.В. Ли

Қабылданды
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туралы»
Заңның
6-бабының
жаңа 8тармағы)

алушылардың
құрамына қабылдауға
конкурс өткізу кезінде
қайырымдылық
саласындағы қызметті
жүзеге
асыратын
қайырымдылық
жасаушылар
балдары
тең болған жағдайда
Қазақстан
Республикасының
заңнамалық актілерінде
белгіленген
тәртіппен
басым құқық алады.
...

Осы норманы іске
асырудың
ашық
тетігінің
болмауына
байланысты.
Бұдан басқа, осы
норманы енгізу ауқатты
ата-аналардың
балалардың білім беру
грантын алу кезінде
артықшылықтар алуы
үшін
балалардың
атынан қайырымдылық
түрінде
ірі
қаржы
қаражатын
салуына
алып келеді. Мұның
бәрі
мектеп
түлектерінің білім алуға
қол жетімділігіне теріс
әсер
етуі
мүмкін,
сонымен
қатар
әлеуметтік теңсіздікке
әкелуі мүмкін.
Қайырымдылық
қызметіне
қатысу
туралы
анықтамалар
беруге
мемлекет
тарапынан бақылаудың
болмауы
қайырымдылық
ұйымдарының
азаматтарға
тиісті
анықтамалар
беруін
бақылаусыз
беруіне
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әкеп соғуы мүмкін, бұл
тиісінше
қайырымдылық және
білім беру салаларында
сыбайлас
жемқорлықтың пайда
болуына әкеп соғуы
мүмкін.
100.

жобаның
9.
Қайырымдылық
жобаның 1-бабы 136-бап. Мемлекет және
1-бабы
жасаушылардың
тармағы
4)
қайырымдылық
13-тармағы
…
қайырымдылық қызметке тармақшасының
4) тармаққатысуын
конкурстық сегізінші абзацы алып
9. Жоқ
шасының
комиссия үміткердің жеке тасталсын.
қабілеті
мен
кәсіптік
сегізінші
даярлығын ескере отырып,
абзацы
азаматтық қызметке кіру
(«Қайырым
кезінде
Қазақстан
дылық
Республикасының
заңнамасында белгіленген
туралы»
Заңның
тәртіппен ескереді.»;
6-бабының
жаңа 9тармағы)

101.

жобаның
5) 7-бапта:
7-бап.
1-бабы
Қайырымдылықты
жоқ
13-тармағы үйлестіру және бақылау
5-тармақ
5) тармақ1. Жергілікті атқарушы тасталсын;
шасының органдардың

жобаның 1-бабы 13тармағының
5)
алып тармақшасы мынадай
мазмұндағы
жаңа

Депутаттар
А.Қ. Нұркина
В.А. Ким
Е.С. Бейсенбаев
Ә.М. Әбсеметова
Л.П. Павловец
Ж.Д. Сүлейменова
Еңбек
кодексіне
бұрын
қабылданған
түзетулерге
сәйкес
келтіру. Себебі бұрын
депутаттар
қайырымдылық
жасаушының
қайырымдылық
қызметін есепке алу
мүмкіндігіне
қарай
түзетуді алып тастаған
болатын.
Депутаттар
В.А. Ким
А.Қ. Нұркина
Л.П. Павловец

Қабылданды
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жаңа
екінші
абзацы

қайырымдылық
жасаушылар
қайырымдылық
көмек
көрсету
туралы
(«Қайырым ұсыныстармен
өздеріне
жүгінген кезде әкімшілікдылық
туралы»
аумақтық бірлік шегінде
Заңның
олардың
қызметін
7-бабының үйлестіруге құқығы бар.
1тармағы)
102. жобаның
7-бап.
1-бабы
Қайырымдылықты
13-тармағы үйлестіру және бақылау
5) тармақ…
шасының
6. Жоқ
үшінші
және
төртінші
абзацтары
(«Қайырым
дылық
туралы»
Заңның
7-бабының
жаңа 6тармағы)

екінші
абзацпен
Редакциясын
толықтырылсын:
нақтылау.
«7-баптың 1-тармағы
«қайырымдылық
жасаушылар»
деген
сөздерден
кейін
«,
қайырымдылық
ұйымдары»
деген
сөздермен
толықтырылсын;»;
мынадай мазмұндағы 6тармақпен
толықтырылсын:
«6.
Қазақстан
Республикасының
Премьер-Министрі
қайырымдылық
саласындағы
консультативтік-кеңесші
органды құрады және
таратады.»;

жобаның 1-бабы 13тармағы 5) тармақшасының үшінші және
төртінші
абзацтары
абзацы алып тасталсын

Депутаттар
В.А. Ким
А.Қ. Нұркина
Б.Н. Торғаев
Г.А. Нұрымова
З.А. Камасова
Ю.В. Жулин
Е.В. Смышляева
И.С. Унжакова

Қабылданды

Мемлекет
басшысының
«Мемлекеттік аппарат
қызметін
бюрократиясыздандыру
жөніндегі
шаралар
туралы»
Жарлығын
жүзеге асыру аясында
консультативтіккеңесші органдарды екі
есеге
қысқарту
бөлігінде ҚР Үкіметінің
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қаулысымен
(29.04.2022 ж. №268)
қайырымдылықты
дамыту
мәселелері
жөніндегі
Кеңес
таратылды.
103.

жобаның
1-бабы
13-тармағы
6) тармақшасының
алтыншы
абзацы

Жоқ

3)
қайырымдылық
ұйымдарының
тізілімін
қалыптастыру
және
жүргізу
қағидаларын
әзірлейді және бекітеді;

жобаның 1-бабы 13тармағы
6)
тармақшасының
алтыншы абзацы алып
тасталсын

Депутат
В.А. Ким
А.Қ. Нұркина
Ә.М. Әбсеметова
Е.С. Бейсенбаев
Л.П. Павловец
Ж.Д. Сүлейменова
«Қайырымдылық
ұйымдарының тізілімі»
ұғымын алып тастау
бойынша қабылданған
ұстанымға
сәйкес
келтіру

Қабылданды

Жоқ

«7-1-бап.
Қайырымдылық
саласындағы
уәкілетті
органның құзыреті
...
6) Үкімет жанындағы
қайырымдылық
жөніндегі
консультативтік-кеңесші

жобаның 1-бабы 13тармағы
6)
тармақшасының
тоғызыншы
абзацы
алып тасталсын.

Депутаттар
В.А. Ким
А.Қ. Нұркина
Б.Н. Торғаев
Г.А. Нұрымова
З.А. Камасова
Ю.В. Жулин
Е.В. Смышляева
И.С. Унжакова

Қабылданды

(«Қайырым
дылық
туралы»
Заңның
жаңа 7-1бабының
3) тармақшасы)
104.

жобаның
1-бабы
13-тармағы
6) тармақшасының
тоғызынш
ы абзацы
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органның
жұмысын
ұйымдастырады;

(«Қайырым
дылық
туралы»
Заңның
жаңа
7-1бабының
6) тармақшасы)

105.

жобаның
1-бабы
13-тармағы
6) тармақшасының
оныншы
абзацы
(«Қайырым
дылық
туралы»
Заңның
жаңа 7-1бабының

Жоқ

«7-1-бап.
Қайырымдылық
саласындағы
уәкілетті
органның құзыреті
...
7)
Қазақстан
Республикасының өзге де
заңдарында,
Қазақстан
Республикасы
Президентінің
және
Үкіметінің
актілерінде
көзделген
өзге
де
өкілеттіктерді
жүзеге
асырады.

Мемлекет
басшысының
«Мемлекеттік аппарат
қызметін
бюрократиясыздандыру
жөніндегі
шаралар
туралы»
Жарлығын
жүзеге асыру аясында
консультативтіккеңесші органдарды екі
есеге
қысқарту
бөлігінде ҚР Үкіметінің
қаулысымен
(29.04.2022 ж. №268)
қайырымдылықты
дамыту
мәселелері
жөніндегі
Кеңес
таратылды
жобаның 1-бабы 13Әлеуметтік-мәдени
тармағы
6) даму комитеті
Редакциясын
тармақшасының
оныншы
абзацы нақтылау.
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«7)
осы
Заңда,
Қазақстан
Республикасының өзге
де
заңдарында,
Қазақстан
Республикасы
Президентінің
және
Қазақстан

Қабылданды
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Республикасы
Үкіметінің актілерінде
көзделген
өзге
де
өкілеттіктерді жүзеге
асырады.».

7) тармақшасы)

106.

жобаның
1-бабы
13-тармағы
6) тармақшасының
он бірінші
– он
бесінші
абзацтары
(«Қайырым
дылық
туралы»
Заңның
жаңа 7-2бабы)

Жоқ

7-2-бап.
Қайырымдылық
ұйымдарының тізілімі
1.
Қайырымдылық
объектілері,
қайырымдылық ұйымдары
және
олар
көрсеткен
қайырымдылық
көмек
туралы
мәліметтерді
қамтитын
электрондық
дерекқор қайырымдылық
ұйымдарының
тізілімі
болып табылады.
2.
Қайырымдылық
ұйымдарының тізілімінде
мәліметтерді тіркеу ерікті
негізде жүргізіледі.
3.
Қайырымдылық
ұйымдары және олар
көрсеткен қайырымдылық
көмек туралы ақпарат
электрондық
анықтама
нысанында беріледі және
жалпыға
бірдей
қолжетімді
болып
табылады.
4.
Қайырымдылық

жобаның 1-бабы 13тармағы
6)
тармақшасының
он
бірінші – он бесінші
абзацтары
алып
тасталсын

Әлеуметтік-мәдени
даму комитеті
Заң
жобасында
қайырымдылық
ұйымдарының тізілімін
жүргізу
көзделеді.
Алайда, заң жобасында
осы тізілімді жүргізу
құзыреті анықталмаған.

Қабылданды
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ұйымдарының
тізілімін
қалыптастыру
және
жүргізу уәкілетті орган
бекіткен
қағидаларға
сәйкес
жүзеге
асырылады.»;
107.

жобаның
8-бап. Қайырымдылық
1-бабы
ұйымының құқықтары мен
13-тармағы міндеттері
7) тармақ1.
Қайырымдылық
шасының ұйымының:
екінші
...
және
4-1) жоқ;
үшінші
...
абзацтары

Жоқ.

(«Қайырым
дылық
туралы»
Заңның
8-бабы 1тармағын
ың 4-1)
тармақша
сы)
108.

жобаның
1-бабы
13-тармағы
7) тармақшасының
екінші,

8-бап.
Қайырымдылық
ұйымының құқықтары
мен міндеттері
1.
Қайырымдылық
ұйымының:

7) 8-бапта:
1-тармақтың
5)
тармақшасындағы «жүзеге
асыруға құқығы бар.»
деген сөздер
«жүзеге
асыруға;» деген сөздермен

жобаның 1-бабы 13тармағы
7)
тармақшасының екінші
және үшінші абзацтары
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«7) 8-баптың 1тармағы
мынадай
мазмұндағы
4-1)
тармақшамен
толықтырылсын:
«4-1)
қаражат
жинауды
жүзеге
асыруға;»;

Депутат
Ю.В. Кучинская
Ақша мен басқа да
мүлікті
тарту
қайырымдылық
ұйымының
негізгі
бағыттарының
бірі
болып
табылатынын
ескере
отырып,
8баптың
1-тармағын
қайырымдылық
ұйымының
қаражат
жинауды
жүзеге
асыруға құқығы бар
екеніне қатысты жаңа
түзетумен толықтыру
ұсынылады

Қабылданды

жобаның 1-бабы 13Әлеуметтік-мәдени
тармағы 7) тармақ- даму комитеті
шасының
екінші,
Депутат
үшінші және төртінші
Е.В. Смайлов
абзацтары
алып
Қайырымдылық
тасталсын.
ұйымдарының қызметін

Қабылданды
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үшінші
және
төртінші
абзацтары
(«Қайырым
дылық
туралы»
Заңның
8-бабы
1-тармағының
жаңа
6) тармақшасы)

...
6) жоқ

ауыстырылып, мынадай
мазмұндағы
6)
және 7) тармақшалармен
толықтырылсын:
«6) қайырымдылық
ұйымын
ұстауға
қайырымдылық
бағдарламасын
іске
асыруға түскен қаржы
қаражатының жиырма
пайызына дейін, онда
өзге
қаржыландыру
көздері болмаған кезде
пайдалануға
құқығы
бар.
Қайырымдылық
ұйымын ұстау штаттағы
қызметкерлердің
жалақысы, офисті жалға
алуды, кеңсе тауарларын
сатып
алуды,
байланысты,
банк
комиссияларын,
бюджетке
төленетін
міндетті төлемдер мен
сақтандыру
жарналарын,
жиһаз,
компьютерлік
және
кеңселік ұйымдастыру
техникасын сатып алуды
қамтуы мүмкін;

шектеуі
мүмкін
норманы алып тастауды
ұсынамыз. Ол сияқты
естіледі
бар,
мәні
бойынша, бұл міндет
қайырымдылық
ұйымының шеңберінен
шығуы мүмкін емес
20% кезінде күтіпұстауға
жұмсалатын
шығыстарға
қайырымдылық
ұйымдар.
Мұндай
шектеулер
халықаралық
стандарттар
тұрғысынан, егер олар
қайырымдылық
ұйымдарына берілетін
салық және басқа да
артықшылықтармен
байланысты
болса,
ақталуы мүмкін.
Бұл жағдайда заң
жобасы
қосымша
міндеттерді
енгізеді,
бірақ қандай да бір
жеңілдіктер
мен
преференциялар
бермейді.
Бұдан басқа, осы
түзету
қайырымдылықтың
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дамуына қалай ықпал
ететіндігі тұрғысынан
қандай
да
бір
зерттеулердің болмауы
алаңдатады ма және
20%
шегі
Қазақстандағы
қайырымдылық
ұйымдарының әртүрлі
түрлері үшін жеткілікті
ме?
Қайырымдылық
ұйымдары бар, олар
өздерінің
ерекшеліктеріне
байланысты әкімшілік
қажеттіліктерге 20%дан көп жұмсайды, ал
өздерінің қалыптасуы
мен дамуының бірінші
кезеңінде ғана 20%-дан
көп жұмсайтындар бар,
содан
кейін
бұл
пайызды азайтады. Бұл
икемді мәселе және
ұйымның
ішкі
реттелуіне
қатысты,
оны өз бетінше шешу
керек.
Сонымен қатар, бұл
20%
(барлық
кірістерден
немесе
кейбір
бөліктерден)
және қандай кезеңге
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(жыл немесе басқа
мерзімге)
қалай
есептелетіні
белгісіз.
Егер
ұсынылған
түзетуге тура келетін
болсақ,
онда
20%
қайырымдылық
ұйымының
барлық
кірістерінен
емес,
қайырымдылық
бағдарламасын
іске
асыруға түскен ақшадан
есептелетін
болады.
Алайда, іс жүзінде
бағдарламаны
емес,
бағдарламаны
қалай
бөлуге
болатындығы
анық
емес
пе?
Қайырымдылық туралы
заңның қолданыстағы
нормалары,
қайырымдылық
бағдарламасы туралы
айтылған кезде, осы
бағдарламаның
шекараларын
қалай
нақты
анықтауға
болады?
Мәселен,
қайырымдылық туралы
заңда
13-бап
бар.
«Қайырымдылық
бағдарламасы» және 12133

бап. «Қайырымдылық
ұйымының
кірістері
мен
шығыстары»,
сондай-ақ
қайырымдылық
бағдарламасын
айқындау
(«қайырымдылық
көмекті
жүзеге
асырудың мерзімдері
мен тәртібін қамтитын
шаралар жүйесі»), олар
тіпті
қайырымдылық
ұйымдарының өздері де
қайырымдылық
бағдарламасына
не
кіретіні
және
не
кірмейтіні
туралы
нақты
жауап
бере
алмайтындай
етіп
тұжырымдалған.
Егер осы түзетудің
түсіндірмесін
ұстанатын болсақ, онда
20%
жиналған
қайырымдылық
қаражаттарынан
есептелуі тиіс. Алайда,
бұл нені түсінетіні
белгісіз, өйткені біздің
заңнамада
мұндай
термин жоқ.
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Сондай-ақ
«Құқықтық
актілер
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
24-бабының
3тармағына
сәйкес
нормативтік құқықтық
актінің мәтіні әдеби тіл
нормалары,
заң
терминологиясы және
заң техникасы сақтала
отырып
жазылады,
оның
ережелері
барынша қысқа болуға,
нақты және әртүрлі
түсіндіруге жатпайтын
мағынаны қамтуға тиіс.
Нормативтік құқықтық
актінің
мәтінінде
мағыналық
және
құқықтық
жүктемесі
жоқ
декларативтік
сипаттағы
ережелер
қамтылмауға тиіс.
109.

жобаның
1-бабы
13-тармағы
7) тармақшасының
бесінші
абзацы

8-бап.
Қайырымдылық
ұйымының құқықтары
мен міндеттері
…
1.
Қайырымдылық
ұйымының:
...

7)
қайырымдылық
жасаушыларға олардың
қайырымдылыққа
қатысуын
растайтын
анықтаманы
беруге
құқығы бар.»;

жобаның 1-бабы 13тармағы
7)
тармақшасының
бесінші абзацы алып
тасталсын

Әлеуметтік-мәдени
даму комитеті
Депутаттар
А.Қ. Нұркина
С.В. Имашева
Ж.Ә. Омарбекова
Ж.Н. Нұрманбетова
В.А. Ким
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(«Қайырым
дылық
туралы»
Заңның
8-бабы
1-тармағының
жаңа
7) тармақшасы)

7) жоқ

Н.Р. Раззақ
Ю.В. Ли
«Құқықтық актілер
туралы» ҚР Заңының
14-3-бабының
3тармағына
сәйкес
заңдардың нормалары
оларда
белгіленген
қағидаттарға
қайшы
келмеуге
тиіс,
ал
қағидаттарға
қайшы
келген жағдайда оларға
сәйкес келтірілуге тиіс.
«Қайырымдылық
туралы» ҚР Заңының 3бабына
сәйкес
қайырымдылық
жасаушылар
мен
пайдаланушылар
қайырымдылыққа
заңдылық, тең құқылық,
еріктілік
және
жариялылық
қағидаттары негізінде
қатысады.
Теңдік
қағидаты
қайырымдылық
жасаушылардың
тең
құқықтарын
қамтамасыз
ететін
құқықтық
режимді
сақтауды білдіреді.
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Заңға
сәйкес
қайырымдылық
қызметті жеке тұлғалар
да жүзеге асыра алады,
бұл
ретте
заң
жобасында
жеке
тұлғалардың
тиісті
анықтамалар
беруі
көзделмеген.
110.

жобаның
1-бабы
13-тармағы
7) тармақшасының
алтыншы
абзацы

111.

жобаның
1-бабы
13-тармағы
7) тармақшасының
жетінші
абзацы
(«Қайырым
дылық
туралы»
Заңның

Жоқ

8-бап.
Қайырымдылық
ұйымының құқықтары
мен міндеттері
...
2.
Қайырымдылық
ұйымы:
5) жоқ

2-тармақтың
4)
тармақшасындағы
«орындауға
міндетті.»
деген сөздер «орындауға;»
деген
сөзбен
ауыстырылып, мынадай
мазмұндағы
5)
тармақшамен
толықтырылсын:

жобаның 1-бабы 13Әлеуметтік-мәдени
тармағы
7) даму комитеті
тармақшасының
Заң техникасы
алтыншы
абзацы
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«2-тармақ мынадай
мазмұндағы
3-1)
тармақшамен
толықтырылсын:».
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…
«5) жылына бір реттен
сиретпей іске асырылған
қайырымдылық
бағдарламасы
туралы
есепті бұқаралық ақпарат
құралдарында
және
(немесе) қайырымдылық
ұйымының
интернетресурсында
жариялауға
міндетті.

жобаның 1-бабы 13Әлеуметтік-мәдени
тармағы
7) даму комитеті
тармақшасының
Заң техникасы
жетінші абзацында:
«5)» деген цифр «31)» деген цифрлармен
ауыстырылсын.
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8-бабы
2-тармағының
5) тармақшасы)
112.

жобаның
1-бабы
13-тармағы
7) тармақшасының
жетінші
абзацы

(«Қайырым
дылық
туралы»
Заңның
8-бабы
2-тармағының
5) тармақшасы)
113. жобаның
1-бабы
13-тармағы
7) тармақшасының
сегізінші
абзацы
(«Қайырым
дылық

8-бап.
Қайырымдылық
ұйымының құқықтары
мен міндеттері
...
2.
Қайырымдылық
ұйымы:
5) жоқ

«5) жылына бір реттен
сиретпей іске асырылған
қайырымдылық
бағдарламасы
туралы
есепті бұқаралық ақпарат
құралдарында
және
(немесе) қайырымдылық
ұйымының
интернетресурсында
жариялауға
міндетті.

жобаның 1-бабы 13тармағының
7)
тармақшасының
жетінші абзацындағы
«іске
асырылған»
деген
сөздер
«орындалған» деген
сөзбен ауыстырылсын;

Депутаттар
В.А. Ким
А.Қ. Нұркина
Г.А. Нұрымова
З.А. Камасова
Қабылданған
нормаларды
біркелкілікке келтіру
мақсатында.

Қабылданды

8-бап.
Қайырымдылық
ұйымының құқықтары
мен міндеттері
...
2.
Қайырымдылық
ұйымы:
5) жоқ

…
Есепте қайырымдылық
бағдарламасын іске асыру
шеңберінде
қол
жеткізілген кірістер мен
шығыстар
туралы
қысқаша
ақпарат
қамтылуға тиіс.»;

жобаның 1-бабы 13тармағының
7)
тармақшасының
сегізінші абзацындағы
«іске асыру» деген
сөздер
«орындау»
деген
сөзбен
ауыстырылсын;

Депутаттар
В.А. Ким
А.Қ. Нұркина
Г.А. Нұрымова
З.А. Камасова
Қабылданған
нормаларды
біркелкілікке келтіру
мақсатында.

Қабылданды

138

туралы»
Заңның
8-бабы
2-тармағының
5) тармақшасы)
114. жобаның
1-бабы
13-тармағының
8) тармақшасы

11-бап.
Қайырымдылықты
жүзеге асыру кезіндегі
қаржы-шаруашылық
қызмет
және
бухгалтерлік есептілік
1.
Қайырымдылық
(«Қайырым жасаушы
дылық
қайырымдылықты
осы
туралы»
Заңға,
Қазақстан
Республикасының
Заңның
11-бабы) заңдарына,
Қазақстан
Республикасының
халықаралық шарттарына
сәйкес жүзеге асырады.
2.
Қайырымдылық
жасаушы
жүзеге
асырылатын
қайырымдылық
қызмет
бойынша есепке алуды
жүргізеді және уәкілетті
мемлекеттік
органдарға
осы Заңда, Қазақстан
Республикасының
заңдарында,
Қазақстан
Республикасының

8) 11-баптың 4-тармағы
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«4. Нысаналы сипаты
бар
қайырымдылық
көмекті
алған
пайдаланушы
қайырымдылық
жасаушыға
жазбаша
нысанда (тиісті растайтын
құжаттаманы қоса бере
отырып) қайырымдылық
көмек
пайдаланылған
кезден бастап күнтізбелік
10 (он) күн ішінде алынған
қайырымдылық көмектің
нысаналы пайдаланылуын
растайтын есеп беруге
міндетті.»;

жобаның 1-бабы 13тармағының
8)
тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«8) 11-бапта:
1-тармақ
«Қайырымдылық
жасаушы»
деген
сөздерден
кейін
«немесе
қайырымдылық
ұйымы»
деген
сөздермен
толықтырылсын;
2-тармақ
«Қайырымдылық
жасаушы»
деген
сөздерден
кейін
«немесе
қайырымдылық
ұйымы»
деген
сөздермен
толықтырылсын;
3 және 4-тармақтар
мынадай
редакцияда
жазылсын:

Депутаттар
Ю.В. Жулин
Ә.М. Әбсеметова
Іс
жүзінде
қайырымдылық
жасаушыларға
салықтық
преференциялар
мен
басқа да жеңілдіктерді
алу
үшін
қайырымдылық көмек
көрсетуді растау қажет
екенін ескере отырып,
есепті ұсынуға қатысты
норманы қалдыру қажет
деп санаймыз. Бұл ретте
нысан,
мерзімдер
шарттық
қатынастар
шеңберінде
айқындалады.
Сонымен
бірге,
көрсетілген
қайырымдылық көмек
туралы
есеп
тек
гранттармен
ғана
шектелмейді, өйткені
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халықаралық
шарттарында
көзделген
тәртіппен ақпарат береді.
3.
Өз
мүлкін
пайдаланушыға
берген
қайырымдылық
жасаушының
одан
аталған
мүлікті
пайдалану туралы есепті
талап етуге құқығы бар.
4. Нысаналы сипаты
бар
қайырымдылық
көмекті
(қайырымдылық
гранттарын)
алған
пайдаланушы
қайырымдылық
жасаушыға есеп ұсынуға
міндетті.

«3. Пайдаланушыға өз
мүлкін
берген
қайырымдылық
жасаушының
немесе
қайырымдылық
ұйымының одан осы
мүлікті
пайдалану
туралы есепті талап
етуге құқығы бар.
4.
Қайырымдылық
жасаушыдан
немесе
қайырымдылық
ұйымынан нысаналы
сипаты
бар
қайырымдылық көмек
ретінде ақша алған
пайдаланушы
қайырымдылық
жасаушының
немесе
қайырымдылық
ұйымының
талабы
бойынша осы Заңның 5бабының 3-тармағына
сәйкес қайырымдылық
жасаушы
немесе
қайырымдылық
ұйымы
мен
пайдаланушы
арасындағы
шарттық
қатынастарда
айқындалған
мерзімдерде
және
тәртіппен есеп береді.»;

қайырымдылық
жасаушы
кез-келген
қайырымдылық көмегі
үшін
есеп
алуға
құқылы.
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115.

жобаның
1-бабы
13-тармағы
9) тармақшасының
бірінші
және
екінші
абзацтары
(«Қайырым
дылық
туралы»
Заңның
12-бабы
1-тармағының
12)
тармақшасы)

116.

жобаның
1-бабы
13-тармағы
9) тармақшасының
жаңа
үшінші
және
төртінші
абзацтары

12-бап. Қайырымдылық
ұйымының кірістері мен
шығыстары
1.
Қайырымдылық
ұйымының
кірістері
мынадай көздер:
…
2)
ерікті
қайырмалдықтар;

«2)
ерікті
қайырмалдықтар,
оның
ішінде қайырымдылық
ұйымдарының интернетресурстары,
қайырымдылық
краудфандингтік
платформалар,
төлем
жүйелері
арқылы
алынған
ерікті
қайырмалдықтар;»;

12-бап. Қайырымдылық Жоқ
ұйымының кірістері мен
шығыстары
1.
Қайырымдылық
ұйымының
кірістері
мынадай көздер:
…..
4-1) жоқ

Жобаның 1-бабы 13тармағы
9)
тармақшасының
бірінші және екінші
абзацтары
алып
тасталсын

Депутаттар
В.А. Ким
А.Қ. Нұркина
«Крауфандингтік
платформа»
ұғымын
және Заң жобасындағы
тиісті мақаланы алып
тастауға байланысты
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Жобаның 1-бабы 13Депутат
тармағының
9)
Ә.М. Әбсеметова
тармақшасы мынадай
Орын
алған
мазмұндағы
жаңа коллизияларды жою.
үшінші және төртінші
абзацтармен
толықтырылсын:
«12-баптың
1тармағы
мынадай
мазмұндағы
4-1)
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тармақшамен
толықтырылсын:
«4-1)
қайырымдылық
гранттары;»;

(«Қайырым
дылық
туралы»
Заңның
12-бабыының
жаңа 4-1)
тармақшасы)
117.

жобаның
1-бабы
13тармағыны
ң жаңа 11)
тармақшасы

13-бап. Қайырымдылық
бағдарламасы
1.
Қайырымдылық
бағдарламасын
қайырымдылық жасаушы
әзірлейді, бекітеді және
орындайды.
2.
Қайырымдылық
(«Қайырым бағдарламасының бюджеті
дылық
кіріс
және
шығыс
туралы»
бөліктерінен тұрады.
Заңның
Бюджеттің кіріс бөлігі
13-бабы) осы Заңның 12-бабының 1тармағында көзделген ісшараларды қамтиды.
Бюджеттің
шығыс
бөлігі осы Заңның 12бабының
2-тармағында
көзделген іс-шараларды
қамтиды.
3.
Қайырымдылық
бағдарламасының
орындалуы

Жоқ.

жобаның 1-бабының
13-тармағы
мынадай
мазмұндағы жаңа 11)
тармақшамен
толықтырылсын:
«11) 13-бап мынадай
редакцияда жазылсын:
«13-бап.
Қайырымдылық
бағдарламасы
1. Қайырымдылық
бағдарламасын
қайырымдылық
жасаушы
және
(немесе)
қайырымдылық
ұйымы
әзірлейді,
бекітеді
және
орындайды.
2. Қайырымдылық
бағдарламасы
мақсаттарды,
міндеттерді,
іске

Депутаттар
Ә.М. Әбсеметова
Ю.В. Жулин
Қ.Ж. Иса
Қайырымдылық
бағдарламаларын іске
асыру түсінігі мен
тәртібін
нақтылау
ұсынылады.
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118.

қайырымдылық
жасаушының
есебімен
расталады.

асыру
кезеңін,
болжамды
кірістер
мен
шығыстар
сметасын қамтиды.
3. Қайырымдылық
жасаушы
және
(немесе)
қайырымдылық
ұйымы бір немесе
бірнеше
қайырымдылық
бағдарламасын жүзеге
асыра алады.
4. Қайырымдылық
бағдарламасының
орындалуы
қайырымдылық
жасаушының
және
(немесе)
қайырымдылық
ұйымының есебімен
расталады.»;

16-бап.
Қайырымдылық
ұйымының
басқару
органдары
1.
Қайырымдылық
ұйымының жарғысында
көзделген
тәртіппен
(«Қайырым қалыптастырылатын
дылық
алқалы
орган
–
қамқоршылық
кеңес

10) 16-баптың 1 және 2жобаның 1-бабының
тармақтары
мынадай 13-тармағының
10)
редакцияда жазылсын:
тармақшасы
алып
«1.
Қайырымдылық тасталсын
ұйымының жарғысында
көзделген
тәртіппен
құрылатын алқалы орган
қайырымдылық
ұйымының
жоғары
басқару органы болып

жобаның
1-бабы
13-тармағының
10) тармақшасы

Депутаттар
Е.Н. Абақанов
Е.Т. Жаңбыршин
Үкіметтің
2022
жылғы 1 маусымдағы
қорытындысымен
«Қайырымдылық
туралы» Заңның 16бабын
қолданыстағы
редакцияда
қалдыру
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туралы»
Заңның
16бабының
1 және
2-тармақтары)

119.

жобаның
1-бабы
13-тармағының
жаңа
12) тармақшасы

қайырымдылық
ұйымының
жоғары
басқару органы болып
табылады.
2. Қамқоршылық кеңес
қайырымдылық
ұйымының
атқарушы
органын
тағайындайды,
қайырымдылық
ұйымы
қызметінің
оның
жарғысының мақсатына
сай болуын бақылауды,
сондай-ақ
жарғыда
бекітілген
өзге
де
өкілеттіктерді
жүзеге
асырады.

19-бап.
Нысаналы
капиталды (эндаументті)
қалыптастыру
...
5. Бір жүз миллион
теңгеден
аз
соманы
құрайтын
нысаналы
капиталды (эндаументті)
(«Қайырым басқаруды қайырымдылық
дылық
ұйымының
туралы»
қамқоршылық
кеңесі
Заңның
жүзеге асырады.
19бабының
5тармағы)

табылады.
2.
Жоғары
орган
қайырымдылық
ұйымының
атқарушы
органын тағайындайды,
қайырымдылық ұйымы
қызметінің
оның
жарғысының мақсатына
сәйкестігін бақылауды,
сондай-ақ
жарғыда
бекітілген
өзге
де
өкілеттіктерді
жүзеге
асырады.»;

Жоқ

ұсынылғанын
ескере
отырып,
Заң
жобасының 1-бабы 13тармағының
10)
тармақшасын
алып
тастау ұсынылады.

жобаның 1-бабының
13-тармағы
мынадай
мазмұндағы жаңа 12)
тармақшамен
толықтырылсын:
«12) 19-баптың 5тармағы
мынадай
редакцияда жазылсын:
«5. Бір жүз миллион
теңгеден аз соманы
құрайтын
нысаналы
капиталды
(эндаументті)
басқаруды ұйымның
құрылтай немесе ішкі
құжаттарында осыған

Депутат
Е.В. Смайлов
«Коммерциялық
емес ұйымдар» туралы
Заңның
39-бабы
құрылтайшылардың
КЕҰ
қызметінің
жекелеген
негізгі
мәселелері
бойынша
ерекше
құзыретін
бекітті, олар ешкімге
бере алмайды. Сонымен
бірге,
нысаналы
капиталды
(эндаументті)
қалыптастыру,
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пайдалану,
тарату
мәселелері
КЕҰ-ның
бірде-бір
басқару
органының
айрықша
құзыретіне кірмейді.
Қайырымдылық
Тармақшалардың
туралы
заңның
кейіннен
нөмірленуі қолданыстағы
өзгертілсін
редакциясы
Қамқоршылық кеңестің
осы
мәселелермен
айналысу
міндетін
қамтиды, алайда бұл
түбегейлі дұрыс емес.
Қамқоршылық
кеңес
тек қорларда ғана бар,
КЕҰ-ның
басқа
ұйымдық-құқықтық
нысандарында ол жоқ.
Сонымен қатар, тіпті
қорларда
Қамқоршылық
кеңес
мұндай
мәселелерді
әрдайым
шеше
алмайды.
Осыған
байланысты
бұл
мәселені
қайырымдылық
ұйымдарының
өз
қалауы
бойынша
қалдыру ұсынылады.
уәкілеттік
берілген
қайырымдылық
ұйымының басқару
органы
жүзеге
асырады.»;
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120.

жобаның
1-бабы
13-тармағының
жаңа
13) тармақшасы

20-бап.
Нысаналы
капиталды (эндаументті)
пайдалану
4.
Қайырымдылық
гранттарының саны мен
мөлшерін осы Заңның 19бабының 4 және 5тармақтарына
сәйкес
(«Қайырым қамқоршылық
кеңес
дылық
немесе
басқарушы
туралы»
компания белгілейді.
Заңның
20бабының
4тармағы)

Жоқ

жобаның 1-бабының
13-тармағы
мынадай
мазмұндағы жаңа 13)
тармақшамен
толықтырылсын:
«13) 20-баптың 4тармағы
мынадай
редакцияда жазылсын:
«4. Қайырымдылық
гранттарының саны мен
мөлшерін осы Заңның
19-бабының 4 және 5тармақтарына
сәйкес
ұйымның құрылтай
немесе
ішкі
құжаттарында
уәкілеттік
берілген
қайырымдылық
ұйымының басқару
органы
немесе
басқарушы компания
белгілейді.».

Депутат
Е.В. Смайлов
«Коммерциялық
емес ұйымдар» туралы
Заңның
39-бабы
құрылтайшылардың
КЕҰ
қызметінің
жекелеген
негізгі
мәселелері
бойынша
ерекше
құзыретін
бекітті, олар ешкімге
бере алмайды. Сонымен
бірге,
нысаналы
капиталды
(эндаументті)
қалыптастыру,
пайдалану,
тарату
мәселелері
КЕҰ-ның
бірде-бір
басқару
органының
айрықша
құзыретіне кірмейді.
Қайырымдылық
туралы
заңның
Тиісінше
қолданыстағы
тармақшалардың
редакциясы
кейінгі
нөмірленуін Қамқоршылық кеңестің
өзгерту
осы
мәселелермен
айналысу
міндетін
қамтиды, алайда бұл
түбегейлі дұрыс емес.
Қамқоршылық
кеңес
тек қорларда ғана бар,
КЕҰ-ның
басқа
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ұйымдық-құқықтық
нысандарында ол жоқ.
Сонымен қатар, тіпті
қорларда
Қамқоршылық
кеңес
мұндай
мәселелерді
әрдайым
шеше
алмайды.
Осыған
байланысты
бұл
мәселені
қайырымдылық
ұйымдарының
өз
қалауы
бойынша
қалдыру ұсынылады.
121.

жобаның
1-бабы
13-тармағының
жаңа
14) тармақшасы

21-бап.
Нысаналы
капиталды (эндаументті)
тарату
...
2. Нысаналы капиталды
(эндаументті)
тарату
туралы
шешімді
қайырымдылық
(«Қайырым ұйымының қамқоршылық
дылық
кеңесі осы баптың 1туралы»
тармағында көрсетілген
Заңның
негіздердің біреуі болған
21кезде қабылдайды.
бабының
2тармағы)

Жоқ

жобаның 1-бабының
13-тармағы
мынадай
мазмұндағы жаңа 14)
тармақшамен
толықтырылсын:
«14) 21-баптың 2тармағы
мынадай
редакцияда жазылсын:
«2.
Нысаналы
капиталды
(эндаументті)
тарату
туралы шешімді осы
баптың 1-тармағында
көрсетілген негіздердің
бірі
болған
кезде
ұйымның құрылтай
немесе
ішкі
құжаттарында осыған

Депутат
Е.В. Смайлов
«Коммерциялық
емес ұйымдар» туралы
Заңның
39-бабы
құрылтайшылардың
КЕҰ
қызметінің
жекелеген
негізгі
мәселелері
бойынша
ерекше
құзыретін
бекітті, олар ешкімге
бере алмайды. Сонымен
бірге,
нысаналы
капиталды
(эндаументті)
қалыптастыру,
пайдалану,
тарату
мәселелері
КЕҰ-ның
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басқару
уәкілеттік
берілген бірде-бір
органының
айрықша
қайырымдылық
ұйымының басқару құзыретіне кірмейді.
органы қабылдайды.».
Қайырымдылық
туралы
заңның
Тиісінше
қолданыстағы
тармақшалардың
редакциясы
кейінгі
нөмірленуін Қамқоршылық кеңестің
өзгерту
осы
мәселелермен
айналысу
міндетін
қамтиды, алайда бұл
түбегейлі дұрыс емес.
Қамқоршылық
кеңес
тек қорларда ғана бар,
КЕҰ-ның
басқа
ұйымдық-құқықтық
нысандарында ол жоқ.
Сонымен қатар, тіпті
қорларда
Қамқоршылық
кеңес
мұндай
мәселелерді
әрдайым
шеше
алмайды.
Осыған
байланысты
бұл
мәселені
қайырымдылық
ұйымдарының
өз
қалауы
бойынша
қалдыру ұсынылады.
122.

жобаның
1-бабы

22-бап.
Филантропиялық
объектілері

қызмет

жоқ.

жобаның 1-бабының
13-тармағы
мынадай
мазмұндағы жаңа 15)

Депутат
Ю.В. Кучинская
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13-тармаОсы Заңның 4-бабының
ғының
2-тармағына
сәйкес
жаңа
мыналар:
15) тармақ...
шасы
5) арнайы медициналық
мекемелерде есепте тұрған
(«Қайырым адамдар;
дылық
5-1) жоқ;
туралы»
6) басқа да объектілер
Заңның
филантропиялық қызмет
22объектілері
болып
бабының табылады.
жаңа 5-1)
тармақша
сы)

123.

жобаның
1-бабы
13-тармағының
жаңа
16) тармақшасы

23-бап.
Жеке
тұлғаның
филантропиялық
қызметі
...
2.
Қайырымдылық
волонтері
болып
табылатын жеке тұлғаның
(«Қайырым осындай қызметті жүзеге
дылық
асыру
құқығын
туралы»
белгілейтін,
нотариат
Заңның
куәландырған
сенімхаттың
негізінде

тармақшамен
толықтырылсын:
«15) 22-бап мынадай
мазмұндағы
5-1)
тармақпен
толықтырылсын:
«5-1)
Қазақстан
Республикасының
медициналық
мекемелерінде және
(немесе)
шетелде
шұғыл
ақылы
емделуге мұқтаж жеке
тұлғалар;»;
Тиісінше
тармақшалардың
кейінгі
нөмірленуін
өзгерту
Жоқ.

жобаның 1-бабының
13-тармағы
мынадай
мазмұндағы жаңа 16)
тармақшамен
толықтырылсын:
«16) 23-баптың 2, 3
және
4-тармақтары
алып тасталсын.».

Қолданыстағы
заңнамада
филантроптар
көмек
көрсететін
бірқатар
объектілер
қарастырылған.
Сонымен
қатар,
филантропиялық
қызметтің
басқа
объектілерімен
қатар
қаражат шұғыл ақылы
емделуге жіберілетінін
ескерген жөн. Осыған
байланысты объектілер
тізбесін жаңа тармақпен
толықтыру ұсынылады.

Депутаттар
Ю.В. Кучинская
И.С. Унжакова
Заң жобасы шеңберінде
қайырымдылық
волонтерінің қызметін
реттейтін жаңа бап
енгізу ұсынылатынын
ескере отырып, 23Тармақшалардың
баптың
2,
3,
4кейіннен
нөмірленуі тармақтарында
өзгертілсін
жазылған нормаларды
«Қайырымдылық
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23бабының
2 – 4тармақтары)

124.

жобаның
1-бабы
13-тармағының
жаңа
17) тармақшасы

волонтері» жаңа бабына
ауыстыру ұсынылады.

қайырымдылық
бірлестігінің
пайдасына
қайырымдылық
қайырмалдықтарын
жинауды жүзеге асыруға
құқығы бар.
3.
Қайырымдылық
волонтері
болып
табылатын
және
қайырымдылық
қайырмалдықтарын
жинауды жүзеге асыратын
жеке
тұлға
қайырымдылық
жасаушыға
оның
нәтижелері туралы есепті
ұсынуға міндетті.
4.
Мемлекеттік
қызметші
болып
табылатын жеке тұлғаның
қайырымдылық
қайырмалдықтарын
жинауды жүзеге асыруға
құқығы жоқ.
Жоқ.

Жоқ.

жобаның 1-бабының
Депутаттар
13-тармағы
мынадай
Ю.В. Кучинская
мазмұндағы жаңа 17)
И.С. Унжакова
тармақшамен
Қайырымдылық
толықтырылсын:
еріктілерінің қызметін
«17)
мынадай реттеу
мақсатында
мазмұндағы
23-1- олардың
қызметін

Қабылданды
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(«Қайырым
дылық
туралы»
Заңның
28-бабы)

баппен
регламенттейтін жаңа
толықтырылсын:
бап енгізу ұсынылады
23-1-бап.
Қайырымдылық
волонтері
1. Он сегіз жастан
асқан
адам
қайырымдылық
волонтері бола алады.
2. Қайырымдылық
волонтерінің Қазақстан
Республикасының
азаматтық заңнамасына
сәйкес жасалған шарт
негізінде
қайырымдылық
ұйымының
немесе
пайдаланушының
пайдасына
қаражат
жинауды
жүзеге
асыруға құқығы бар.
3. Қайырымдылық
волонтері
қайырымдылық
ұйымына
немесе
пайдаланушыға
жасалған шартқа сәйкес
қаражат жинау туралы
есеп беруге міндетті.
4.
Мемлекеттік
қызметшілер
қайырымдылық
151

волонтерлері
алмайды.

бола

Тармақшалардың
келесі
нөмірленуі
тиісінше өзгертілсін
125.

жобаның
1-бабы
13тармағының 11)
тармақшасы

25-бап. Демеуші жүзеге
асыратын
қайырымдылық
көмектің көздері
1.
Демеуші
қайырымдылық көмекті
меншік
құқығындағы
мүліктің және демеушінің
(«Қайырым атын көпшілікке танымал
дылық
етуден және (немесе)
жарнаманы, оның ішінде
туралы»
Заңның
әлеуметтік
жарнаманы
таратудан түскен қаражат
жаңа
25-1-бабы) есебінен жүзеге асыра
алады.
2. Демеуші көрсететін
қайырымдылық
көмек
мемлекеттік
бюджет
қаражаты есебінен жүзеге
асырылмайды.

11)
мынадай
жобаның 1-бабы 13Депутат
мазмұндағы 25-1-баппен тармағының
11)
Жулин Ю. В.
толықтырылсын:
тармақшасы
алып
Заң жобасында 1«25-1-бап. Демеушілік тасталсын
баптың
2-1)
көмек
тармақшасында
1. Жеке тұлғаларға
демеушілік көмек (осы
демеушілік көмек олардың
көмекті
көрсететін
спорттық, мәдени немесе
демеуші
туралы
өзге
де
іс-шараларға
ақпаратты
тарату
қатысуы кезінде, сондаймақсатында
өтеусіз
ақ әлеуметтік қолдауды
негізде: жеке тұлғаларға
қоспағанда,
жарыстарға,
шығармашылық, ғылыми,
конкурстарға,
ғылыми-техникалық,
көрмелерге,
өнертапқыштық қызметті
байқауларға
қатысу
дамытуды, білім беру мен
және шығармашылық,
спорттық
шеберлік
ғылыми,
ғылымидеңгейін
арттыруды
техникалық,
қолдау үшін қаржылай
өнертапқыштық
қолдау
түрінде
қызметті дамыту, білім
ұсынылады.
және спорт шеберлігі
деңгейін арттыру үшін
2.
Қайырымдылық
қаржылық (әлеуметтік
ұйымдарына демеушілік
қолдау
шараларынан
көмек олардың жарғылық
басқа) қолдау түрінде,
мақсаттарын іске асыру
үшін көрсетіледі.
коммерциялық
емес
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3. Демеушілік көмек
көрсету кезінде ақпарат
мыналардың:
1) демеушінің;
2) жеке тұлғаның;
3)
қайырымдылық
ұйымының;
4) демеушілік көмек
алушылардың
қалауы
бойынша
бұқаралық
ақпарат құралдарын және
электрондық ақпараттық
ресурстарды тарту арқылы
таратылуы мүмкін.».

ұйымдардың жарғылық
мақсаттарын іске асыру
үшін
ағымдағы
қажеттіліктерін
қанағаттандыруға
берілетін
мүлік)
ұғымына
анықтама
беріледі.).
25-1-б. ұсынылатын
«Демеушілік
көмек»
көрсетілген 1-баптың 21)
тармақшасын
қайталайды.
«Құқықтық актілер
туралы» Заңның 24бабының 3-тармағына
сәйкес
нормативтік
құқықтық
актінің
құрылымдық бөлігінде
жазылған
құқық
нормасы осы актінің
басқа
құрылымдық
бөліктерінде қайталап
жазылмайды.
Бұдан басқа, 25-1баптың
3-тармағы
ақпарат
таратушылардың
тізбесін
негізсіз
тарылтады.
Мысалы,
бұл жарнама агенттігі
немесе
жарнамалық
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құрылым
(билборд)
болуы мүмкін.
Осыған байланысты,
заң жобасынан 25-1-б.
алып
тастау
ұсынылады.
126.

жобаның
28-бап.
Меценаттық
1-бабы
қызмет объектілері
13-тармаОсы Заңның 4-бабының
ғының
2-тармағына
сәйкес
жаңа
мыналар:
18) тармақ...
шасы
2)
Қазақстан
Республикасының
(«Қайырым медициналық
дылық
мекемелерінде
және
туралы»
(немесе)
шет
елдегі
Заңның
медициналық мекемелерде
28шұғыл ақылы емделуге
бабының мұқтаж
Қазақстан
2) тармақ- Республикасының
шасы)
азаматтары, шетелдіктер,
азаматтығы жоқ адамдар,
қандастар;
...

Жоқ.

жобаның 1-бабының
13-тармағы
мынадай
мазмұндағы жаңа 18)
тармақшамен
толықтырылсын:
«18) 28-баптың 2)
тармақшасы
алып
тасталсын;»;

Депутат
Ю.В. Кучинская
Қолданыстағы
заңнамада бар қарамақайшылықтарды
болдырмау үшін осы
тармақты алып тастау
ұсынылады,
өйткені
қолданыстағы
Тиісінше
заңнамаға
сәйкес
тармақшалардың
меценаттық
қызмет
кейінгі
нөмірленуін ғылымды,
білімді,
өзгерту
мәдениетті,
өнерді,
спорт
шеберлігін
дамытуға, қоғам мен
мемлекеттің
тарихи
және
этномәдени
игілігін
сақтауға
бағытталған.

Қабылданды

«Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы» 2015 жылғы 16 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы
127. Жобаның
жобаның
1-бабы
5-бап.
Міндетті
Жоқ
Депутат
Қабылданды
1- бабының әлеуметтік медициналық
мынадай мазмұндағы
Л.П. Павловец
жаңа
16-тармақпен
сақтандыру жүйесіндегі
З.А. Камасова
16-тармағы медициналық көмекке
толықтырылсын:
Г.А. Нұрымова
құқық
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(«Міндетт
і
әлеуметті
к
медицинал
ық
сақтандыр
у туралы»
Заңның 5бабының
3-2тармағы,
41бабының 5тармағы)

...
3. Қорға өздері үшін
аударымдар және (немесе)
жарналар
төленбеген
адамдар
міндетті
әлеуметтік медициналық
сақтандыру жүйесіндегі
медициналық
көмекке
құқық алу үшін қорға
төленбеген кезең үшін
жарналар төлеуге міндетті,
бірақ олар республикалық
бюджет туралы заңда
ағымдағы қаржы жылына
белгіленген жалақының ең
төмен
мөлшерінің
5
пайызы мөлшерінде төлем
күнінің алдындағы он екі
айдан аспауға тиіс.
3-2. Жоқ.

«16.
«Міндетті
әлеуметтік
медициналық
сақтандыру
туралы»
2015
жылғы
16
қарашадағы Заңға:
«5-бапта:
2-тармақтың екінші
бөлігі алып тасталсын;
3-тармақтың бірінші
бөлігі
мынадай
редакцияда жазылсын:
«3. Осы Заңның 14бабы
2-тармағы
бірінші бөлігінің 9)
тармақшасында
көзделген адамдарды
қоспағанда,
қорға
өздері үшін аударымдар
және (немесе) жарналар
төленбеген
адамдар
міндетті
әлеуметтік
медициналық
сақтандыру жүйесіндегі
медициналық көмекке
құқық алу үшін қорға
төленбеген кезең үшін,
бірақ төлем күнінің
алдындағы он екі айдан
асырмай,
республикалық бюджет
туралы заңда ағымдағы
қаржы
жылына

Түзету
Қазақстан
Республикасының
Президенті
Қ.К.
Тоқаевтың 2022 жылғы
11
қаңтардағы
Қазақстан
Республикасы
Парламенті Мәжілісінің
отырысында
берген
«Халықтың
табысын
арттыру бағдарламасын
әзірлеп және қабылдай
отырып, кедейлік пен
жұмыссыздық деңгейі
бойынша
нақты
жағдайға
талдау
жүргізу»
тапсырмаларын
іске
асыру бойынша ісшаралар жоспарының
62-тармағында
көзделген
Мемлекет
басшысының
тапсырмасын
іске
асыру үшін әзірленді.
Бүгінгі күні, жалпы
ел бойынша 3,3 млн.
адам
немесе
ел
халқының
17,4%-ы,
оның ішінде тұрақты
табысы,
сондай-ақ
жұмыссыздардың
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белгіленген жалақының
ең төмен мөлшерінің 5
пайызы
мөлшерінде,
әрбір ай үшін жарналар
төлеуге міндетті.»;
мынадай
мазмұндағы
3-2тармақшамен
толықтырылсын:
«3-2. Осы Заңның
14-бабы
2-тармағы
бірінші
бөлігінің
9)
тармақшасында
көзделген,
қорға
жарналар төлемеген
адамдар
міндетті
әлеуметтік
медициналық
сақтандыру
жүйесіндегі
медициналық
көмекке құқық алу
үшін қорға мынадай
тәсілдердің бірімен:
1) төлем күнінен
кейінгі он екі ай кезең
үшін
республикалық
бюджет туралы заңда
ағымдағы
қаржы
жылына
белгіленген
жалақының ең төмен
мөлшерінің 5 пайызы

әлеуметтік
мәртебесі
жоқ 1,5 млн. ауыл халқы
МӘМС
жүйесінде
медициналық көмекке
қол жеткізе алмайды.
Ауырған
жағдайда
мұндай адамдар ақылы
медициналық көмекке
жүгінуге
мәжбүр
болады, бұл олардың
кедейленуіне әкеледі.
Қолданыстағы
нормаға
сәйкес
төлеушілерге МӘМС
жүйесінде
медициналық көмекке
құқық
алу
үшін
алдыңғы 12 айдағы
борыштарын өтеу және
әрі қарай жарналарды
ай сайын әр ай үшін
төлеу қажет.
Жұмыс
істемейтін
адамдар мен өзін-өзі
жұмыспен қамтығандар
медициналық
көмек
көрсетілмеген
өткен
кезең үшін жарналар
төлеуге мүдделі емес.
Осыған байланысты
МӘМС
жүйесінде
медициналық көмектің
қолжетімділігін
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мөлшерінде, әрбір ай
үшін;
2) төленбеген кезең
үшін,
бірақ
төлем
күнінің алдындағы он
екі айдан асырмай,
республикалық бюджет
туралы заңда ағымдағы
қаржы
жылына
белгіленген жалақының
ең төмен мөлшерінің 5
пайызы
мөлшерінде,
әрбір ай үшін жарналар
төлейді.»;

арттыру
үшін
жарналарды
12
ай
бұрын төлеу бойынша
дербес төлеушілер үшін
неғұрлым
тартымды
балама тетікті енгізу
ұсынылады.
Бұл ретте дербес
төлеушілердің МӘМС
жарналарын
төлеуді
таңдау
құқығы
сақталады:
МӘМС
туралы
Заңның
5бабының 3-2-тармағына
сәйкес өткен кезең үшін
ай сайын берешексіз не
Тармақтардың
кейіннен
нөмірленуі өткен
кезең
үшін
өзгертілсін
берешегі
болған
жағдайда 12 айға алдын
ала
төлеу.
Сақтандырылмаған
халықтың
шамамен
30%-ы
осы
тетікті
пайдаланады
деп
күтілуде,
тиісінше
оларға
медициналық
көмек
қолжетімді
болады. Бүгінгі таңда
бірыңғай
жиынтық
төлем
төлеушілерге
МӘМС
жүйесінде
алдағы 3 үш айға жарна
төлеу
арқылы
157

медициналық көмек алу
құқығын алу шаралары
да
қарастырылғандығын
айта кету керек, бұл
ретте
оларға
медициналық
көмек
осы үш ай өткеннен
кейін
қолжетімді
болады.

128.

1-баптың
15-тармағының
1) тармақшасы
(«Волонте
рлік
қызмет
туралы»
Заңның
1-бабы)

«Волонтерлік қызмет туралы» 2016 жылғы 30 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы
1)
1-бап
мынадай
1-баптың
15- Әлеуметтік-мәдени
1-бап.
Осы
Заңда
1) даму комитеті
пайдаланылатын негізгі мазмұндағы 10), 11) және тармағының
12)
тармақшалармен тармақшасында:
ұғымдар
Депутаттар
толықтырылсын:
заң
жобасында
Г.А. Нұрымова
«10)
волонтерлік ұсынылған
ұғымдар
Жоқ
З.А. Камасова
қызмет мониторингі – қазақ тілінде әліпбилік
Ю.В. Жулин
волонтерлік
қызмет ретпен
«Құқықтық актілер
туралы,
оның
ішінде орналастырылсын. Бұл туралы» ҚР Заңының
волонтерлік
ретте, орыс тіліндегі 23-бабының
7бағдарламаларды
нормативтік құқықтық тармағына
сәйкес
(жобаларды)
және актідегі терминдер мен келтіру.
волонтерлік акцияларды анықтамалар
қазақ
іске
асыру
туралы тілінде жазылған ретке
ақпаратты жинау және сәйкес келуге тиіс.
талдау процесі;
11)
корпоративтік
Жоқ
волонтерлік
–
ұйым
қызметкерлерінің
өз
ұйымының
қолдауымен
әртүрлі
волонтерлік
бағдарламаларға
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Жоқ

129.

1-баптың
15-тармағының
жаңа
екінші
абзацы
(«Волонте
рлік
қызмет

1-бап.
Осы
Заңда
пайдаланылатын негізгі
ұғымдар
Осы Заңда мынадай
негізгі
ұғымдар
пайдаланылады:
...
5) волонтерлік қызмет –
жеке және (немесе) заңды
тұлғалардың
мүдделерінде
өтеусіз

(жобаларға) ерікті түрде
қатысуы;
12)
тәлімгерлік
–
балалар
мен
жасөспірімдерге рухани,
моральдық,
мәдени
құндылықтарды
қалыптастыруда, оларда өз
бетінше
өмір
сүру
дағдыларын, жеке әлеуетін
дамытуда, жеке және
кәсіптік
мақсаттарын
айқындауда
және
осылайша
әлеуметтік
бейімделу процесін іске
асыруда көмек көрсетуден
көрінетін
Қазақстан
Республикасының
әлеуметтік
белсенді
азаматтарының
волонтерлік қызмет түрі.»;
Жоқ.

жобаның 1-бабы 15тармағының
1)
тармақшасы мынадай
мазмұндағы
жаңа
екінші
абзацпен
толықтырылсын:
«5)
тармақшадағы
«жеке және (немесе)
заңды
тұлғалардың
мүдделерінде» деген
сөздер алып тасталсын;

Депутат
В.А. Ким
«Волонтерлік
қызмет»
ұғымын
«Волонтерлік қызмет
туралы» ҚР Заңының 4бабына сәйкес келтіру
мақсатында,
онда
волонтерлік қызметтің
мақсаттары жеке және
заңды тұлғаларға көмек
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130.

туралы»
Заңның
1-бабының
5) тармақшасы)

негізде
жүзеге
асырылатын, әлеуметтік
бағыттағы ерікті, ерік
қалауымен орындалатын
қоғамдық пайдалы қызмет;

1-баптың
15-тармағының
1) тармақшасының
бірінші
абзацы,
жаңа
үшінші
және
төртінші
абзацтары

1)
1-бап
мынадай
1-бап.
Осы
Заңда
пайдаланылатын негізгі мазмұндағы 10), 11) және
12)
тармақшалармен
ұғымдар
Осы Заңда мынадай толықтырылсын:
...
негізгі
ұғымдар
пайдаланылады:
жоқ
...
6) волонтерлік қызмет
саласындағы
уәкілетті
орган – мемлекет пен
азаматтық
сектордың
өзара
іс-қимылы
саласындағы
орталық
атқарушы орган;

(«Волонте
рлік
қызмет
туралы»
Заңның
1-бабының
жаңа
6) тармақшасы)

көрсету,
сондай-ақ
қоршаған
ортаны
қорғау және қорғау
болып табылады.
Жобаның 1-бабы 15тармағының
1)
тармақшасында:
бірінші
абзац
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«1) 1-бапта:
мынадай мазмұндағы
үшінші және төртінші
абзацтармен
толықтырылсын:
«6)
тармақша
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«6)
волонтерлік
қызмет
саласындағы
уәкілетті
орган
–
волонтерлік қызмет
саласындағы
басшылықты
және
салааралық
үйлестіруді
жүзеге
асыратын
орталық
атқарушы орган;».

Депутат
Ю.В. Жулин
«Үкімет
туралы»
Конституциялық
заңның 22-бабының 1тармағына
сәйкес
келтіру ұсынылады (22бап.
Республика
министрлігі.
1.
Министрлік
мемлекеттік
басқарудың
тиісті
саласына
(аясына)
басшылықты, сондайақ заңнамада көзделген
шектерде салааралық
үйлестіруді
жүзеге
асыратын
Республиканың
орталық
атқарушы
органы
болып
табылады).
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131.

1-баптың
15-тармағы
1) тармақшасының
екінші
абзацы
(«Волонте
рлік
қызмет
туралы»
Заңның
1-бабының
жаңа
10) тармақшасы)

132.

1-баптың
15-тармағы
1) тармақшасының
үшінші
абзацы
(«Волонте
рлік
қызмет
туралы»
Заңның
1-бабының
жаңа
11) тармақшасы)

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

«10)
волонтерлік
қызмет мониторингі –
волонтерлік
қызмет
туралы,
оның
ішінде
волонтерлік
бағдарламаларды
(жобаларды)
және
волонтерлік акцияларды
іске
асыру
туралы
ақпаратты жинау және
талдау процесі;

1-баптың
15тармағы 1) тармақшасының екінші абзацы
алып тасталсын;

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

11)
корпоративтік
волонтерлік
–
ұйым
қызметкерлерінің
өз
ұйымының қолдауымен
әртүрлі
волонтерлік
бағдарламаларға
(жобаларға) ерікті түрде
қатысуы;

жобаның 1-бабы 15тармағы
1)
тармақшасының
үшінші абзацы мынадай
редакцияда жазылсын:
«11) корпоративтік
волонтерлік – ұйым
қызметкерлерінің өз
ұйымының
қолдауымен
әртүрлі
волонтерлік
бағдарламаларға
(жобаларға)
және
волонтерлік
акцияларға
ерікті,
ұжымдық қатысуы;»;

Депутат
И.С. Унжакова
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Заң
жобасында
волонтерлік қызметті
есепке алу тізілімін
Тармақшалардың
кейіннен
нөмірленуі енгізу көзделген, оның
өзгертілсін
шеңберінде волонтерлік
жобалар
мен
акцияларға мониторинг
жүргізу жоспарланып
отыр. Қайталауды жою
мақсатында
осы
норманы алып тастау
ұсынылады
Депутаттар
В.А. Ким
А.Қ. Нұркина
И.С. Унжакова
Заң
жобасының
редакциясында
жазылған «Волонтерлік
қызмет туралы» Заңның
6-1-бабына
сәйкес
келтіру.
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133.

1-баптың
1)
1-бап
мынадай
1-баптың 15-тармағы
1-бап.
Осы
Заңда
15-тармағы пайдаланылатын негізгі мазмұндағы 10), 11) және 1)
тармақшасының
1) тармақ- ұғымдар
12)
тармақшалармен төртінші абзацы алып
шасының
толықтырылсын:
тасталсын
төртінші
...
абзацы
Жоқ
12)
тәлімгерлік
–
балалар
мен
(«Волонте
жасөспірімдерге рухани,
рлік
моральдық,
мәдени
қызмет
құндылықтарды
туралы»
қалыптастыруда, оларда
Заңның
өз бетінше өмір сүру
1-бабы)
дағдыларын,
жеке
әлеуетін дамытуда, жеке
және
кәсіптік
мақсаттарын
айқындауда
және
осылайша
әлеуметтік
бейімделу процесін іске
асыруда
көмек
көрсетуден
көрінетін
Қазақстан
Республикасының
әлеуметтік
белсенді
азаматтарының
волонтерлік
қызмет
түрі.»;

Әлеуметтік-мәдени
даму комитеті
Депутаттар
А.Қ. Нұркина
С.В. Имашева
Ж.Ә. Омарбекова
Ж.Н. Нұрманбетова
В.А. Ким
Н.Р. Раззақ
Ю.В. Ли
Волонтерлік
қызметтің жаңа түрін –
тәлімгерлікті
енгізу
жөніндегі нормаларды
іске асыру тетігінің
болмауын,
Қазақстанның
әлеуметтік
белсенді
азаматтары қатарынан
тәлімгерлерді іріктеуге
жауапты уәкілетті орган
құзыретінің,
тәлімгерлерге
қойылатын
біліктілік
талаптарының, сондайақ талаптарға сәйкес
келмейтін азаматтарды
тәлімгерлер қатарына
жібергені
үшін
лауазымды адамдардың
жауапкершілігі туралы
нормалардың болмауын
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ескере
отырып,
тәлімгерлікті
енгізу
жөніндегі
норманы
алып
тастау
ұсынылады.
134. жобаның
4-бап.
Волонтерлік
1-бабы 15- қызметтің мақсаттары
тармағыны мен міндеттері, негіздері
ң жаңа 2)
2.
Волонтерлік
тармақшас қызметтің міндеттеріне:
ы
…
5)
волонтерлер
(«Волонте топтарын – жоба ісрлік
шараларын
орындаушыларды
қызмет
туралы»
жасақтау;
Заңның
4-бабының
жаңа
2) тармақшасы)

Жоқ

жобаның 1-бабының
15-тармағы
мынадай
мазмұндағы жаңа 2)
тармақшамен
толықтырылсын:
«2)
4-баптың
2тармағының
5)
тармақшасындағы
«жоба іс-шараларын»
деген
сөздер
«волонтерлік
бағдарламаларды
(жобаларды)
және
волонтерлік
акцияларды»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;

Депутаттар
В.А. Ким
А.Қ. Нұркина
Ж.Н. Нұрманбетова
А.Г. Линник
И.С. Унжакова
Заң
жобасының
редакциясында
жазылған «Волонтерлік
қызмет туралы» Заңның
1-бабының
10)
тармақшасына
(«волонтерлік қызмет
мониторингі» ұғымы)
сәйкес келтіру.
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Тармақшалардың
кейіннен
нөмірленуі
өзгертілсін
135.

жобаның
1-бабы
15-тармағы 2) тармақшасын

2) 6-баптың 2-тармағы
жобаның 1-бабы 15- Депутаттар
6-бап.
Волонтерлік
2) А.Қ. Нұркина
қызметтің
нысандары мынадай мазмұндағы 12-1) тармағы
тармақшамен
тармақшасының
мен түрлері
С.В. Имашева
...
толықтырылсын:
бірінші және екінші Ж.Ә. Омарбекова
«12-1) барлық үлгідегі
Ж.Н. Нұрманбетова
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ың бірінші
және
екінші
абзацтары
(«Волонте
рлік
қызмет
туралы»
Заңның
6-бабының
12-1)
тармақшасы)

2.
Волонтерлік
қызметтің негізгі түрлері:
...
12-1) жоқ

ұйымдардағы (білім беру, абзацтары
медициналық
және тасталсын.
басқалар) жасөспірімдер
мен жетім балаларды, атааналарының
қамқорлығынсыз қалған
балаларды өз бетінше өмір
сүруге дайындауға жеке
қолдау көрсету және көмек
көрсету;»;

алып В.А. Ким
Н.Р. Раззақ
Ю.В. Ли
Жасөспірімдер мен
жетім балаларды, атаанасының
қамқорлығынсыз
қалған балаларды өз
бетінше өмір сүруге
дайындауда
жеке
қолдау және көмек
көрсету
түрінде
волонтерлік қызметтің
жаңа
түрін
енгізу
жөніндегі нормаларды
іске асыру тетігінің
жоқтығын,
Қазақстанның
әлеуметтік
белсенді
азаматтары қатарынан
тәлімгерлерді іріктеуге
жауапты уәкілетті орган
құзыретінің,
тәлімгерлерге
қойылатын
біліктілік
талаптарының, сондайақ
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына
сәйкес
келмейтін азаматтарды
тәлімгерлер қатарына
жібергені
үшін
лауазымды адамдардың
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жауапкершілігі туралы
нормалардың,
волонтерлік қызметтің
көрсетілген түрін енгізу
жөніндегі
норманы
алып
тастау
ұсынылады.
136. жобаның
1-бабы 15тармағы 2)
тармақшас
ының жаңа
үшінші
және
бесінші
абзацтары
(«Волонте
рлік
қызмет
туралы»
Заңның
6-бабы
1-тармағының
жаңа
2-1) тармақшасы)
137.

жобаның
1-бабы

6-бап.
Волонтерлік
қызметтің
нысандары
мен түрлері
1. Волонтерлік қызмет:
1)
жеке-дара
волонтерлік қызмет;
2) волонтерлер тобы
құрамындағы волонтерлік
қызмет;
3) волонтерлік ұйым
арқылы
волонтерлік
қызмет нысанында жүзеге
асырылуы мүмкін.

6-бап.
Волонтерлік
қызметтің нысандары мен
түрлері

жобаның 1-бабы 15тармағының
2)
тармақшасы мынадай
мазмұндағы
жаңа
үшінші және төртінші
абзацтармен
толықтырылсын:
«3) 6-бапта:
1-тармақ
мынадай
мазмұндағы
2-1)
тармақшамен
толықтырылсын:
«2-1) корпоративтік
волонтерлік;»;

4-1) жоқ

Жоқ

жобаның 1-бабы 15тармағының
2)
тармақшасы мынадай

Депутаттар
В.А. Ким
А.Қ. Нұркина
Ж.Н. Нұрманбетова
А.Г. Линник
И.С. Унжакова
Корпоративтік
волонтерлік түріндегі
волонтерлік қызметтің
жаңа
нысанының
енгізілуіне орай.

Депутаттар
В.А. Ким
А.Қ. Нұркина
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15-тармағы
2) тармақшасының
жаңа
алтыншы
және
жетінші
абзацтары

…
3. жоқ

(«Волонте
рлік
қызмет
туралы»
Заңның 6бабы)

138.

жобаның
1-бабы
15-тармағы
3) тармақ-

Жоқ

мазмұндағы алтыншы
және
жетінші
абзацтармен
толықтырылсын:
«мынадай
мазмұндағы
3тармақпен
толықтырылсын:
«3.
Волонтерлік
қызметті
ұйымдастырушының
волонтерлерді
тарту
кезінде
немесе
волонтерлік ұйымның
волонтерлік қызметті
жүзеге асыру кезінде
Қазақстан
Республикасының
азаматтық
заңнамасына сәйкес
шарт
жасасуға
құқығы бар.».

«Волонтерлік қызмет
туралы»
заңда
волонтермен азаматтық
құқықтық шарт жасасу
көзделген (баптың 3тармағының 2 және 3тармақшалары). 12. 14баптың
7-тармағы).

Сонымен бірге заңда
азаматтық-құқықтық
шарт жасасу міндеті
белгіленбеген.
Сонымен
қатар,
азаматтық-құқықтық
шарт жасай алмайтын
еріктілердің
бастамашыл топтары да
волонтерлік қызметпен
айналыса
алады.
Осыған
байланысты
волонтерлік
ұйымға
немесе
волонтерлік
қызметті
ұйымдастырушыға
шарт
жасасу
қажеттілігін
өзі
анықтау құқығын беру
ұсынылады.

3) мынадай мазмұндағы
жобаның 1-бабы 15- Әлеуметтік-мәдени
6-1-баппен
тармағы
3) даму комитеті
толықтырылсын:
тармақшасының
Заң техникасы
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шасының
бірінші
абзацы

139.

жобаның
1-бабы
15-тармағы
3) тармақшасының
үшінші
абзацы

бірінші абзацы мынадай
редакцияда жазылсын:
«3) 1-тарау мынадай
мазмұндағы 6-1-баппен
толықтырылсын:»;
Жоқ

(«Волонте
рлік
қызмет
туралы»
Заңның
жаңа
6-1-бабы)
140.

жобаның
1-бабы
15-тармағы
4) тармақшасының
екінші
және
үшінші
абзацтары

8-бап.
Қазақстан
Республикасының
орталық
атқарушы
органдарының
волонтерлік
қызмет
саласындағы құзыреті
1.
Қазақстан
Республикасының
орталық
атқарушы
органдары өз құзыреті
шегінде:

3) мынадай мазмұндағы
6-1-баппен
толықтырылсын:
«6-1-бап.
Корпоративтік
волонтерлік
1.
Корпоративтік
волонтерлікті
дамыту
туралы
шешім
қабылданған
жағдайда,
кәсіпкерлік субъектілері
волонтерлік
қызметті
жүзеге асыру бойынша
ішкі құжаттарды әзірлейді.

6-1-баптың
1тармағы
мынадай
редакцияда жазылсын:
«1.
Ұйымдар
корпоративтік
волонтерлікті дамыту
туралы
шешім
қабылдаған жағдайда
волонтерлік қызметті
жүзеге
асыру
бойынша
ішкі
құжаттарды
әзірлейді.»

Депутат
И.С. Унжакова
Осы Заң жобасының
«Волонтерлік қызмет
туралы» Заңының 1бабының
11тармақшасына сәйкес
келу мақсатында.
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«6) уәкілетті орган
бекіткен
қағидаларға
сәйкес
волонтерлік
қызметтің, оның ішінде
волонтерлік
бағдарламалардың
(жобалардың)
және
волонтерлік акциялардың
іске
асырылуының
мониторингін
жүзеге
асырады;»;

жобаның 1-бабы 15тармағы 4) тармақшасының екінші және
үшінші абзацтары алып
тасталсын

Депутат
И.С. Унжакова
Заң
жобасында
волонтерлік қызметті
есепке алу тізілімін
енгізу көзделген, оның
шеңберінде
волонтерлік жобалар
мен
акцияларға
мониторинг
жүргізу
жоспарланып
отыр.
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141.

142.

(«Волонте
рлік
қызмет
туралы»
Заңның
8-бабының
1-тармағының
6) тармақшасы)

...
6)
волонтерлік
бағдарламалардың
(жобалардың)
және
волонтерлік акциялардың
іске
асырылуының
мониторингін
жүзеге
асырады;

жобаның
1-бабы
15-тармағы
4) тармақшасының
жаңа
екінші
абзацы
(«Волонте
рлік
қызмет
туралы»
Заңның
8-бабының
1-тармағының
6) тармақшасы)

8-бап.
Қазақстан
Республикасының
орталық
атқарушы
органдарының
волонтерлік
қызмет
саласындағы құзыреті
1.
Қазақстан
Республикасының
орталық
атқарушы
органдары өз құзыреті
шегінде:
...
6)
волонтерлік
бағдарламалардың
(жобалардың)
және
волонтерлік акциялардың
іске
асырылуының
мониторингін
жүзеге
асырады;

жобаның
1-бабы

8-бап.
Қазақстан
Республикасының

Қайталауды
жою
мақсатында
осы
норманы алып тастау
ұсынылады

8-бап.
Қазақстан
Республикасының
орталық
атқарушы
органдарының
волонтерлік
қызмет
саласындағы құзыреті
6) уәкілетті орган
бекіткен
қағидаларға
сәйкес
волонтерлік
қызметтің, оның ішінде
волонтерлік
бағдарламалардың
(жобалардың)
және
волонтерлік акциялардың
іске
асырылуының
мониторингін
жүзеге
асырады;»;

Жоқ

жобаның 1-бабы 15тармағының
4)
тармақшасы мынадай
мазмұндағы
жаңа
екінші
абзацпен
толықтырылсын:
«1-тармақтың
6)
тармақшасы
алып
тасталсын;»;

Депутат
И.С. Унжакова
Заң
жобасында
волонтерлік қызметті
есепке алу тізілімін
енгізу көзделген, оның
шеңберінде
волонтерлік жобалар
мен
акцияларға
мониторинг
жүргізу
жоспарланып
отыр.
Қайталауды
жою
мақсатында
осы
норманы алып тастау
ұсынылады

жобаның 1-бабы 15Әлеуметтік-мәдени
тармағының
4) даму комитеті
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15-тармағы
4) тармақшасының
жаңа
бесінші
абзацы
(«Волонте
рлік
қызмет
туралы»
Заңның
8-бабының
2тармағы)
143.

жобаның
1-бабы
15-тармағы
5) тармақшасының
жаңа
екінші
және
үшінші
абзацтары
(«Волонте
рлік
қызмет
туралы»
Заңның

орталық
атқарушы
органдарының
волонтерлік
қызмет
саласындағы құзыреті
…
2. Орталық атқарушы
органдар
өздерінің
интернет-ресурстарында
волонтерлік
қызметті
есепке алу тізілімдерін
орналастырады.

9-бап.
Волонтерлік
қызмет
саласындағы
уәкілетті
органның
құзыреті
Волонтерлік
қызмет
саласындағы
уәкілетті
орган:
1) волонтерлік қызмет
саласындағы мемлекеттік
саясатты іске асырады;

5) 9-бапта:
жоқ

тармақшасы мынадай
мазмұндағы
жаңа
бесінші
абзацпен
толықтырылсын.
«2-тармақ
алып
тасталсын.»

Заң
жобасының
волонтерлік қызметті
есепке алу тізілімін
жүргізу
бойынша
орталық
атқарушы
органдардың құзыретін
алып
тастауына
байланысты.

жобаның 1-бабы 15тармағының
5)
тармақшасы мынадай
мазмұндағы
екінші
және
үшінші
абзацтармен
толықтырылсын:
«мынадай
мазмұндағы
1-1)
тармақшамен
толықтырылсын:
«1-1) орталық және
жергілікті атқарушы
органдардың
волонтерлік қызметті
ұйымдастыру
бөлігіндегі қызметін

Депутат
Ю.В. Жулин
Волонтерлік қызмет
саласындағы уәкілетті
органның
ұғымын
өзгерту
жөніндегі
ұсынысқа байланысты.
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үйлестіруді
асырады;»;

9-бабының
жаңа 1-1)
тармақшасы)
144.

жобаның
1-бабы
15-тармағы
5) тармақшасының
екінші
абзацы

145.

жобаның
1-бабы
15-тармағы
5) тармақшасының
бесінші
абзацы
(«Волонте
рлік
қызмет
туралы»
Заңның
9-бабының
7) тармақшасы)

Жоқ

9-бап.
Волонтерлік
қызмет
саласындағы
уәкілетті
органның
құзыреті
Волонтерлік қызмет
саласындағы уәкілетті
орган
...
7)
волонтерлік
қызметтің мониторингін
жүзеге
асыру
қағидаларын әзірлейді
және бекітеді;

жүзеге

3),
4)
және
7)
жобаның 1-бабы 15Әлеуметтік-мәдени
тармақшалар
мынадай тармағы
5) даму комитеті
редакцияда жазылсын:
тармақшасының екінші
Заң техникасы
абзацы
мынадай
редакцияда жазылсын:
«3)
және
4)
тармақшалар
мынадай редакцияда
жазылсын:»;
«7)
волонтерлік
қызметтің мониторингін
жүзеге
асыру,
оның
ішінде
волонтерлік
бағдарламаларды
(жобаларды)
және
волонтерлік акцияларды
іске асыру қағидаларын
әзірлейді және бекітеді;»;

жобаның 1-бабы 15тармағы
5)
тармақшасының
бесінші
абзацы
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«7) тармақша алып
тасталсын;»;

Депутат
И.С. Унжакова
Заң
жобасында
волонтерлік қызметті
есепке алу тізілімін
енгізу көзделген, оның
шеңберінде
волонтерлік жобалар
мен
акцияларға
мониторинг
жүргізу
жоспарланып
отыр.
Қайталауды
жою
мақсатында
осы
норманы алып тастау
ұсынылады
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146.

жобаның
1-бабы
15-тармағы
5) тармақшасының
жаңа
жетінші,
сегізінші
және
тоғызынш
ы
абзацтары

9-бап.
Волонтерлік
қызмет
саласындағы
уәкілетті
органның
құзыреті
Волонтерлік
қызмет
саласындағы
уәкілетті
орган
…
7-1) жоқ;

Жоқ

7-2) жоқ;

(«Волонте
рлік
қызмет
туралы»
Заңның
9-бабы)
147. жобаның 1бабы
15тармағы 6)
тармақшас
ының
екінші
және
үшінші
абзацтары
(«Волонте
рлік
қызмет

10-бап. Облыстардың,
республикалық
маңызы
бар қалалардың және
астананың, аудандардың,
облыстық маңызы бар
қалалардың
жергілікті
атқарушы органдарының
құзыреті
1.
Облыстардың,
республикалық
маңызы
бар қалалардың және
астананың
жергілікті

«3)
уәкілетті
орган
бекіткен
қағидаларға
сәйкес
волонтерлік
қызметтің, оның ішінде
волонтерлік
бағдарламалардың
(жобалардың)
және
волонтерлік акциялардың
мониторингін
жүзеге
асырады;»;

Жобаның 1-бабы 15тармағының
5)
тармақшасы мынадай
мазмұндағы алтыншы
және
жетінші
абзацтармен
толықтырылсын:
мынадай мазмұндағы
7-1)
және
7-2)
тармақшалармен
толықтырылсын:
«7-1) волонтерлік
қызметті есепке алу
тізілімін жүргізеді;
7-2)
волонтерлік
қызметті есепке алу
тізілімін
өзінің
интернет-ресурсында
орналастырады;».

Депутат
В.А. Ким
Волонтерлік
қызметті есепке алу
тізілімін
волонтерлік
қызмет
саласындағы
уәкілетті орган жүргізуі
тиіс деп ойлаймыз.
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жобаның 1-бабы 15тармағы
6)
тармақшасының екінші
және үшінші абзацтары
алып тасталсын;

Депутат
И.С. Унжакова
Заң
жобасында
волонтерлік қызметті
есепке алу тізілімін
енгізу көзделген, оның
шеңберінде
волонтерлік жобалар
мен
акцияларға
мониторинг
жүргізу
жоспарланып
отыр.
Қайталауды
жою
мақсатында
осы
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туралы»
Заңның
10-бабы)

148. жобаның 1бабы
15тармағы 6)
тармақшас
ының
төртінші
және
бесінші
абзацтары
(«Волонте
рлік
қызмет
туралы»
Заңның 10бабы)
149. жобаның 1бабы
15тармағы 6)
тармақшас
ының
бірінші
абзацы

атқарушы органдары өз
құзыреті шегінде:
...
3)
волонтерлік
қызметтің мониторингін
жүзеге асырады;
10-бап. Облыстардың,
республикалық
маңызы
бар қалалардың және
астананың, аудандардың,
облыстық маңызы бар
қалалардың
жергілікті
атқарушы органдарының
құзыреті
...
2.
Аудандардың,
облыстық маңызы бар
қалалардың
жергілікті
атқарушы органдары өз
құзыреті шегінде:
...
3)
волонтерлік
қызметтің мониторингін
жүзеге асырады;
10-бап. Облыстардың,
республикалық
маңызы
бар қалалардың және
астананың, аудандардың,
облыстық маңызы бар
қалалардың
жергілікті
атқарушы органдарының
құзыреті

норманы алып тастау
ұсынылады

3)
уәкілетті
орган
бекіткен
қағидаларға
сәйкес
волонтерлік
қызметтің, оның ішінде
волонтерлік
бағдарламалардың
(жобалардың)
және
волонтерлік акциялардың
мониторингін
жүзеге
асырады;

жобаның 1-бабы 15тармағы
6)
тармақшасының
төртінші және бесінші
абзацтары
алып
тасталсын;

Депутат
И.С. Унжакова
Заң
жобасында
волонтерлік қызметті
есепке алу тізілімін
енгізу көзделген, оның
шеңберінде
волонтерлік жобалар
мен
акцияларға
мониторинг
жүргізу
жоспарланып
отыр.
Қайталауды
жою
мақсатында
осы
норманы алып тастау
ұсынылады
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3)
уәкілетті
орган
бекіткен
қағидаларға
сәйкес
волонтерлік
қызметтің, оның ішінде
волонтерлік
бағдарламалардың
(жобалардың)
және
волонтерлік акциялардың

жобаның 1-бабы 15тармағы
6)
тармақшасының
бірінші абзацы мынадай
редакцияда жазылсын:
«6) 10-баптың 1тармағының
3)
тармақшасы және 2тармағының
3)

Депутат
И.С. Унжакова
Заң
жобасында
волонтерлік қызметті
есепке алу тізілімін
енгізу көзделген, оның
шеңберінде
волонтерлік жобалар
мен
акцияларға

Қабылданды
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150.

(«Волонте
рлік
қызмет
туралы»
Заңның 10бабы)

1.
Облыстардың, мониторингін
республикалық
маңызы асырады;
бар қалалардың және
астананың
жергілікті
атқарушы органдары өз
құзыреті шегінде:
...
3)
волонтерлік
қызметтің мониторингін
жүзеге асырады;
2.
Аудандардың,
облыстық маңызы бар
қалалардың
жергілікті
атқарушы органдары өз
құзыреті шегінде:
...
3)
волонтерлік
қызметтің мониторингін
жүзеге асырады;

жобаның
1-бабы
15-тармағының
8) тармақшасы

11-бап.
Жергілікті
өзін-өзі
басқару
органдарының
волонтерлік
қызмет
саласындағы
өкілеттіктері
…
3)
волонтерлік
ұйымдардың ақпараттық
жүйесінде
волонтерлік
бағдарламалар
(жобалар) және акциялар

(«Волонте
рлік
қызмет
туралы»
Заңның

Жоқ

жүзеге тармақшасы
тасталсын;»;

алып

мониторинг
жүргізу
жоспарланып
отыр.
Қайталауды
жою
мақсатында
осы
норманы алып тастау
ұсынылады

жобаның 1-бабының
Депутаттар
15-тармағы
мынадай
В.А. Ким
мазмұндағы
8)
А.Қ. Нұркина
тармақшамен
Б.Н. Торғаев
толықтырылсын:
Қабылданған
«8) 11-баптың 3) нормаларды
тармақшасы
біркелкілікке келтіру
«волонтерлік
мақсатында.
бағдарламалар
(жобалар) және» деген
сөздерден
кейін
«волонтерлік» деген
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151.

11бабының
3) тармақшасы)

туралы
орналастыру;

жобаның
1-бабы
15-тармағы
7) тармақшасының
екінші – он
үшінші
абзацтары

12-бап. Волонтер
1. Волонтерлік қызметті
он сегіз жасқа толған жеке
тұлғалар жүзеге асыра
алады.
2. Он сегіз жасқа
толмаған жеке тұлғалар
волонтерлік
қызметті
олардың
денсаулығына
және
имандылық
тұрғысынан дамуына зиян
келтірмейтін және оқу
процесін
бұзбайтын
жағдайда жүзеге асырады.
Он төрт жасқа толмаған
жеке тұлғалар волонтерлік
қызметке
ата-анасының
(өзге де заңды өкілдерінің)
жазбаша
келісімімен
немесе олармен бірге
ілесіп жүруімен қатысады.
Төтенше жағдайлардың
алдын
алу
және
салдарларын
жою
жөніндегі жұмыстарды
жүргізуге он сегіз жастан

(«Волонте
рлік
қызмет
туралы»
Заңның
12-бабы)

ақпаратты

сөзбен
толықтырылсын;»;
Тармақшалардың
кейіннен
нөмірленуі
өзгертілсін
7) 12-бапта:
1 және 2-тармақтар
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«1.
Волонтерлік
қызметті он төрт жасқа
толған жеке тұлғалар
жүзеге асыра алады.
2. Он төрт жасқа
толмаған жеке тұлғалар
волонтерлік
қызметке
ата-анасының (өзге де
заңды
өкілдерінің)
жазбаша
келісімімен
немесе олармен бірге
ілесіп
жүруімен
қатысады.»;
мынадай мазмұндағы
2-1,
2-2
және
2-3тармақтармен
толықтырылсын:
«2-1. Он сегіз жасқа
толмаған
волонтердің
волонтерлік
қызметті
жүзеге асыруға жұмсаған
уақыт кезеңі мыналарды

Жобаның 1-бабы 15тармағы
7)
тармақшасының екінші
– он үшінші абзацтары
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«7) 12-бапта:
2-тармақтың үшінші
сөйлемі
алып
тасталсын;
мынадай мазмұндағы
2-1-тармақпен
толықтырылсын:
«2-1. Он сегіз жасқа
толмаған
волонтерлер:
2)
Қазақстан
Республикасы
Қылмыстықпроцестік кодексінің
35-бабы
бірінші
бөлігінің 1) және 2)
тармақтары негізінде
өздеріне
қатысты
қылмыстық қудалау
тоқтатылған

Депутат
В.А. Ким
Волонтерлік
қызметпен айналысуға
құқығы бар адамдардың
жасын
белгілеу
бойынша
қаралып
отырған заң жобасының
нормаларындағы
қайшылықтарды жою
мақсатында.
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асқан волонтерлер ғана құрайды:
жіберіледі.
1) он төрт жастан он
алты жасқа дейін –
аптасына жиырма төрт
сағаттан аспайды;
2) он алты жастан он
сегіз жасқа дейін –
аптасына отыз алты
сағаттан аспайды.
2-2. Он сегіз жасқа
толмаған жеке тұлғалар
волонтерлік
қызметті
олардың денсаулығына
және
адамгершілік
тұрғысынан
дамуына
зиян келтірмейтін және
оқу процесін бұзбайтын
жағдайда
жүзеге
асырады.
2-3. Он сегіз жасқа
толмаған волонтерлерді:
1)
төтенше
жағдайлардың
алдын
алу және салдарларын
жою, дүлей зілзалалар,
экологиялық,
техногендік және басқа
да апаттар, әлеуметтік
шиеленістер, жазатайым
оқиғалар
салдарынан
зардап
шеккен
адамдарға,
құқық
бұзушылықтар

адамдарды
қоспағанда,
сотталғандығы
бар
немесе
болған,
қылмыстық
қудалауға ұшыраған
немесе
ұшыраған
адамдарға
көмек
көрсетуге;
3)
ауыр
жұмыстарға, зиянды
және (немесе) қауіпті
жағдайлардағы
жұмыстарға тартуға
болмайды»;
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құрбандарына,
босқындарға
және
мәжбүрлі түрде қоныс
аударушыларға көмек
көрсету
жөніндегі
жұмыстарды жүргізуге;
2)
Қылмыстықпроцестік кодекстің 35бабы бірінші бөлігінің 1)
және
2)
тармақшалары негізінде
өздеріне
қатысты
қылмыстық
қудалау
тоқтатылған адамдарды
қоспағанда,
сотталғандығы
бар
немесе
болған,
қылмыстық қудалауға
ұшыраған
немесе
қылмыстық
қудалаудағы адамдарға
көмек көрсетуге;
3) ауыр жұмыстарға,
зиянды және (немесе)
қауіпті жағдайлары бар
жұмыстарға
тартуға
болмайды.»;
152.

жобаның
6-бап.
Волонтерлік
2-3. Он сегіз жасқа
жобаның 1-бабы 15- Депутаттар
1-бабы
қызметтің нысандары мен толмаған волонтерлерді:
тармағының
7) В.А. Ким
15-тармағы түрлері
1)
төтенше тармақшасы мынадай А.Қ. Нұркина
7) тармақ2.
Волонтерлік жағдайлардың алдын алу мазмұндағы жаңа он 6-баптың
2шасының қызметтің негізгі түрлері: және салдарларын жою,
тармағының 3) және 4)

Қабылданды
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жаңа он
бірінші
абзацы
(«Волонте
рлік
қызмет
туралы»
Заңның
6, 12баптары)

…
3) дүлей зілзалалар,
экологиялық, техногендік
және басқа да апаттар,
әлеуметтік шиеленістер,
жазатайым
оқиғалар
салдарынан зардап шеккен
адамдарға,
құқық
бұзушылықтар
құрбандарына,
босқындарға
және
шарасыздан
қоныс
аударушыларға, сондай-ақ
сырттан жасалатын көмек
пен
қолдауға
мұқтаж
адамдардың
өзге
де
санаттары мен топтарына
көмек көрсетуге қатысу;
4)
орталық
және
жергілікті
атқарушы
органдарға
төтенше
жағдайлардың
алдын
алуға және салдарларын
жоюға жәрдем көрсету;
12-бап. Волонтер
...
3. Волонтердің:
…
5)
волонтермен
жазбаша
нысанда
жасалған
азаматтыққұқықтық
шартта

дүлей
зілзалалар,
экологиялық, техногендік
және басқа да апаттар,
әлеуметтік шиеленістер,
жазатайым
оқиғалар
салдарынан зардап шеккен
адамдарға,
құқық
бұзушылықтар
құрбандарына,
босқындарға
және
мәжбүрлі түрде қоныс
аударушыларға
көмек
көрсету
жөніндегі
жұмыстарды жүргізуге;

бірінші
абзацпен
толықтырылсын:
«1)
дүлей
зілзалалар,
экологиялық,
техногендік
және
басқа да апаттар,
әлеуметтік
шиеленістер,
жазатайым оқиғалар
салдарынан зардап
шеккен адамдарға,
құқық
бұзушылықтар
құрбандарына,
босқындарға
және
шарасыздан қоныс
аударушыларға
көмек
көрсетуге
қатысуға; сондай-ақ
орталық
және
жергілікті атқарушы
органдарға төтенше
жағдайлардың
алдын алуға және
салдарларын жоюға
жәрдемдесуге;
…

тармақшаларымен,
сондай-ақ 12-баптың
3-тармағының
5)
тармақшасымен
үйлестіру мақсатында
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көзделген
жағдайда,
арнаулы киім алуға және
жол
жүруге,
тұруға,
тамақтануға, қажетті жеке
қорғаныш
құралдарын,
құрал-саймандарды сатып
алуға
арналған
шығыстарды және қауіпті,
зиянды және қолайсыз
өндірістік факторлармен
байланысты жұмыстарды
орындау кезіндегі өзге де
шығындарды өтетуге;
153.

жобаның
12-бап. Волонтер
1-бабы
...
15-тармағы
3. Волонтердің:
7) тармақ…
шасының
2) егер волонтер мен
жаңа он
волонтерлік
ұйым
арасында
жасалған
төртінші
абзацы
азаматтық-құқықтық
шартта өзгеше көзделмесе
(«Волонте және
бұл
жеке
тұлғалардың өмірі мен
рлік
қызмет
денсаулығына
тікелей
туралы»
зиян келтіруге, мүліктік
нұқсанның
туындауына
Заңның
12-бабы) алып келмесе, волонтерлік
қызметті
кез
келген
уақытта еркін тоқтатуға;

Жоқ

жобаның 1-бабы 15- Депутаттар
тармағының
7) В.А. Ким
тармақшасы мынадай А.Қ. Нұркина
мазмұндағы жаңа он Нақтылаушы
төртінші
абзацпен редакция
толықтырылсын:
«12-баптың
3тармағының
2)
тармақшасы мынадай
редакцияда жазылсын:
«2)
волонтерлік
қызметті тоқтату.
Волонтермен
азаматтық-құқықтық
шарт
жасалған
жағдайда, волонтерлік
қызметті тоқтату осы
шартқа сәйкес жүзеге
асырылады;»;
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154.

жобаның
1-бабы
15-тармағы
7) тармақшасының
жаңа он
төртінші
және он
бесінші
абзацтары
(«Волонте
рлік
қызмет
туралы»
Заңның
12-бабы
3-тармағының
5) тармақшасы)

155.

12-бап. Волонтер
...
3. Волонтердің:
…
5)
волонтермен
жазбаша
нысанда
жасалған
азаматтыққұқықтық
шартта
көзделген
жағдайда,
арнаулы киім алуға және
жол
жүруге,
тұруға,
тамақтануға, қажетті жеке
қорғаныш
құралдарын,
құрал-саймандарды сатып
алуға
арналған
шығыстарды және қауіпті,
зиянды және қолайсыз
өндірістік факторлармен
байланысты жұмыстарды
орындау кезіндегі өзге де
шығындарды өтетуге;

жобаның
12-бап. Волонтер
1-бабы
...
15-тармағы
3. Волонтердің:
7) тармақ...
шасының
9) халықты жұмыспен
он бесінші қамтуға
жәрдемдесуге
абзацы
қатысуға құқығы бар.
10) жоқ.
(«Волонте
рлік
қызмет

Жоқ

«10)
Қазақстан
Республикасының
заңнамалық актілерінде
белгіленген
тәртіппен
білім беру гранттарын
алуға, сондай-ақ балдары
тең
болған
жағдайда
жоғары
білімі
бар
кадрларды
даярлауға
мемлекеттік білім беру
тапсырысы бойынша білім

жобаның 1-бабы 15- Депутат
тармағының
7) С.М. Ертаев
тармақшасы мынадай Қабылданған
мазмұндағы он төртінші нормалармен біркелкі
және
он
бесінші болу
абзацтармен
толықтырылсын:
«3-тармақта:
5)
тармақшадағы
«қауіпті, зиянды және
қолайсыз өндірістік
факторлармен» деген
сөздер
«ауыр
жұмыстармен, зиянды
және (немесе) қауіпті
жағдайлардағы
жұмыстармен» деген
сөздермен
ауыстырылсын;

Қабылданды

жобаның 1-бабы 15тармағы
7)
тармақшасының
он
бесінші
абзацы
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«10)
Қазақстан
Республикасының
заңдарында
белгіленген тәртіппен
білім беру гранттарын

Қабылданды

Депутат
А.Қ. Нұркина
Редакцияны «Білім
туралы» ҚР Заңының
26-бабына
сәйкес
келтіру,
онда
5тармақтың
1-1)
тармақшасында
«патриоттық
танытқаны
және
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туралы»
Заңның
12-бабы
3тармағын
ың жаңа
10) тармақшасы)

156. 1-баптың
15-тармағы
7)
тармақшас
ының
он
алтыншы
абзацы
(«Волонте
рлік
қызмет
туралы»
Заңның 12бабы
3тармағын

12-бап. Волонтер
…
3. Волонтердің:
11) жоқ

алушылардың құрамына
қабылдауға
арналған
конкурста
көрсеткен
патриотизмі мен белсенді
азаматтық ұстанымы үшін
«Елбасы
медалі»
ерекшелік белгісі болған
кезде артықшылық алуға;

алуға арналған, сондайақ балдары тең болған
жағдайда жоғары білімі
бар
кадрларды
даярлауға мемлекеттік
білім беру тапсырысы
бойынша
білім
алушылардың
құрамына қабылдауға
арналған
конкурс
өткізу
кезінде
көрсеткен патриотизмі
мен белсенді азаматтық
ұстанымы
үшін
ерекшелік
белгісі
болған
кезде
артықшылық алуға;»;

белсенді
азаматтық
ұстанымы
үшін
ерекшелік
белгісімен
наградталған
адамдардың»
деп
көрсетілген.
Қолданыстағы
заңнамаға
сәйкес
келтіру.

7) 12-бапта:
3-тармақтың
9)
тармақшасындағы
«қатысуға құқығы бар.»
деген сөздер «қатысуға;»
деген
сөзбен
ауыстырылып, мынадай
мазмұндағы 10) және
11)
тармақшалармен
толықтырылсын:
...
11)
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында белгіленген
тәртіппен
азаматтық

абзац шестнадцатый
подпункта 7) пункта 15
статьи 1 изложить в
следующей редакции:
«11)
азаматтық
қызметке кірген кезде
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
белгіленген тәртіппен
волонтерлік
қызметінің
есепке
алынуына құқығы бар.
Сондай-ақ
азаматтық қызметке

Депутаттар
В.А. Ким
А.Қ. Нұркина
Ж.Н. Нұрманбетова
И.С. Унжакова
Е.В. Смышляева
А.Г. Линник
Еңбек кодексінің 139бабына
сәйкес,
«конкурстық
комиссия»
деген
сөздерді алып тастау
ұсынылады, өйткені
Еңбек
кодексінде
азаматтық қызметке

Қабылданды
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ың жаңа
11)
тармақша
сы)

157.

жобаның
12-бап. Волонтер
1-бабы
...
15-тармағы
3. Волонтердің:
7) тармақ...
9) халықты жұмыспен
шасының
қамтуға
жәрдемдесуге
жаңа он
жетінші
қатысуға құқығы бар.
абзацы
12) жоқ.
(«Волонте
рлік
қызмет
туралы»
Заңның
12-бабы
3-тармағының
жаңа
12) тармақшасы)

қызметке кіру кезінде
конкурстық комиссияның
оның
волонтерлік
қызметін есепке алуына
құқығы бар. Бұл ретте
конкурстық
комиссия
кандидаттың
жеке
қабілеттері мен кәсіптік
даярлығын да ескереді.»;
Жоқ.

кірген
кезде
кандидаттың
жеке
қабілеттері мен кәсіби
даярлығы ескеріледі.»;

кіру
конкурстық
комиссиялар
айтылмайды.

кезінде

жобаның 1-бабы 15тармағының
7)
тармақшасы
«9)
тармақшадағы
«қатысуға құқығы бар»
деген
сөздер
«қатысуға;»
деген
сөзбен ауыстырылып,
мынадай мазмұндағы
жаңа
он
жетінші
абзацпен
толықтырылсын:
«12)
халық
арасында
ақпараттық-түсіндіру
жұмысын
жүргізуге
қатысуға
құқығы
бар.»;

Депутаттар
В.А. Ким
А.Қ. Нұркина
Л.П. Павловец
Ж.Н. Нұрманбетова
А.Г. Линник
Халық
арасында
ақпараттық-түсіндіру
жұмыстарын
жүргізу
бойынша
волонтерлердің
құқықтарын
кеңейту
мақсатында

туралы

Қабылданды

Бұл
ретте
тармақшалардың
нөмірленуі
тиісінше
өзгертілсін
181

158.

жобаның
1-бабы
15-тармағы
7) тармақшасының
он жетінші
және он
сегізінші
абзацтары

12-бап. Волонтер
...
4. Волонтер:
...
8) жоқ.

«8) қайырымдылық
қайырмалдықтарын
жинау жүзеге асырылған
жағдайда,
қайырымдылық
жасаушыға
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
белгіленген
тәртіппен
қаражат
жинау
нәтижелері туралы есеп
беруге міндетті.»;

жобаның 1-бабы 15Депутат
тармағы
7)
Ю.В. Кучинская
Қайырымдылық
тармақшасының
он
жетінші
және
он волонтерінің қызметі
сегізінші
абзацтары «Қайырымдылық
туралы» ҚР Заңымен
алып тасталсын.
реттеледі,
осыған
байланысты оны алып
тастау ұсынылады

Қабылданды

Жоқ

«5. Волонтер Қазақстан
Республикасының
заңнамалық актілерінде
белгіленген
өзге
де
құқықтар мен міндеттерді
жүзеге асыра алады.»;

жобаның 1-бабы 15тармағы
7)
тармақшасының
жиырмасыншы абзацы
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«5.
Волонтер
Қазақстан
Республикасының
заңдарында

Қабылданды

(«Волонте
рлік
қызмет
туралы»
Заңның
12-бабы
4-тармағының
жаңа
8) тармақшасы)
159.

жобаның
1-бабы
15-тармағы
7) тармақшасының
жиырмасы
ншы
абзацы

Депутат
С.М. Ертаев
Азаматтыққұқықтық
шартта
еріктінің
өзге
де
құқықтары
мен
міндеттері
көзделуі
мүмкін болғандықтан,
редакцияны нақтылау
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белгіленген, сондай-ақ
азаматтық-құқықтық
шартта көзделген өзге
де
құқықтар
мен
міндеттерді
жүзеге
асыра алады.»;

(«Волонте
рлік
қызмет
туралы»
Заңның
12бабының
жаңа 5тармағы)
160.

жобаның
1-бабы
15-тармағы
8) тармақшасының
жаңа
екінші
абзацы

14-бап. Волонтерлік
ұйым
…
7.
Волонтермен
жазбаша
нысанда
жасалған
азаматтыққұқықтық
шартта
көзделген
жағдайларда,
волонтерлік
ұйым
(«Волонте волонтерге арнаулы киім
рлік
береді және оның нақты
қызмет
тұратын жерінен жол
туралы»
жүруіне,
тұруына,
Заңның
тамақтануына,
қажетті
14жеке
қорғаныш
бабының 7- құралдарын,
құралтармағы) саймандарды сатып алуға
арналған
шығыстарын
және қауіпті, зиянды
және қолайсыз өндірістік
факторлармен
байланысты жұмыстарды

Жоқ

жобаның 1-бабының
14-бабының
8)
тармақшасы мынадай
мазмұндағы
екінші
абзацпен
толықтырылсын:
«14-баптың
7тармағындағы «қауіпті,
зиянды және қолайсыз
өндірістік
факторлармен» деген
сөздер
«ауыр
жұмыстарға, зиянды
және (немесе) қауіпті
жағдайлардағы
жұмыстармен» деген
сөздермен
ауыстырылсын;

Депутат
Ертаев С.
Жобаның 1-бабы 15тармағы
7)
тармақшасының
он
үшінші
абзацымен
үйлестіру мақсатында

Қабылданды
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орындау кезіндегі өзге де
шығындарын өтейді.
161.

жобаның
14-бап.
1-бабы
ұйым
15-тармағы
…
8) тармақЖоқ
шасының
екінші
және
үшінші
абзацтары

Волонтерлік

8) 14-бап мынадай
мазмұндағы 9 және 10тармақтармен
толықтырылсын:
«9. Волонтер
азаматтық
қызметке
арналған
конкурсқа
қатысқан
кезде
волонтерлік
ұйым
волонтерлерге
волонтерлік
қызметті
жүзеге асырғаны туралы
анықтама береді.
Анықтамада
қол
қойылған
және
волонтерлік ұйымның
мөрімен
(бар
болса)
куәландырылған,
волонтерлік қызметтің
кезеңі мен түрі көрсетіле
отырып,
волонтерлік
қызметті жүзеге асыру
туралы
мәліметтер
қамтылуға тиіс.

жобаның 1-бабы 15Депутат
тармағы 8) тармақИ.С. Унжакова
шасының екінші және
Анықтамаларды
үшінші абзацтары алып берудің ашық тетігінің
болмауына
тасталсын
байланысты.
Анықтамаларды
беруге
мемлекет
тарапынан бақылаудың
болмауы
азаматтарға
тиісті анықтамаларды
бақылаусыз
беруге
алып келуі мүмкін, бұл
тиісінше
сыбайлас
жемқорлықтың пайда
болуына әкеп соғуы
мүмкін, осы норманы
алып тастау ұсынылады

Қабылданды

Волонтерлік

8) 14-бап мынадай
жобаның 1-бабы 15Депутат
мазмұндағы 9 және 10- тармағы
8)
В.А. Ким
тармақтармен
тармақшасының
Қайталауды
толықтырылсын:
төртінші
абзацы болғызбау мақсатында,
…
сондай-ақ волонтерлік

Қабылданды

(«Волонте
рлік
қызмет
туралы»
Заңның
14бабының
жаңа
жаңа 9тармағы)

162.

жобаның
14-бап.
1-бабы
ұйым
15-тармағы
…
8) тармақЖоқ
шасының
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төртінші
абзацы

10. Волонтерлік ұйым
уәкілетті орган бекіткен
қағидаларға
сәйкес
волонтерлік
қызметті
есепке
алу
тізілімін
жүргізеді.»;

(«Волонте
рлік
қызмет
туралы»
Заңның
14бабының
жаңа
жаңа 9тармағы)
163. Жобаның
1-бабы 13тармағы
10)
тармақшас
ының
бірінші
абзацы
және жаңа
екінші
абзацы
(«Волонте
рлік
қызмет
туралы»
Заңның
17бабының

17-бап. Волонтерлік
қызметті қолдау және
қаржылық қамтамасыз
ету
1. Волонтерлік қызметті
қолдау
шаралары
қайырымдылық
көмек
түрінде
мынадай
нысандарда
жүзеге
асырылуы мүмкін:
1)
материалдықтехникалық қамтамасыз
ету;
2) мүліктік қамтамасыз
ету;
3)
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына
қайшы

Жоқ.

мынадай
редакцияда
жазылсын:
«9.
Волонтерлік
ұйым өз ұйымында
волонтерлердің есебін
жүргізуге құқылы.»;

қызмет
саласындағы
уәкілетті органға (Заң
жобасының 9-бабының
7-1, 7-2-т.) волонтерлік
қызметті есепке алуды
жүргізу
бойынша
құзырет
беруге
байланысты
волонтерлік
ұйымдардың
волонтерлерді есепке
алуды жүзеге асыруын
орынды деп санаймыз.

Жобаның 1-бабы 13тармағының
10)
тармақшасында:
бірінші
абзац
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«10) 17-бап мынадай
мазмұндағы 3 және 4тармақтармен
толықтырылсын:»;
мынадай мазмұндағы
жаңа екінші абзацпен
толықтырылсын:
«3.
Мемлекет
волонтерлерді
«Қазақстан
Республикасындағы
мемлекеттік
наградалар туралы»

Депутат
В.А. Ким
Азаматтарды
волонтерлік қызметпен
айналысуға
ынталандыру
мақсатында.

Қабылданды
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жаңа 3тармағы)

келмейтін өзге де қолдау
нысандары.
2. Волонтерлік қызметті
қаржылық қамтамасыз ету
жеке және (немесе) заңды
тұлғалардың
меншікті
немесе
тартылған
қаражаты
есебінен,
сондай-ақ
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына сәйкес өзге
де көздер есебінен жүзеге
асырылуы мүмкін.
3. Жоқ.

Қазақстан
Республикасының
Заңында
көзделген
тәртіппен
және
шарттарда
мемлекеттік
наградалармен
наградтау
арқылы
волонтерлік қызметті
ынталандырады.»;
Тиісінше
тармақтардың
нөмірленуі өзгертілсін

«Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы» 2019 жылғы 26 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы
164. Жобаның
20-бап.
Еңбекке
жобаның
1-бабы Әлеуметтік-мәдени
Жоқ
Қабылданды
1-бабының қабілеттіліктен айырылу
мынадай мазмұндағы даму комитеті
жаңа
жағдайына
арналған
жаңа
19-тармақпен Депутат
толықтырылсын:
19-тармағы әлеуметтiк төлем
Б.Н. Торғаев
1.
Еңбекке
«19.
«Міндетті Салық
кодексіне
(«Міндетт қабілеттіліктен айырылу
әлеуметтік сақтандыру енгізілген түзетулерге
і
жағдайына
арналған
туралы» 2019 жылғы 26 сәйкес
мемлекеттік
әлеуметті әлеуметтiк төлем
желтоқсандағы
емес БАҚ ұйымдарына
к
...
Қазақстан
2020 жылғы 1 сәуір мен
сақтандыр
Бұл ретте, Қазақстан
Республикасының
1 қазан аралығында
у туралы» Республикасы Үкіметінің
Заңына:
қызметкерлердің
Заңның
шешімі
бойынша
20-баптың
4- кірістері
бойынша
20-бабы
әлеуметтік
аударымдар
тармағында:
салықтарды
төлеуге
4-тарма- мөлшерлемесіне
«0»
үшінші бөлікте:
жеңілдіктер берілді.
ғының
түзету
коэффициенті
орыс тілінде өзгеріс Сонымен бірге Салық
үшінші
қолданылған
қызмет
енгізілді, қазақ тіліндегі кодексі
салықтық
және
түрлері бойынша еңбек,
мәтін өзгермейді.
жеңілдіктер
беру
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оныншы
бөліктері)

кәсіпкерлік қызмет, жеке
практикамен
айналысу
кезеңдерінде
алынған
кіріс – төлеуші беретін
кірістер туралы анықтама
негізінде кірістің орташа
айлық мөлшерін айқындау
кезінде ескеріледі.
...
Қатысу
өтілінің
коэффициентін айқындау
кезінде төтенше жағдай,
шектеу
іс-шаралары
қолданылған
кезеңде
қызметтің
шектелуіне
байланысты
кірісінен
айырылу
жағдайына
арналған
әлеуметтік
төлемді алу кезеңдері,
сондай-ақ
Қазақстан
Республикасы Үкіметінің
шешімі
бойынша
әлеуметтік
аударымдар
мөлшерлемесіне
«0»
түзету
коэффициенті
қолданылған
қызмет
түрлері бойынша еңбек,
кәсіпкерлік қызмет, жеке
практикамен
айналысу
кезеңдері
есепке
жатқызылады.

«алынған
кіріс»
деген сөздерден кейін «,
«Салық
және
бюджетке
төленетін
басқа
да
міндетті
төлемдер
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Кодексінің
(Салық
кодексі) 341-бабы 1тармағының
51)
тармақшасына сәйкес
жеке тұлғаның салық
салуға
жататын
кірістерінен
алып
тасталған кіріс» деген
сөздермен
толықтырылсын;
оныншы
бөлік
«айналысу кезеңдері»
деген сөздерден кейін «,
«Салық
және
бюджетке
төленетін
басқа
да
міндетті
төлемдер
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Кодексінің
(Салық
кодексі) 341-бабы 1тармағының
51)
тармақшасына сәйкес
кірістері
жеке
тұлғаның
салық

мәселелерін реттейді, ал
әлеуметтік төлемдерді
жүзеге
асыру
мәселелері «Міндетті
әлеуметтік сақтандыру
туралы»,
«Қазақстан
Республикасында
зейнетақымен
қамсыздандыру
туралы»
салалық
заңдармен реттеледі.
Атап
айтқанда,
«Міндетті әлеуметтік
сақтандыру
туралы»
ҚРЗ
шеңберінде
әлеуметтік тәуекелдің 5
түрі
бойынша
әлеуметтік төлемдердің
мөлшері
(табысты
жоғалту: жүктілікке
және босануға, бір
жасқа дейінгі балаға
күтім
жасауға,
жұмысынан
айрылуына,
еңбекке
қабілеттілігінен
айрылуына
немесе
асыраушысынан
айрылуына
байланысты)
сақтандыру қағидаты
бойынша айқындалады,
яғни МӘСҚ-ға келіп
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түскен
әлеуметтік
аударымдардың
сомасына
тікелей
байланысты. Егер есеп
айырысу
кезеңінде
бірнеше
айда
әлеуметтік аударымдар
болмаса,
онда
әлеуметтік
төлемнің
мөлшері
МӘСҚ-ға
әлеуметтік аударымдар
нақты түскен кіріс
негізінде айқындалады.
Осыған
байланысты
әлеуметтік төлемдерді
әлеуетті алушылардың
мүддесі
үшін
көрсетілген
кезеңді
орташа айлық кірісті
айқындау кезінде және
міндетті
әлеуметтік
сақтандыру жүйесіне
қатысу өтіліне ескеру
ұсынылады.
2-бап. Осы Заң:
Әлеуметтік-мәдени
1) 2020 жылғы 1 даму комитеті
Заң техникасы
сәуірден
бастап
қолданысқа енгізілетін
1-баптың
13
және
19тармақтарын;
2) 2023 жылғы 1
қаңтардан
бастап
салуға
жататын
кірістерінен
алып
тасталған
қызметті
жүзеге асыру кезеңі»
деген
сөздермен
толықтырылсын;»;

165.

2-бап

Жоқ

2-бап. Осы Заң:
1) 2023 жылғы 1
қаңтардан
бастап
қолданысқа енгізілетін 1баптың
1тармағын,
4-тармағын,
5-тармағын, 7-тармағының
1)
тармақшасын,
2)
тармақшасын,

Қабылданды
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3)
тармақшасының
сегізінші және тоғызыншы
абзацтарын,
4) тармақшасының екінші,
үшінші және төртінші
абзацтарын,
5)
тармақшасын,
6)
тармақшасын,
7)
тармақшасының
он
тоғызыншы,
жиырмасыншы, жиырма
бірінші
абзацтарын,
8)
тармақшасының
он төртінші, он бесінші
және
он
алтыншы
абзацтарын,
9)
тармақшасын,
10)
тармақшасын,
13)
тармақшасын,
14) тармақшасын, 15)
тармақшасын,
16)
тармақшасын, 8-тармағын,
10-тармағын, 12-тармағын,
14-тармағын;
2) 2023 жылғы 1
қаңтардан
бастап
қолданысқа енгізілетін 1баптың
13-тармағы
1)
тармақшасының
он
алтыншы абзацын, 6)
тармақшасының алтыншы,
он бірінші, он екінші, он

қолданысқа енгізілетін
1-баптың
1-тармағын,
7тармағының
3)
тармақшасының
жетінші, сегізінші және
он бірінші абзацтарын,
5), 6) тармақшаларын,
7) тармақшасының он
алтыншы, он жетінші,
он
сегізінші,
отыз
үшінші, отыз төртінші,
отыз бесінші және отыз
жетінші абзацтарын, 8)
тармақшасын,
9)
тармақшасының
он
бесінші
және
он
алтыншы абзацтарын,
16)
және
17)
тармақшаларын;
3) 2024 жылғы 1
қаңтардан
бастап
қолданысқа енгізілетін
1-баптың
18-тармағы
6)
тармақшасының
бесінші,
сегізінші,
тоғызыншы
және
оныншы
абзацтарын қоспағанда,
алғашқы
ресми
жарияланған
күнінен
кейін
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уппнпп, он тортшпп жэне кунпзбелк алпыс кун
он 6eciHnii абзацтарын откен соц цолданысца
коспатанда,
алгашцы енпзыедк
ресми
жарияланган
куншен кешн кунпзбелш
алпыс кун откен соц
цолданыска енгвшеда.

Зац жобасыныц мэтш1 зац техникасыныц катидал арына жэне эдеби riл нормаларына сэйкес келпрысш.

Ж. Нурманбетова
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