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1. «Ұлттық архив қоры және архивтер туралы» 1998 жылғы 22 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы
1.

Жобаның
1-бабы
1-тармағының жаңа
__) тармақшасы

17-бап.
Мемлекеттік
архивтердің
тауарлардың
(жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің)
ақылы түрлерін өткізу негізі мен тәртібі
(Заңның
1. Мемлекеттік ар17-бабының хивтер тауарларды
тақырыбы
(жұмыстарды, көрсежәне
тілетін қызметтерді)
1-тармағы- ақылы негізде өткіның екінші зуге құқылы:
бөлігі)
Мемлекеттік архивтер өткізетін тауарлардың (жұмыстардың,
көрсетілетін
қызметтердің) ақы-

Жоқ.

мынадай
мазмұндағы
__)
тармақшамен
толықтырылсын:
«__) 17-бапта:
тақырыптағы
«тауарлардың
(жұмыстардың,
көрсетілетін
қызметтердің)
ақылы
түрлерін өткізу» деген
сөздер
«тауарларды
(жұмыстарды,
көрсетілетін
қызметтерді)
өткізу
бойынша ақылы қызмет
түрлерін көрсету» деген
сөздермен ауыстырылсын;
екінші
бөліктегі

Депутат
Б.Қ. Тілеухан,
ҚР Бюджет кодексінің
70-бабының 2-тармағына
сәйкес
келтіру
мақсатында.

Қабылданды

лы түрлеріне:
1) ретке келтіру;
2) жеке және заңды
тұлғалардың
тапсырыстары (өтінімдері)
бойынша құжаттама
жасау мен құжаттаманы басқарудың қазіргі
заманғы
негіздерін
оқыту жөніндегі курстар мен семинарлар
өткізу;
3) архив істері мен
құжаттарын реставрациялау, консервациялау, түптеу, архивтік
қораптарды дайындау;
4) архивтік құжаттардың
сақтандыру
көшірмелерін дайындау, мәтінін қалпына
келтіру;
5) архивтік құжаттардың көшірмесін жасау;
6)
осы
Заңның
15-1-бабының
1-тармағында көрсетілген архивтік құжаттарды қоспағанда, жеке және заңды тұлғалардың тапсырыстары
(өтінімдері)
бойынша
архивтік

«архивтер
өткізетін
тауарлардың
(жұмыстардың,
көрсетілетін
қызметтердің) ақылы»
деген
сөздер
«архивтердің
тауарларды
(жұмыстарды,
көрсетілетін
қызметтерді)
өткізу
бойынша
ақылы
қызмет» деген сөздермен
ауыстырылсын;»;
(тармақшалардың
кейінгі
нөмірленуі
тиісінше өзгертілсін)
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2.

Жобаның
1-бабы

құжаттарды электрондық нысанға аудару;
7) жеке және заңды
тұлғалардың
тапсырыстары (өтінімдері)
бойынша
құжаттамалық
көрмелерді
ұйымдастыру
және
өткізу;
8) жеке және заңды
тұлғалардың
тапсырыстары (өтінімдері)
бойынша генеалогиялық және тақырыптық
сипаттардағы ақпаратты анықтау;
9) сақтау мерзімдерін
көрсете отырып, құжаттар тізбесін, істер
номенклатураларын
әзірлеу;
10) әдістемелік әдебиетті, архивтік құжаттардың жинақтарын,
оқыту және басқа да
жарияланымдарды
басып шығару және
өткізу;
11) архивтік құжаттарды депозитарлық
сақтау жатады.
17-бап.
Мемлекеттік

Жоқ

1-тармақта:
бірінші

Әлеуметтік бөліктегі даму комитеті

мәдени

Қабылданды
3

«ақылы негізде өткізуге»
деген
сөздер
«өткізу
бойынша ақылы қызмет
түрлерін
көрсетуге»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;

ҚР Бюджет кодексінің
70-бабының 2-тармағына
сәйкес
келтіру
мақсатында.

18-бап. Архив ісін
2-6) тармақша алып мынадай
редакцияда
мемлекеттік реттеу
тасталсын;
жазылсын:
…
«2-6)
тармақша
2. Уәкілетті орган
мынадай
редакцияда
жүзеге
асыратын
жазылсын:
архив ісін мемлекеттік
«2-6)
мемлекеттік
реттеу мәселелеріне:
архивтер
тауарларды
…
(жұмыстарды,
2-6)
мемлекеттік
көрсетілетін қызметтерді)
(Заңның
архивтердің
өткізу бойынша ақылы
18-бабы
тауарлардың
қызмет түрлерін көрсету
2-тармағы- (жұмыстардың,
және олардың
тауарның
2-6) көрсетілетін
ларды
(жұмыстарды,
тармаққызметтердің) ақылы
көрсетілетін
қызметшасы)
түрлерін
өткізу
терді) өткізуден түскен
қағидаларын бекіту;
ақшаны жұмсау
қағидаларын бекіту;»;».

Депутат
Б.Қ. Тілеухан,
ҚР Бюджет кодексінің
70-бабының 2-тармағына
сәйкес
келтіру
мақсатында.

1-тармағының жаңа
__) тармақшасы
(Заңның
17-бабы
1-тармағының
тақырыбы
және
бірінші
бөлігі)

3.

Жобаның
1-бабы
1-тармағының
1)
тармақшасының
екінші
абзацы

архивтердің
тауарлардың
(жұмыстардың,
көрсетілетін
қызметтердің) ақылы
түрлерін өткізу негізі
мен тәртібі
1.
Мемлекеттік
архивтер тауарларды
(жұмыстарды,
көрсетілетін
қызметтерді) ақылы
негізде
өткізуге
құқылы:

Қабылданды
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4.

Жобаның
1-бабы
1-тармағы
1) тармақшасының
төртінші
абзацы

18-бап. Архив ісін
мемлекеттік реттеу
…
2. Уәкілетті орган
жүзеге
асыратын
архив ісін мемлекеттік
реттеу мәселелеріне:
…
2-9) жоқ;

«2-9)
мемлекеттік
архивтер өндіретін және
(немесе)
өткізетін
тауарлардың
(жұмыстардың,
көрсетілетін
қызметтердің)
бағаларын
белгілейді;»;

мынадай
редакцияда
жазылсын:
«2-9)
мемлекеттік
архивтер
өткізетін
тауарларға
(жұмыстарға,
көрсетілетін
қызметтерге)
бағалар
белгілеу;»;

Депутат
Б.Қ. Тілеухан,
ҚР Бюджет кодексінің
70-бабының 2-тармағына
үйлестіру мақсатында

Қабылданды

21-бап. Архив ісін
басқару мен жүргізу
органдарын
қаржыландыру және
материалдықтехникалық жағынан
қамтамасыз ету
Қазақстан Республи(Заңның
касы уәкілетті орга21-бабынын, облыстың, респуның жаңа бликалық маңызы бар
1) тармақ- қаланың, астананың
шасы
жергiлiктi атқарушы
органдары, олардың
жүйесіндегі архив мекемелерін қаржыландыру және материалдық-техникалық

1)
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
белгіленген тәртіппен
бюджет қаражаты;

«Қазақстан
Әлеуметтік - мәдени
Республикасының
даму комитеті,
заңнамасында
артық тәптіштеу
белгіленген тәртіппен»
деген
сөздер
алып
тасталсын;

Қабылданды

(Заңның
18-бабы
2-тармағының
2-9)
тармақшасы)
5.

Жобаның
1-бабы
1-тармағы
2) тармақшасының
төртінші
абзацы
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6.

жағынан қамтамасыз
ету бюджет қаражаты
есебінен
жүзеге
асырылады.
Жобаның
21-бап. Архив ісін
2) ақылы қызметтер1-бабы
басқару мен жүргізу ді ұсынудан алынған
1-тармағы
органдарын
қаржы- қаражат есебінен жүзеге
2) тармақ- ландыру және матери- асырылады;
шасының
алдық-техникалық жабесінші
ғынан қамтамасыз ету
абзацы
Қазақстан Республикасы
уәкілетті
(Заңның
органын, облыстың,
21-бабыреспубликалық маңының жаңа зы бар қаланың, ас2) тармақ- тананың
жергiлiктi
шасы)
атқарушы органдары,
олардың жүйесіндегі
архив
мекемелерін
қаржыландыру және
материалдық-техникалық жағынан қамтамасыз ету бюджет
қаражаты
есебінен
жүзеге асырылады.

мынадай
редакцияда
жазылсын:
«2)
тауарларды
(жұмыстарды,
көрсетілетін
қызметтерді)
өткізу
бойынша ақылы қызмет
түрлерін көрсеткені үшін
алынған қаражат есебінен
жүзеге асырылады.»;

Депутат
Б.Қ. Тілеухан,
ҚР Бюджет кодексінің
70-бабының 2-тармағына
және «Ұлттық архив қоры
және архивтер туралы»
ҚРЗ
18-бабының
2-тармағында ұсынылған
түзетуге
үйлестіру
мақсатында.

Қабылданды

2. «Мәдениет туралы» 2006 жылғы 15 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы
7.

Жобаның
1-бап. Осы Заңда
1-бабы
пайдаланылатын
2-тармағы
негізгі ұғымдар
1) тармақОсы Заңда мынадай
шасының
негізгі
ұғымдар

«1-1)
басылымның
орыс тіліндегі мәтінге Әлеуметтік міндетті тегін данасы – түзету енгізілді, қазақ даму комитеті,
редакциялық-баспа
тіліндегі мәтін өзгермейді.
өңдеуінен
өткен,
шығарылым
деректері

мәдени

Қабылданды
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үшінші
абзацы

8.

пайдаланылады:
…
1-1)
басылымның
(Заңның
міндетті тегін данасы –
1-бабының редакциялық-баспа
1-1) тармақ- өңдеуінен
өткен,
шасы)
шығарылым деректері
бар және осы Заңда
айқындалатын
мәдениет ұйымдарына
өтеусіз
негізде
берілуге
жататын
басылым
(мәтіндік,
ноталық, электрондық,
картографиялық,
бейнелеу басылымы)
данасы;
Жобаның
1-бап. Осы Заңда
1-бабы
пайдаланылатын
2-тармағы
негізгі ұғымдар
1) тармақОсы Заңда мынадай
шасының
негізгі
ұғымдар
үшінші
пайдаланылады:
абзацы
…
1-1)
басылымның
(Заңның
міндетті тегін данасы –
1-бабыредакциялық-баспа
ның
өңдеуінен
өткен,
1-1) тармақ- шығарылым деректері
шасы)
бар және осы Заңда
айқындалатын мәдениет ұйымдарына өтеусіз негізде берілуге

бар және осы Заңда
айқындалатын мәдениет
ұйымдарына
өтеусіз
негізде берілуге жататын
баспа және электрондық
нысандағы
басылым
(мәтіндік,
ноталық,
электрондық,
картографиялық,
бейнелеу
басылымы)
данасы;»;

«1-1)
басылымның
міндетті тегін данасы –
редакциялық-баспа
өңдеуінен
өткен,
шығарылым
деректері
бар және осы Заңда
айқындалатын мәдениет
ұйымдарына
өтеусіз
негізде берілуге жататын
баспа және электрондық
нысандағы
басылым
(мәтіндік,
ноталық,
электрондық,
картографиялық,
бейнелеу
басылымы)
данасы;»;

«баспа және»
деген
сөздер
«қағаз
жеткізгіштегі
және
(немесе)»
деген
сөздермен ауыстырылсын;

Әлеуметтік - мәдени
даму комитеті,
редакциялық түзету,
басылымның
міндетті
тегін данасы электрондық
нысан да басылады.

Қабылданды
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9.

10.

жататын басылым (мәтіндік, ноталық, электрондық, картографиялық,
бейнелеу
басылымы) данасы;
Жобаның
1-бап. Осы Заңда
1-бабы
пайдаланылатын
2-тармағы
негізгі ұғымдар
1) тармақОсы Заңда мынадай
шасының
негізгі
ұғымдар
үшінші
пайдаланылады:
абзацы
…
1-1)
басылымның
(Заңның
міндетті тегін данасы –
1-бабыредакциялық-баспа
ның
өңдеуінен
өткен,
1-1) тармақ- шығарылым деректері
шасы)
бар және осы Заңда
айқындалатын мәдениет
ұйымдарына
өтеусіз негізде берілуге жататын басылым
(мәтіндік,
ноталық,
электрондық, картографиялық, бейнелеу
басылымы) данасы;
Жобаның
1-бап. Осы Заңда
1-бабы
пайдаланылатын
2-тармағы
негізгі ұғымдар
1) тармақОсы Заңда мынадай
шасының
негізгі
ұғымдар
төртінші
пайдаланылады:
және
…

«1-1)
басылымның
міндетті тегін данасы –
редакциялық-баспа
өңдеуінен
өткен,
шығарылым
деректері
бар және осы Заңда
айқындалатын мәдениет
ұйымдарына
өтеусіз
негізде берілуге жататын
баспа және электрондық
нысандағы
басылым
(мәтіндік,
ноталық,
электрондық,
картографиялық,
бейнелеу
басылымы)
данасы;»;

«электрондық
картографиялық» деген
сөздер
«картографиялық»
деген
сөзбен
ауыстырылсын;

Әлеуметтік - мәдени
даму комитеті,
артық сөз ретінде алып
тастау ұсынылады.

Қабылданды

мынадай мазмұндағы
1-5)
тармақшамен
толықтырылсын:
«1-5)
Қазақстан
кітапханаларының
жиынтық электрондық
каталогы – Қазақстан

1-баптың
2-тармағы
1)
тармақшасының
төртінші және бесінші
абзацтары қазақ тіліндегі
әліпби
тәртібімен
жазылсын және орыс
тіліндегі мәтін осыған

Әлеуметтік - мәдени
даму комитеті,
«Құқықтық
актілер
туралы» ҚРЗ 23-бабының
7-тармағына
сәйкес
келтіру.

Қабылданды
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бесінші
абзацтары

1-5) жоқ;

(Заңның
1-бабының
жаңа
1-5) тармақшасы)
11.

1-баптың
2-тармағы
1) тармақшасының
жаңа
алтыншы
және
жетінші
абзацтары
(Заңның
1-бабының
13-3)
тармақшасы)

1-бап.
Осы Заңда
пайдаланылатын
негізгі ұғымдар
Осы Заңда мынадай
негізгі
ұғымдар
пайдаланылады:
…
13-3)
ойын-сауық
мәдени-бұқаралық ісшаралар – халыққа
музыкалықэстетикалық тәрбие
беруге, оның рухани
және
эстетикалық
сұраныстарын қанағаттандыруға бағытталған, ойын-сауық
мәдени-бұқаралық ісшараларды өткізуге
арналған орындарда
өткізілетін, осы ісшараларда екі жүз
және одан көп көрерменнің бір мезгілде

Республикасы
сәйкес келтірілсін.
кітапханаларының кітап
қорлары
туралы
библиографиялық
мәліметтер
қамтылған
электрондық ақпараттық
ресурс ;»;
Жоқ.

мынадай
мазмұндағы
жаңа
алтыншы
және
жетінші
абзацтармен
толықтырылсын:
«13-3)
тармақша
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«13-3)
ойын-сауық
мәдени-бұқаралық
ісшара –
ойын-сауық
мәдени-бұқаралық
ісшаралар өткізуге арналған
орындарда
өткізілетін
және осы іс-шарада екі
жүз және одан көп
көрерменнің бір мезгілде
болуы көзделетін мәденибұқаралық іс-шара;»;

Депутат
И.П. Аронова,
редакциясын нақтылау.
Ұсынылып
отырған
«мәдени-бұқаралық
іс-шара»
деген
жаңа
ұғымға байланысты.

Қабылданды
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12.

болуы
көзделетін
іс-шаралар;
Жобаның
1-бап.
Осы Заңда
1-бабы
пайдаланылатын
2-тармағы
негізгі ұғымдар
1) тармақОсы Заңда мынадай
шасының
негізгі
ұғымдар
жаңа
пайдаланылады:
алтыншы
…
және
___) жоқ;
жетінші
абзацтары

Жоқ.

(Заңның
1-бабының
жаңа
___)
тармақшасы)
13.

Жобаның
1-бабы
2-тармағы
2) тармақшасының
екіншітөртінші
абзацтары

9-1), 9-2) және 9-3)
тармақшалар мынадай
редакцияда жазылсын:
«9-1) мемлекеттік
кітапханаларға және өзге
де
мемлекеттік
ұйымдарға тарату үшін
қоғамдық маңызы бар
әдебиетті белгілі бір
мерзімге сатып алу және
(немесе) басып шығару
жөніндегі
жұмысты
ұйымдастырады;

мынадай
мазмұндағы
жаңа
алтыншы
және
жетінші
абзацтармен
толықтырылсын:

Депутаттар
И.П. Аронова,
Б.Қ.Тілеухан,
«мәдени-бұқаралық
ісшара» және «ойын-сауық
«мынадай мазмұндағы мәдени-бұқаралық
іс__) тармақшамен толық- шара» деген ұғымдарды
тырылсын:
нақтылап
аражігін
«__)
мәдени-бұқара- ажырату мақсатында.
лық іс-шара – халыққа
музыкалық-эстетикалық тәрбие беруге, оның
рухани және эстетикалық
сұраныстарын
қанағаттандыруға
бағытталған мәдени ісшара;»;

Қабылданды

9-1) және 9-2)
тармақшалар
мынадай
редакцияда жазылсын:
«9-1) мемлекеттік
кітапханаларға және өзге
де мемлекеттік ұйымдарға
тарату үшін қоғамдық
маңызы бар әдебиетке
мүліктік
құқықтарды
белгілі бір мерзімге сатып
алу және (немесе) оны
басып шығару жөніндегі
жұмысты

Қабылданды

Әлеуметтік - мәдени
даму комитеті,
Редакциялық түзету;
заң техникасы.
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9-2) мемлекеттік
кітапханаларға және өзге
де
мемлекеттік
ұйымдарға тарату үшін
қоғамдық маңызы бар
әдебиетті белгілі бір
мерзімге сатып алу
және (немесе) басып
шығару
жөніндегі
қағидаларды әзірлейді
және бекітеді, оларды
іріктеу өлшемшарттарын
белгілейді;
14.

Жобаның
1-бабы
2-тармағы
2) тармақшасының
екінші және
бесінші
абзацтары

7-бап.
Уәкілетті
органның құзыреті
Уәкілетті орган:
…
9-3)
қоғамдық
маңызы бар әдебиетті
сатып алу жөніндегі
сараптама
комиссиясын құрады
және оның ережесі мен
құрамын бекітеді;

15.

Жобаның
1-бабы

7-бап.
Уәкілетті
органның құзыреті

ұйымдастырады;
9-2)
мемлекеттік
кітапханаларға және өзге
де мемлекеттік ұйымдарға
тарату үшін қоғамдық
маңызы бар әдебиетке
мүліктік
құқықтарды
белгілі бір мерзімге сатып
алу және (немесе) оны
басып шығару қағидаларын әзірлейді және
бекітеді және оны іріктеу
өлшемшарттарын белгілейді;»;
9-1), 9-2) және 9-3)
екінші
абзацтағы
тармақшалар мынадай «, 9-2) және 9-3)» деген
редакцияда жазылсын:
сөздер «және 9-2)» деген
…
сөздермен ауыстырылсын;
9-3)
мемлекеттік
кітапханаларға
және
бесінші абзац мынадай
өзге де мемлекеттік редакцияда жазылсын:
ұйымдарға тарату үшін
«9-3) тармақша алып
қоғамдық маңызы бар тасталсын;»;
әдебиетті белгілі бір
мерзімге сатып алу
және (немесе) басып
шығару
жөніндегі
сараптама
комиссиясын құрады
және оның ережесі мен
құрамын бекітеді;»;
«15-1)
мемлекеттік
«тауарларды,
мекеме
ұйымдық- жұмыстарды,

Депутат
Ж.Қ. Омарбекова,
заң
техникасы.
«Мәдениет туралы» ҚРЗ
19-2-бабына ұсынылған
түзетулерге байланысты.

Қабылданды

Депутат
Б.Қ. Тілеухан,

Қабылданды
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16.

17.

2-тармағы
Уәкілетті орган:
2) тармақ…
шасының
15-1)
мемлекеттік
жетінші
кітапханалардың,
абзацы
мемлекеттік музейлер
мен музей-қорықтар(Заңның
дың тауарларды, жұ7-бабымыстарды, көрсетіленың
тін қызметтерді өткізу
15-1)
жөніндегі ақылы қызтармақмет түрлерін көрсету
шасы)
және олардың тауарларды, жұмыстарды,
көрсетілетін қызметтерді өткізуден түскен
ақшаны жұмсау қағидаларын
әзірлейді
және бекітеді;
Жобаның
7-бап.
Уәкілетті
1-бабы
органның құзыреті
2-тармағы
Уәкілетті орган:
2) тармақ…
шасының
15-2) жоқ
тоғызын
шы
абзацы
(Заңның
7-бабының
жаңа 15-2)
тармақшасы)
Жобаның

Жоқ

құқықтық
нысанында
құрылған мемлекеттік
кітапханалардың,
мемлекеттік
музейлер
мен музей-қорықтардың
тауарларды,
жұмыстарды,
көрсетілетін
қызметтерді
өткізу
жөніндегі ақылы қызмет
түрлерін көрсету және
олардың тауарларды,
жұмыстарды,
көрсетілетін
қызметтерді өткізуден
түскен ақшаны жұмсау
қағидаларын әзірлейді
және бекітеді;»;
«15-2)
мемлекеттік
мекеме
ұйымдыққұқықтық
нысанында
құрылған мемлекеттік
кітапханалар,
мемлекеттік
музейлер
мен
музей-қорықтар
өндіретін және (немесе)
сататын
тауарларға
(жұмыстарға,
көрсетілетін
қызметтерге)
бағалар
белгілейді;»
20-2)

тармақша

көрсетілетін
қызметтерді»
деген
сөздер
«тауарларды,
(жұмыстарды,
көрсетілетін
қызметтерді)»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;

ҚР Бюджет кодексінің
70-бабының 2-тармағына
сәйкес
келтіру
мақсатында.

«өндіретін
және
(немесе) сататын» деген
сөздер «өткізетін» деген
сөздермен ауыстырылсын;

Депутат
Б.Қ. Тілеухан,
ҚР Бюджет кодексінің
70-бабының 2-тармағына
сәйкес
келтіру
мақсатында.

«20-2)

тармақша» Әлеуметтік

-

мәдени

Қабылданды
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18.

19.

20.

1-бабы
2-тармағы
2) тармақшасының
оныншы
абзацы
Жобаның
Жоқ
1-бабы
2-тармағы
2) тармақшасының
он екінші
абзацы
Жобаның
7-бап.
Уәкілетті
1-бабы
органның құзыреті
2-тармағы
Уәкілетті орган:
2) тармақ…
шасының
28)
он үшінші
көркемөнерпаздар
абзацы
ұжымдарына
«Халықтық
(үлгілі)
(Заңның
атағын беру ережесі
7-бабының мен тәртібін әзірлейді
28) тармақ- және бекітеді;
шасы)
Жобаның
7-бап.
Уәкілетті
1-бабы
органның құзыреті
2-тармағы
Уәкілетті орган:
2) тармақ…
шасының
35-10) жоқ;
жаңа
он
жетінші

мынадай
жазылсын:
…

редакцияда деген сөздер «20-2) және даму комитеті,
28) тармақшалар» деген заң техникасы.
сөздермен ауыстырылсын;

28)
тармақша
1-баптың
2-тармағы Әлеуметтік мынадай редакцияда 2) тармақшасының он даму комитеті,
жазылсын:
екінші
абзацы
алып заң техникасы.
тасталсын;

«28) көркемөнерпаздар
ұжымдарына
«Халықтық
(үлгілі)
атағын беру қағидаларын
әзірлейді және бекітеді;»;

Жоқ.

данды

мәдени

Қабылданды

«Халықтық (үлгілі)»
деген
сөздер
«Халықтық»
немесе
«Үлгілі» деген сөздермен
ауыстырылсын;

Әлеуметтік - мәдени
даму комитеті,
«Халықтық»
немесе
«Үлгілі» атақтары әр түрлі
санаттағы
көркемөнерпаздардың
шығармашылық
ұжымдарына
берілетін
дербес атақтар болып
табылады.

Қабылданды

мынадай
мазмұндағы
жаңа он жетінші абзацпен
толықтырылсын:
«35-10)
музыкалық
туындыларды орындау
кезінде
фонограммалардың

Депутат
Б.Қ. Тілеухан,
музыкалық туындыларды
орындау
кезінде
фонограммаларды пайдалану туралы көрерменге
хабарлау ережесін әзір-

Қабылданды
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абзацы

пайдаланылуы туралы
көрерменге
хабарлау
қағидаларын әзірлейді
және бекітеді;»;

(Заңның
7-бабының
жаңа 35-10)
тармақшасы )

21.

Жобаның
1-бабы
2-тармағы
4) тармақшасының
екінші
абзацы
(Заңның
9-1-бабы
5-тармағының жаңа
5) тармақшасы)

9-1-бап. Ойын-сауық
мәдени-бұқаралық
іс-шараларды өткізуді
ұйымдастыру тәртібі
…
5.
Ойын-сауық
мәдени-бұқаралық
іс-шараларды
ұйымдастырушылар:
…
5) жоқ.

«5)
Республиканың
конституциялық
құрылысын
күштеп
өзгертуге,
оның
тұтастығын
бұзуға,
мемлекет қауіпсіздігіне
нұқсан
келтіруге,
зорлық-зомбылықты,
порнографияны,
зиянды
әдеттерді,
әлеуметтік,
нәсілдік,
ұлттық, діни, тектіктоптық және рулық
араздықты қоздыруды
насихаттауға
немесе
үгіттеуге бағытталған,
сондай-ақ
жалпыға
бірдей
қабылданған
мораль мен имандылық
нормаларына
қайшы
келетін
контентті
пайдаланбауға;

мынадай
редакцияда
жазылсын:
«5) Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысын күштеп
өзгертуге,
оның
тұтастығын
бұзуға,
мемлекет
қауіпсіздігіне
нұқсан
келтіруге,
соғысты,
әлеуметтік,
нәсілдік, ұлттық, діни,
тектік-топтық
және
рулық астамшылықты,
қатыгездік пен зорлықзомбылыққа бас ұруды
насихаттауға
немесе
үгіттеуге
бағытталған,
сондай-ақ жалпыға бірдей
қабылданған мораль мен
имандылық нормаларына
қайшы келетін контентті
пайдаланбауға;»;

леуге және бекітуге уәкілетті органның құзыретін
тікелей бекіту қажет.
Өйткені заң жобасымен
ойын-сауық мәдени-бұқаралық
іс-шараларды
ұйым-дастырушыларға
фонограммаларды пайдалану туралы көрерменге
хабарлау
міндеті
жүктелген.
Депутат
Б.Қ. Тілеухан,
Қазақстан Республикасы
Конституциясының
20-бабының 3-тармағына
және «Мәдениет туралы»
ҚРЗ-ның
4-бабының
8)
тармақшасына
үйлестіру мақсатында.

Қабылданды
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22.

Жобаның
1-бабы
2-тармағы
4) тармақшасының
үшінші
абзацы

9-1-бап.
Ойынсауық
мәденибұқаралық
іс-шараларды өткізуді
ұйымдастыру тәртібі
…
5.
Ойын-сауық
мәдени-бұқаралық
(Заңның
іс-шараларды
9-1-бабы
ұйымдастырушылар:
5-тармағы…
ның жаңа
6) жоқ.
6) тармақшасы)

23.

Жобаның
1-бабы
2-тармағы
4) тармақшасының
үшінші
абзацы
(Заңның
9-1-бабы
5-тармағы-

9-1-бап.
Ойынсауық
мәденибұқаралық
ісшараларды
өткізуді
ұйымдастыру тәртібі
…
5.
Ойын-сауық
мәдени-бұқаралық
іс-шараларды
ұйымдастырушылар:
…

6) іс-шара өткізгенге
дейін және оны өткізу
уақытында әртістердің
көрермендермен қарымқатынасы кезінде тиісті
мінез-құлқын
қамтамасыз етуге, оның
ішінде
олардың
аморальды,
әдепсіз
мінез-құлқын көрсететін
бейәдеп сөз (дөрекі
жаргон,
былапыт
сөздерді, нормативтік
емес
лексика)
қолдануға,
ұрысуға,
алкогольдік
ішімдіктерді,
есірткі,
психотроптық заттарды,
олардың аналогтары мен
прекурсорларын
пайдалануға
жол
бермеуге;
6) іс-шара өткізгенге
дейін және оны өткізу
уақытында әртістердің
көрермендермен қарымқатынасы кезінде тиісті
мінез-құлқын қамтамасыз етуге, оның ішінде
олардың
аморальды,
әдепсіз
мінез-құлқын
көрсететін бейәдеп сөз
(дөрекі жаргон, былапыт

«бейәдеп сөз (дөрекі
жаргон,
былапыт
сөздерді,
нормативтік
емес лексика) қолдануға,
ұрысуға» деген сөздер
«нормативтік
емес
лексиканы»
деген
сөздермен ауыстырылсын;

Депутат
Б.Қ. Тілеухан,
редакцияны
нақтылау,
біркелкі терминологияны
қолдану
мақсатында.
Сонымен,
«Балаларды
денсаулығы мен дамуына
зардабын
тигізетін
ақпараттан
қорғау
«іс-шара» деген сөздер туралы»
ҚРЗ-да
«ойын-сауық
былапыт,
тұрпайы,
мәдени-бұқаралық
бейәдеп
сөздер,
сөз
іс-шаралар»
деген орамдары мен тіркестер
сөздермен ауыстырылсын; бар
ақпарат
ретінде
«нормативтік
емес
лексика бар ақпарат»
деген ұғым ашылады.

Қабылданды

«іс-шара» деген сөздің
алдынан
«олармен
жасалған
шарттар
негізінде
прекурсорларын» деген
сөздермен
толықтырылсын;

Қабылданды

Депутат
Б.Қ. Тілеухан,
редакцияны
нақтылау,
ойын-сауық
мәденибұқаралық іс-шараларды
ұйымдастырушылардың
іс-шараны өткізуге дейін
және өткізуге уақытында
әртістердің мінез-құлқын
тиісінше қамтамасыз ету
тетігін
анықтау
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ның жаңа
6) тармақшасы)

24.

25.

Жобаның
1-бабы
2-тармағы
4) тармақшасының
төртінші
абзацы

6) жоқ.

9-1-бап.
Ойынсауық
мәденибұқаралық
ісшараларды
өткізуді
ұйымдастыру тәртібі
…
5.
Ойын-сауық
мәдени-бұқаралық
(Заңның
іс-шараларды
9-1-бабы
ұйымдастырушылар
5-тармағы…
ның жаңа
7) жоқ.
7) тармақшасы)
Жобаның
16-бап.
1-бабы
Шығармашылық
2-тармағы- одақтар
ның
…
5) тармақ6-1. Жоқ.
шасы
(Заңның
16-бабының жаңа

сөздерді,
нормативтік
емес лексика) қолдануға,
ұрысуға,
алкогольдік
ішімдіктерді,
есірткі,
психотроптық заттарды,
олардың аналогтары мен
прекурсорларын
пайдалануға
жол
бермеуге;
7)
уәкілетті орган
белгілеген
тәртіппен
көрерменді ойын-сауық
мәдени-бұқаралық
іс-шаралар
өткізу
кезінде
музыкалық
туындыларды
орындаушылардың
фонограммаларды
пайдалануы
туралы
хабардар
етуге
міндетті.»;
5) 16-бап мынадай
мазмұндағы
6-1-тармақпен
толықтырылсын:
«6-1.
Шығармашылық
одақтарды
қаржыландыру
мемлекеттік әлеуметтік
тапсырыс,
үкіметтік

мақсатында.

мынадай
редакцияда
жазылсын:
«7)
ойын-сауық
мәдени-бұқаралық
іс-шара
өткізу
уақытында музыкалық
туындыларды
орындау
кезінде
фонограммалардың
пайдаланылуы
туралы
көрерменге
хабарлауға
міндетті.»;

Депутат
Б.Қ. Тілеухан,
«Мәдениет
туралы»
ҚР
Заңының
7,
29-баптарында ұсынылған
түзетулермен үйлестіру
мақсатында.

Қабылданды

1-бабы Әлеуметтік - мәдени
5) даму комитеті,
алып тармақша
артық,
«Мәдениет туралы» ҚРЗ
31-бабында
мәдениет
(тармақшалардың
саласындағы
қызметті
кейінгі
нөмірленуі қаржыландыру
реттелтиісінше өзгертілсін)
гендіктен,
сондай-ақ
«Қазақстан
Республикасындағы мемлекеттік

Қабылданды

жобаның
2-тармағының
тармақшасы
тасталсын;
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емес
ұйымдарға
арналған гранттар мен
сыйлықақылар туралы
заңнамаға
сәйкес,
сондай-ақ
филантропиялық,
демеушілік
және
меценаттық
қызмет
есебінен
жүзеге
асырылады.»;

6-1тармағы)

26.

Жобаның
1-бабы
2-тармағы
6) тармақшасының
екінші,
үшінші
және
төртінші
абзацтары
(Заңның
жаңа
17-1-бабы)

17-1-бап
жоқ.

«17-1-бап.
Шығармашылық
бастамаларды қолдауға
арналған қорлар
1. Мәдениет және өнер
саласындағы шығармашылық одақтарды,
шығармашылық қызметкерлерді, жас таланттар мен дарындарды қолдау және
ілгерілету мақсатында
шығармашылық бастамаларды
қолдауға
арналған
қорлар
құрылуы мүмкін.
2.
Қорларды
қаржыландыру
мемлекеттік
бюджет
қаражатын қоспағанда

екінші, үшінші және
төртінші
абзацтар
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«17-1-бап.
Шығармашылық
бастамаларды
қолдау
қорлары
Шығармашылық
одақтарды,
шығармашылық
қызметкерлерді,
талантты
жастарды
қолдау және ілгерілету
мақсатында
шығармашылық
бастамаларды
қолдау
қорлары
құрылуы
мүмкін.»;

әлеуметтік
тапсырыс,
үкіметтік емес ұйымдарға арналған гранттар
мен
сыйлықақылар
туралы» ҚРЗ 5-бабы 1тармағының 11) тармақшасына сәйкес мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты іске асыру, гранттар беру және сыйлықтар
беру мәдениетті де, өнерді
де дамытуда
жүзеге
асырылады.
Депутат
Б.Қ. Тілеухан,
редакциясын нақтылау,
сондай-ақ осы баптың
2-тармағын
«Мәдениет
туралы» ҚРЗ 31-бабына
ауыстыруға байланысты.

Қабылданды
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27.

Қазақстан
Республикасының заңдарында
тыйым
салынбаған
қаражат
есебінен
жүзеге асырылады.»;
Жобаның
19-1-бап.
«19-1-бап.
«Салалық көркемдік»
1-бабы
Салалық
көркемдік Салалық
көркемдік деген сөздер «Көркемдік»
2-тармағы
кеңестер
кеңестер
деген
сөздермен
7) тармақ…
ауыстырылсын;
шасының
екінші
абзацы
(Заңның
19-1-бабының
тақырыбы)

28.

Жобаның
1-бабы
2-тармағы
7) тармақшасының
төртінші
абзацы
(Заңның
19-1-бабы
1-тармағының
2-бөлігі)

19-1-бап.
Салалық
көркемдік кеңестер
1.
Мәдениет
саласындағы
мемлекеттік саясатты
жетілдіру мақсатында
уәкілетті
орган
консультативтіккеңесші органдарды –
театр, музыка қызметі
және
концерттік
қызмет, цирк өнері,
музей
ісі
және
археология, бейнелеу
өнері, сәулет және

Облыстардың,
республикалық маңызы
бар қалалардың және
астананың
жергілікті
атқарушы
органдары
музей-кітапхана, театрцирк өнері, музыкалықконцерт
қызметі
жөніндегі
өңірлік
көркемдік кеңестерді
құрады.

«өңірлік
көркемдік
кеңестерді» деген сөздер
«консультативтік
кеңесші органдарды –
өңірлік
көркемдік
кеңестерді»
деген
сөздермен ауыстырылсын;

Әлеуметтік - мәдени
даму комитеті,
Заң жобасының 1-бабы
2-тармағының 7) тармақшасымен
салалық
көркемдік кеңестердің де,
және өңірлік көркемдік
кеңестердің де қызметі
қаралады.

Қабылданды

Әлеуметтік - мәдени
даму комитеті,
Заң жобасының 1-бабы
2-тармағы 7) тармақшасының
үшінші
абзацына
үйлестіру
мақсатында.

Қабылданды
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дизайн, әдебиет және
кітап басып шығару
жөніндегі
салалық
көркемдік кеңестерді
құрады.
Салалық көркемдік
кеңестер
құрамына
мәдениет саласындағы
көрнекті қайраткерлер,
ғалымдар, мамандар,
шығармашылық
бірлестіктердің
өкілдері кіреді.
29.

Жобаның
1-бабы
2-тармағы
7) тармақшасының
алтыншы
абзацы
(Заңның
19-1бабының
2-тармағы)

30.

Жобаның

19-1-бап.
Салалық
көркемдік
кеңестер
…
2.
Салалық
көркемдік кеңестердің
негізгі функциялары
мәдениет пен өнердің
жоғары
көркем
туындыларын
–
бәсекеге
қабілетті
отандық өнімді жасау
мақсатында мемлекеттік мәдениет ұйымдарының қызметін үйлестіру жөніндегі ұсыныстарды тұжырымдау болып табылады.
19-2-бап. Қоғамдық

2. Уәкілетті орган
«Уәкілетті
орган
құрған
салалық құрған салалық» деген
көркемдік кеңестердің сөздер «Салалық» деген
негізгі
функциясы сөзбен ауыстырылсын;
мәдениет пен өнердің
жоғары
көркем
туындыларын – бәсекеге
қабілетті отандық өнімді
жасау
мақсатында
мемлекеттік
мәдениет
ұйымдарының қызметін
үйлестіру
жөніндегі
ұсыныстарды
тұжырымдау
болып
табылады.

8) 19-2-бап мынадай

мынадай

Әлеуметтік - мәдени
даму комитеті,
Заң жобасының 1-бабы
2-тармағы 7) тармақшасының
үшінші
абзацымен
көзделген
ережелердің
қайталануына
байланысты.

редакцияда Депутат

Қабылданды

Қабыл19

1-бабы
2-тармағының
8) тармақшасы
(Заңның
19-2-бабы)

маңызы бар әдебиетті
сатып алу мәселелері
жөніндегі
ведомствоаралық
комиссия
1. Қоғамдық маңызы
бар әдебиетті сатып
алу
мәселелері
жөніндегі
ведомствоаралық
комиссия Қазақстан
Республикасының
Премьер-Министрі
құратын
және
тарататын, Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің жанындағы
консультативтіккеңесші орган болып
табылады.
2. Уәкілетті орган
Қоғамдық маңызы бар
әдебиетті сатып алу
мәселелері жөніндегі
ведомствоаралық
комиссияның жұмыс
органы
болып
табылады.

редакцияда жазылсын:
жазылсын:
«19-2-бап. Қоғамдық
«8) 19-2-бап мынадай
маңызы бар әдебиетті редакцияда жазылсын:
сатып алу және басып
«19-2-бап.
Қоғамдық
шығару
маңызы бар әдебиетке
1. Уәкілетті органның мүліктік
құқықтарды
жанынан мемлекеттік белгілі бір мерзімге сатып
кітапханаларға
және алу
өзге де мемлекеттік
1.
Қоғамдық маңызы
ұйымдарға тарату үшін бар әдебиетті мемлекеттік
қоғамдық маңызы бар кітапханаларға және өзге
әдебиетті белгілі бір де мемлекеттік ұйымдарға
мерзімге сатып алу және тарату үшін
уәкілетті
(немесе) басып шығару орган қоғамдық маңызы
бойынша ұсыныстар мен бар әдебиетке мүліктік
шешімдер
әзірлеу құқықтарды
белгілі бір
мақсатында
мерзімге сатып алу үшін
консультативтікәдебиетті
қабылдауды
кеңесші
орган
– жүзеге асырады.
Мемлекеттік
2.
Уәкілетті органға
кітапханаларға және өзге келіп түскен әдебиет оның
де
мемлекеттік көркемдік құндылығының
ұйымдарға тарату үшін бар-жоғы,
сондай-ақ
қоғамдық маңызы бар сатып алудың өзектілігі,
әдебиетті белгілі бір орындылығы және ол
мерзімге сатып алу және бойынша
қорытынды
(немесе) басып шығару дайындау
тұрғысынан
жөніндегі
қарау үшін
уәкілетті
ведомствоаралық
орган құратын қоғамдық
комиссия құрылады.
маңызы бар әдебиетке
2.
Мемлекеттік белгілі бір мерзімге басып
кітапханаларға
және шығару және (немесе)
өзге де мемлекеттік оның сатып алу жөніндегі

Ж.Қ. Омарбекова,
М.А. Айсина

данды

қоғамдық маңызы бар
әдебиетті сатып алу және
басып шығару тетігін,
сондай-ақ
қоғамдық
маңызы бар әдебиетті
іріктеу
сатылары
рәсімінің ашықтығын
нақтылау мақсатында.
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ұйымдарға тарату үшін
қоғамдық маңызы бар
әдебиетті белгілі бір
мерзімге сатып алу
және (немесе) басып
шығару
жөніндегі
ведомствоаралық
комиссияның
ережесі
мен құрамын уәкілетті
орган бекітеді.
3.
Мемлекеттік
кітапханаларға
және
өзге де мемлекеттік
ұйымдарға тарату үшін
қоғамдық маңызы бар
әдебиетті белгілі бір
мерзімге сатып алуға
авторлық
сыйақы
мөлшерін
уәкілетті
орган белгілейді.
4.
Мемлекеттік
кітапханаларға және өзге
де
мемлекеттік
ұйымдарға тарату үшін
қоғамдық маңызы бар
әдебиетті басып шығару
мерзімдері
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына
сәйкес
жасалатын шарттармен
айқындалады.»;

сараптама
комиссиясының (бұдан әрі
– Сараптама комиссиясы)
қарауына
енгізіледі.
Сараптама
комиссиясы
туралы ереже және оның
құрамын уәкілетті орган
бекітеді.
3.
Сараптама
комиссиясының
оң
қорытындысын
алған
әдебиет қоғамдық маңызы
бар әдебиетке мүліктік
құқықтарды белгілі бір
мерзімге
сатып
алу
жөнінде ұсыныстар мен
ұсынымдар
әзірлеу
мақсатында
уәкілетті
орган
жанынан
құрылатын
Қоғамдық
маңызы бар әдебиетке
мүліктік
құқықтарды
белгілі бір мерзімге сатып
алу және (немесе) оны
басып шығару жөніндегі
ведомствоаралық
комиссияның (бұдан әрі –
Ведомствоаралық
комиссия)
қарауына
енгізіледі.
Ведомствоаралық
комиссия туралы ереже
және
оның
құрамын
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31.

Жобаның
1-бабы
2-тармағының (жаңа)
__) тармақшасы
(Заңның
(жаңа)
19-3-бабы)

жоқ

жоқ

уәкілетті орган бекітеді.
4.
Ведомствоаралық
комиссияның оң шешімі
қоғамдық маңызы бар
әдебиетке
мүліктік
құқықтарды белгілі бір
мерзімге сатып алу үшін
негіз болып табылады.
5. Қоғамдық маңызы бар
әдебиетке
мүліктік
құқықтарды белгілі бір
мерзімге сатып алғаны
үшін авторларға, сондайақ
сараптама
қорытындысын
бергені
үшін
сарапшыларға
сыйақы мөлшерлемелерін
уәкілетті орган белгілейді.
__)
мынадай
мазмұндағы 19-3-баппен
толықтырылсын:
19-3 бап. Қоғамдық
маңызы бар әдебиетті
басып шығару
1. Қоғамдық
маңызы бар әдебиетті
мемлекеттік
кітапханаларға және өзге
де мемлекеттік ұйымдарға
тарату үшін Қазақстан
Республикасының Ұлттық
мемлекеттік
кітап
палатасы әдебиетті басып

Депутаттар
Ж.Қ. Омарбекова,
М.А. Айсина

Қабылданды

қоғамдық маңызы бар
әдебиетті сатып алу және
басып шығару тетігін
нақтылау,
сондай-ақ
қоғамдық маңызы бар
әдебиетті
іріктеу
сатылары рәсімдерінің
ашықтығы мақсатында.
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шығаруға
өтінімдерді
қабылдауды және алдын
ала
іріктеуді
жүзеге
асырады.
2.
Қазақстан
Республикасының Ұлттық
мемлекеттік
кітап
палатасында алдын ала
іріктеуден өткен әдебиетті
уәкілетті
орган
оның
көркемдік
құндылығының бар-жоғы,
сондай-ақ
басып
шығарудың
өзектілігі,
орындылығы
және
ол бойынша қорытынды
дайындау
тұрғысынан
қарау үшін Сараптама
комиссиясының қарауына
енгізеді.
3.
Сараптама
комиссиясының
оң
қорытындысын
алған
әдебиет Қоғамдық маңызы
бар
әдебиет
ретінде
басып шығару жөнінде
ұсыныстар
мен
ұсынымдарды
тұжырымдау мақсатында
Ведомствоаралық
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32.

Жобаның
24-бап. Кітапхана ісі
10)
24-баптың
1-бабы
…
4-тармағы
мынадай
2-тармағы4.
Мемлекеттік редакцияда жазылсын:
ның
кітапханалар ақысы
«4.
Мемлекеттік
10) тармақ- міндетті
сипатта мекеменің
ұйымдықшасы
болмайтын және жеке құқықтық
нысанында
немесе заңды тұлғамен құрылған
мемлекеттік
(Заңның
келісім
бойынша кітапханалар
ақысы
24-бабыайқындалатын,
міндетті
сипатта
ның
өздерінің
негізгі болмайтын және жеке
4-тармағы) қызметіне қатысы жоқ немесе заңды тұлғамен
тауарлар (жұмыстар, келісу
бойынша
қызметтер) өткізуге айқындалатын, өздерінің
құқылы.
Мұндай негізгі қызметіне қатысы
тауарларды (жұмыс- жоқ
тауарларды
тарды, қызметтерді) (жұмыстарды,
өткізуден түскен ақша қызметтерді) өндіруге

комиссияның
қарауына
енгізіледі.
4. Ведомствоаралық
комиссияның оң шешімі
қоғамдық маңызы бар
әдебиетті басып шығару
үшін
негіз
болып
табылады.
5. Қоғамдық маңызы
бар
әдебиетті
басып
шығару
мерзімдері
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына
сәйкес
жасалатын
шарттармен
айқындалады.».
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«10) 24-баптың
4-тармағында:
бірінші
бөліктегі
«Мемлекеттік
кітапханалар»,
«тауарлар (жұмыстар,
көрсетілетін қызметтер)
өткізуге» деген сөздер
тиісінше «Мемлекеттік
мекеменің
ұйымдыққұқықтық нысанында
құрылған мемлекеттік
кітапханалар»,
«тауарларды
(жұмыстарды,

Депутаттар
М.А. Айсина,
Б.Қ. Тілеухан,
редакциялық түзету.
ҚР Бюджет кодексінің
70-бабының 1-тармағына
сәйкес
келтіру
мақсатында.

Қабылданды
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Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына
сәйкес
пайдаланылады.
Мемлекеттік кітапханалар:
1) жеткізгіштердің,
форматтардың, стандарттардың
барлық
түрінен
көшірмелер
дайындауға
және
оларды өңдеуге;
2) кемтар азаматтар
үшін
материалдар
дайындауға;
3) құжаттарды талдамалы-синтетикалық
өңдеуге және қосымша
библиография
жасауға;
4) қолжазбаларды,
құнды
кітаптарды
және
құжаттарды
реставрациялауға;
5)
көшпелі
ақпараттық - көрме ісшараларын
ұйымдастыруға;
6) білім беру және
аудармашылық қызметтерін көрсетуге;
7)
қолжазбаларға
және құнды кітаптарға

және (немесе) өткізуге
құқылы.
Мұндай
тауарларды
(жұмыстарды,
көрсетілетін
қызметтерді) өткізуден
түскен ақша Қазақстан
Республикасының
бюджет
заңнамасына
сәйкес пайдаланылады.»

көрсетілетін
қызметтерді)
өткізу
бойынша
ақылы
қызмет
түрлерін
көрсетуге»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;
екінші
бөліктегі
«Мемлекеттік
кітапханалар»
деген
сөздер
«Мемлекеттік
мекеменің
ұйымдыққұқықтық нысанында
құрылған мемлекеттік
кітапханалар»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;
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сараптама жасауға;
8)
байланыс операторымен
шарт
негізінде
Интернет
желісі
қызметтерін
ұсынуға;
9)
құжаттарды
электронды жеткізуге,
тақырыптық ақпарат
іздестіріп,
құрастыруға;
10)
экскурсиялық
қызмет етуге, фото,
бейне
түсірілімдер
жасауға;
11) кітапхана шығарған оқу-әдістемелік
әдебиетті және басқа
да оқу құралдарын
өткізуге құқығы бар.
Кітапханалар сирек
және құнды басылымдарды беру кезінде
салынған кепіл сомасын, кітапхана қорына пайдаланушылар
келтірген залал өтемақысының түрлері мен
мөлшерін белгілеуге
құқылы. Мемлекеттік
кітапханалар
кітапхана
қорына
келтірілген залал үшін
26

33.

алынған
өтемақы
сомаларын
тиісті
бюджетке аударады.
Жобаның
24-1-бап. Қазақстан
1-бабы
Республикасының
2-тармағы- Ұлттық мемлекеттік
ның жаңа кітап палатасы
__) тармақ…
шасы
2.
Қазақстан
Республикасының
(Заңның
Ұлттық мемлекеттік
24-1-бабыкітап палатасы:
ның
1) баспасөз архивін
2-тармағы) статистикалық есепке
алуды және оның
сақталуын қамтамасыз
етуді;
2)
баспасөз
архивіндегі
баспа
өнімін
мерзімсіз
сақтауды қамтамасыз
етуді;
3)
баспа
өнімін
библиографиялық
өңдеудi;
4)
баспасөз
архивінде сақталатын
баспа
өнімінің
электрондық
жеткізгіштерге
көшірілуін
ұйымдастыруды;
4-1) жоқ;

Жоқ.

мынадай
мазмұндағы
жаңа __) тармақшамен
толықтырылсын:
«10)
24-1-баптың
2-тармағы
мынадай
мазмұндағы
4-1) және
4-2)
тармақшалармен
толықтырылсын:
«4-1)
қоғамдық
маңызы бар әдебиетті
басып
шығаруға
өтінімдерді
қабылдау
және
алдын
ала
іріктеуді;
4-2) баспа ісін қолдау
жөніндегі іс-шараларды
ұйымдастыруды
және
өткізуді;»;»;

Депутат
Ж.К. Омарбекова,
1) баспа ісі саласын
жетілдіру,
сондай-ақ
19-2-баптарда ұсынылған
түзетулермен үндестіру
мақсатында
Ұлттық
мемлекеттік
Кітап
палатасының
функциялары қоғамдық
маңызы бар әдебиеттерді
басып
шығаруға
өтінімдерді
қабылдау
және алдын ала іріктеу
жөніндегі
құзыретпен
толықтырылады;
2) республикалық мемлекеттік мекеме Жарғысының 15-тармағының 18)
тармақшасына
сәйкес
(тармақшалардың
Қазақстан Республикасыкейінгі
нөмірленуі ның «Ұлттық мемлекеттік
тиісінше өзгертілсін)
Кітап қоры» Палатасы
(бұдан
әрі
-Палата)
қызметінің мәні болып
табылады:
«18)
кітап, газетжурнал
көрмелерін,
жәрмеңкелерді
ұйымдастыру
және

Қабылданды
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4-2) жоқ;
5) жарғыға сәйкес
өзге
де
қызметті
жүзеге асырады.

34.

Жобаның
1-бабы
2-тармағы
11) тармақшасының
үшінші
абзацы
(Заңның
24-2 бабы)

24-2-бап.
Басылымның міндетті
тегін даналары
Қазақстан халқының
мәдени
мұрасын
сақтау
мақсатында
басылымның міндетті
тегін
даналарын
дайындалған күннен
бастап
күнтізбелік
отыз күн ішінде басып
шығарушы
немесе
оның
тапсырмасы
бойынша
үшінші
тұлға
ұлттық
кітапханаларға және
Қазақстан
Республикасының

Қазақстан халқының
«баспа
нысанында»
мәдени мұрасын сақтау деген
сөздер
«қағаз
мақсатында
баспа жеткізгіштегі»
деген
нысанында
сөздермен ауыстырылсын;
басылымның
міндетті тегін
даналарын дайындалған
күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде
басып шығарушы немесе оның тапсырмасы
бойынша үшінші тұлға
ұлттық кітапханаларға
және Қазақстан Республикасының
Ұлттық
мемлекеттік кітап палатасына жібереді және
электрондық
нысанда

өткізу;» .
Сонымен қатар, Мәдениет
және
спорт
министрлігінің
мәліметінше,
Палата 2021 жылы «Үздік
жас жазушы», «Жылдың
үздік
кітабы»
ісшараларын
өткізуді
жоспарлап отыр. Бүгінгі
таңда Палата мұрағаттаумен және статистикамен ғана айналысады, ал
Қазақстан Республикасының Ұлттық мұрағаты
бар.
Заң жобасының 1-бабы
2-тармағы
1) тармақшасының
үшінші
абзацына сәйкес келтіру
мақсатында.
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35.

Ұлттық мемлекеттік үш жұмыс күні ішінде
кітап
палатасына бірінші партиясы дайынжібереді.
далған күннен бастап
басып шығарушы Қазақстан Республикасының
Ұлттық
мемлекеттік
кітап
палатасына
жібереді.»;
Жобаның
24-2-бап.
Қазақстан халқының
1-бабы
Басылымның міндетті мәдени мұрасын сақтау
2-тармағы
тегін даналары
мақсатында
баспа
11) тармақҚазақстан халқының нысанында басылымның
шасының
мәдени
мұрасын міндетті тегін
үшінші
сақтау
мақсатында даналарын дайындалған
абзацы
басылымның міндетті күннен
бастап
тегін
даналарын күнтізбелік отыз күн
(Заңның
дайындалған күннен ішінде басып шығарушы
24-2-бабы)
бастап
күнтізбелік немесе
оның
отыз күн ішінде басып тапсырмасы
бойынша
шығарушы
немесе үшінші тұлға ұлттық
оның
тапсырмасы кітапханаларға
және
бойынша
үшінші Қазақстан
Республитұлға
ұлттық касының
Ұлттық
кітапханаларға және мемлекеттік
кітап
Қазақстан
палатасына
жібереді
Республикасының
және электрондық ныҰлттық мемлекеттік санда үш жұмыс күні
кітап
палатасына ішінде
бірінші
жібереді.
партиясы
дайындалған күннен бастап
басып
шығарушы
Қазақстан
Республикасының
Ұлттық

мынадай
редакцияда Депутат
жазылсын:
Б.Қ. Тілеухан,
«Қазақстан халқының редакцияны нақтылау.
мәдени мұрасын сақтау
мақсатында басылымның
міндетті тегін даналарын
бірінші
басылып
шығарылған
күнінен
бастап күнтізбелік отыз
күн
ішінде
басып
шығарушы немесе оның
тапсырмасы
бойынша
үшінші
тұлға
қағаз
жеткізгіштегі
ұлттық
кітапханаларға
және
Қазақстан
Республикасының Ұлттық
мемлекеттік
кітап
палатасына,
бірінші
басылып шығарылған
күнінен бастап үш жұмыс
күні ішінде электрондық
нысанда
Қазақстан
Республикасының Ұлттық
мемлекеттік
кітап
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мемлекеттік
кітап палатасына жібереді.»;
палатасына жібереді.»;
36.

Жобаның
1-бабы
2-тармағы
12) тармақшасының
үшінші
және
он
жетінші
абзацтары

24-3-бап.
Жоқ.

(Заңның
жаңа 24-3бабының
4-тармағы)

37.

Жобаның
1-бабы

24-3-бап.
Жоқ.

1. Қазақстан ұлттық
электрондық
кітапханасы Қазақстан
халқының
мәдени
мұрасын
сақтау,
қоғамның
руханибілім
беру
және
зияткерлік-мәдени
әлеуетін арттыру үшін
жағдайларды
қамтамасыз ету және
бірыңғай электрондық
білім
кеңістігін
қалыптастыру
мақсатында құрылады.
…
4.
Қазақстандық
ұлттық
электрондық
кітапхананың қорларына
қолжетімділік электрондық каталог көмегімен
авторлық құқық туралы
заңнамамен қорғалатын
құжаттарға биллингтік
жүйені қолдану және
бірыңғай электрондық
оқырман билеті арқылы
қамтамасыз етіледі.
2.
Қазақстандық
ұлттық электрондық

үшінші
абзац Әлеуметтік - мәдени
мынадай
редакцияда даму комитеті,
жазылсын:
«Мәдениет
туралы»
ҚРЗ-ның 1-бабының 3-1)
Заң
«1.
Қазақстан тармақшасын
ұлттық
электрондық жобасының 2-тармағы 1)
кітапханасы
Қазақстан тармақшасының бесінші
үйлестіру
халқының
мәдени абзацымен
мұрасын
сақтау мақсатында.
мақсатында құрылады.»

Қабылданды

«электрондық
каталог»
деген сөздер
«Қазақстан
кітапханаларының
жиынтық электрондық
каталогы»
деген
сөздермен ауыстырылсын;

орыс тіліндегі мәтінге Депутат
түзету енгізілді, қазақ М.А. Айсина,
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2-тармағы
12) тармақшасының
төртіншіалтыншы
абзацтары
(Заңның
жаңа
24-3-бабының
2-тармағы)

38.

Жобаның
1-бабы
2-тармағы
12) тармақшасының
он
алтыншы
абзацы
(Заңның
жаңа
24-3-бабы
3-тармағының

24-3-бап.
Жоқ.

кітапхананың
міндеттері:
Қазақстандық ұлттық
электрондық кітапхана
объектілерінің құрамына
енгізу үшін құжаттарды
іріктеп алу ;
кітапханалар
қорларында бар Қазақстандық ұлттық электрондық кітапханасы объектілерінің
жиынтығын
қалыптастыру ;
пайдаланушылардың
Қазақстандық
ұлттық
электрондық кітапхана
объектілеріне қолжетімділігін қамтамасыз ету
болып табылады .
3.
Қазақстандық
ұлттық
электрондық
кітапханасы
қорының
объектілері
авторлық
құқықтың
сақталуын
қамтамасыз
ететін
келісімшарт
негізінде
жасалған
басылымдардың
электрондық нысандағы:
…
биллинг
жүйесін
қолдану
арқылы
авторлық
құқық

тіліндегі мәтін өзгермейді. редакциялық түзету.

«биллинг
жүйесін
қолдану
арқылы
авторлық құқық туралы
заңнамамен»
деген
сөздер
«Қазақстан
Республикасының
авторлық құқық және
сабақтас
құқықтар
туралы заңнамасымен»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;

Депутат
М.А. Айсина,
Әлеуметтік - мәдени
даму комитеті,
заң техникасы, сондай-ақ
«Авторлық құқық және
сабақтас
құқықтар
туралы»
ҚРЗ-ның
3-бабына сәйкестендіру
мақсатында.
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тоғызыншы
абзацы)

39.

Жобаның
1-бабы
2-тармағы
12) тармақшасының
он жетінші
абзацы

24-3-бап.
Жоқ.

(Заңның
жаңа
24-3-бабының
4-тармағы)
40.

Жобаның
1-бабы
2-тармағы
12) тармақшасының
жаңа
он
сегізінші
абзацы
(Заңның
жаңа
24-3-бабының
4-тармағы)

24-3-бап.
Жоқ.

туралы
заңнамамен
қорғалатын құжаттардың
көшірмелері
болып
табылады.
4.
Қазақстандық
ұлттық
электрондық
кітапхананың қорларына
қолжетімділік
электрондық
каталог
көмегімен
авторлық
құқық
туралы
заңнамамен
қорғалатын
құжаттарға
биллингтік
жүйені
қолдану және бірыңғай
электрондық оқырман
билеті
арқылы
қамтамасыз етіледі.
4.
Қазақстандық
ұлттық
электрондық
кітапхананың қорларына
қолжетімділік
электрондық
каталог
көмегімен
авторлық
құқық
туралы
заңнамамен қорғалатын
құжаттарға биллингтік
жүйені қолдану және
бірыңғай электрондық
оқырман билеті арқылы
қамтамасыз етіледі.

«авторлық
құқық
туралы
заңнамамен
қорғалатын құжаттарға»
деген сөздер «Қазақстан
Республикасының
авторлық құқық және
сабақтас
құқықтар
туралы заңнамасымен»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;
«және
бірыңғай
электрондық оқырман
билеті» деген сөздер
алып тасталсын;
мынадай
мазмұндағы
жаңа
он
сегізінші
абзацпен толықтырылсын:
«Ескерту. Осы баптың
мақсатында
биллинг
жүйесі
деп
пайдаланушыларға
ұсынылатын
қызметтерді
есепке алу операцияларын автоматты түрде
орындауға,
оларды
тарифтеуге және ақы
төлеу
үшін
шоттар
ұсынуға арналған жүйе
түсініледі.»;

Әлеуметтік - мәдени
даму комитеті,
Депутат
М.А. Айсина,
«Авторлық құқық және
сабақтас
құқықтар
туралы» ҚРЗ 3-бабына
сәйкестендіру
мақсатында.
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Депутат
Б.Қ. Тілеухан,
«биллингтік
жүйе»
ұғымын ашу қажет, ал бұл
сөз тіркесі, тек қана
«Мәдениет туралы» ҚРЗ
жаңа
24-3-бабында
қолданылатынын ескере
отырып, оны ескертуде
беру ұсынылады.
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41.

42.

Жобаның
1-бабы
2-тармағы
13) тармақшасының
екінші
абзацы

25-бап. Музейлер
....
4.
Мемлекеттік
музейлер мен музейқорықтар
өздерінің
негізгі
қызметіне
жатпайтын, ақы төлеу
міндетті
сипатта
(Заңның
болмайтын және жеке
25-бабы
және
заңды
4-тармағы- тұлғалармен
келісу
ның
бойынша
1-бөлігі)
айқындалатын
тауарларды,
жұмыстарды,
көрсетілетін
қызметтерді өткізуге
құқылы.
….
Жобаның
25-бап. Музейлер
1-бабы
....
2-тармағы
4.
Мемлекеттік
13) тармақ- музейлер мен музейшасының
қорықтар
өздерінің
екінші
негізгі
қызметіне
абзацы
жатпайтын, ақы төлеу
міндетті
сипатта
(Заңның
болмайтын және жеке
25-бабы
және
заңды
4-тармағы- тұлғалармен
келісу
ның
бойынша
1-бөлігі)
айқындалатын
тауарларды,

4. Мемлекеттік мекеме
ұйымдық-құқықтық
нысанында
құрылған
мемлекеттік
музейлер
мен
музей-қорықтар
өздерінің
негізгі
қызметіне жатпайтын,
ақы
төлеу міндетті сипатта
болмайтын және жеке
және заңды тұлғалармен
келісу
бойынша
айқындалатын
тауарларды,
жұмыстарды,
көрсетілетін
қызметтерді өндіруге
және (немесе) өткізуге
құқылы.

«тауарларды,
жұмыстарды,
көрсетілетін
қызметтерді
өндіруге
және (немесе) өткізуге»
деген
сөздер
«тауарларды,
(жұмыстарды,
көрсетілетін
қызметтерді)
өткізу
бойынша ақылы қызмет
түрлерін
көрсетуге»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;

Депутаттар
М.А. Айсина,
Б.Қ. Тілеухан,
редакциялық түзету.
ҚР Бюджет кодексінің
70-бабының 1-тармағына
сәйкес
келтіру
мақсатында.
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4. Мемлекеттік мекеме
ұйымдық-құқықтық
нысанында
құрылған
мемлекеттік
музейлер
мен
музей-қорықтар
өздерінің
негізгі
қызметіне жатпайтын,
ақы
төлеу міндетті сипатта
болмайтын және жеке
және
заңды
тұлғалармен
келісу
бойынша айқындалатын
тауарларды, жұмыстар-

«жеке және заңды
тұлғалармен»
деген
сөздер «жеке
немесе
заңды тұлғамен» деген
сөздермен ауыстырылсын;

Депутат
М.А. Айсина,
Осы
заң
жобасының
мәтіні бойынша бұрын
жазылған
«Кітапхана
ісі»
24-бабының
4-тармағының
ұқсас
редакциясына, сондай-ақ
бұдан әрі «Мемлекеттік
мүлік
туралы»
ҚРЗ
түзетуіне сәйкес келтіру.

Қабылданды

33

43.

44.

жұмыстарды,
көрсетілетін
қызметтерді өткізуге
құқылы.
…
Жобаның
25-бап. Музейлер
1-бабы
....
2-тармағы
4.
Мемлекеттік
13) тармақ- музейлер мен музейшасының
қорықтар
өздерінің
үшінші
негізгі
қызметіне
абзацы
жатпайтын, ақы төлеу
міндетті
сипатта
(Заңның
болмайтын және жеке
25-бабы
және
заңды
4-тармағы- тұлғалармен
келісу
ның
бойынша
айқын2-бөлігі)
далатын тауарларды,
жұмыстарды, көрсетілетін
қызметтерді
өткізуге құқылы.
Мұндай тауарларды,
жұмыстарды, көрсетілетін
қызметтерді
өткізуден түскен ақша
Қазақстан Республикасының
бюджет
заңнамасына сәйкес
пайдаланылады.
Жобаның
25-бап. Музейлер
1-бабы
....
2-тармағы
5.
Мемлекеттік
13) тармақ- музейлер мен қорық-

ды,
көрсетілетін
қызметтерді
өндіруге
және (немесе) өткізуге
құқылы.
Мұндай тауарларды,
жұмыстарды,
көрсетілетін
қызметтерді өткізуден
түскен ақша Қазақстан
Республикасының
бюджет
заңнамасына
сәйкес пайдаланылады.

Жоқ.

«тауарларды,
жұмыстарды,
көрсетілетін
қызметтерді»
деген
сөздер
«тауарларды
(жұмыстарды,
көрсетілетін
қызметтерді)»
деген
сөздермен ауыстырылсын;

Депутат
М.А. Айсина,
осы заң жобасының мәтіні
бойынша бұрын жазылған
«Кітапхана
ісі»
24-бабының
4-тармағының
ұқсас
редакциясына, сондай-ақ
бұдан әрі «Мемлекеттік
мүлік
туралы»
ҚРЗ
түзетуіне сәйкес келтіру.

Қабылданды

мынадай
мазмұндағы
жаңа төртінші абзацпен
толықтырылсын:
«5-тармақтың
бірінші

Депутат
Б.Қ. Тілеухан,
ҚР Бюджет кодексінің
70-бабының 1-тармағына

Қабылданды
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шасының
жаңа
төртінші
абзацы

музейлердің:
1) жеткізгіштердің,
форматтардың,
стандарттардың
барлық
түрінен
(Заңның
көшірмелер
25-бабының дайындауға
және
5-тармағы) оларды өңдеуге ;
2)
байланыс
операторымен
шарт
негізінде
интернет
қызметтерін ұсынуға ;
3) фото және бейне
түсірілімдер жасауға ;
4)
кәдесый және
полиграфиялық
өнімдерді өткізуге ;
5)
музейлер мен
музей-қорықтар басып
шығарған
оқуәдістемелік
басылымдарды және
басқа да әдебиетті
өткізуге ;
6)
музей қоры
материалдарын
өңдеуге және (немесе)
музей заттары және
музей коллекциялары,
сондай-ақ
жеке
меншіктегі
заттар
және
коллекциялар
туралы ақпараттар мен

абзацындағы
«Мемлекеттік музейлер
мен қорық-музейлердің»
деген
сөздер
«Мемлекеттік мекеменің
ұйымдық-құқықтық нысанында
құрылған
мемлекеттік
музейлер
мен қорық-музейлердің»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;

және заң жобасының
1-бабы
2-тармағы
13)
тармақшасының
екінші
абзацына
сәйкестендіру
мақсатында.
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45.

46.

47.

анықтамалар
құрастыруға құқығы бар.
Жобаның
29-бап.
1-бабы
Шығармашылық
2-тармағы
ұжымдар
мен
14) тармақ- орындаушылардың
шасының
гастрольдік қызметі
үшінші
1. Шығармашылық
абзацы
ұжымдар
мен
орындаушылардың
(Заңның
Қазақстан Республи29-бабыкасының аумағындағы
ның
гастрольдік
қызметі
1-тармағы) шарт негізінде жүзеге
асырылады.
Жобаның
29-бап.
1-бабы
Шығармашылық
2-тармағы
ұжымдар
мен
14) тармақ- орындаушылардың
шасының
гастрольдік қызметі
төртінші
…
абзацы
2. Шетелдік гастрольдерді шығарма(Заңның
шылық ұжымдар мен
29-бабыжекелеген орындауның
шылар авторлық құ2-тармағы) қықтың және сабақтас
құқықтардың
сақталуын
қамтамасыз
ететін
шарттар
негізінде өткізеді.
Жобаның
29-бап.
1-бабы
Шығармашылық

1. Шығармашылық
ұжымдар
мен
орындаушылардың
Қазақстан
Республикасының
аумағындағы қызметі,
соның
ішінде
гастрольдік
қызметі
шарт негізінде жүзеге
асырылады.

мынадай
редакцияда Депутат
жазылсын:
Б.Қ. Тілеухан,
«1. Шығармашылық редакцияны нақтылау.
ұжымдар
мен
орындаушылардың
қызметі, соның ішінде
гастрольдік қызметі шарт
негізінде
жүзеге
асырылады.»;

Қабылданды

2.
Шетелдік
гастрольдерді
шығармашылық
ұжымдар
мен
жекелеген
орындаушылар
авторлық құқық пен
сабақтас құқықтардың
сақталуын қамтамасыз
ететін
шарттар
негізінде өткізеді.

1-баптың
2-тармағы
14)
тармақшасының
төртінші абзацы алып
тасталсын;

Депутат
Б.Қ. Тілеухан
заң техникасы, «Мәдениет
туралы» ҚР Заңының
29-бабы
1-тармағының
(баптың тармақтарының ұсынылған редакциясы ел
кейінгі
нөмірленуі аумағында да, одан тыс
тиісінше өзгертілсін)
жерлерде
де
шығармашылық ұжымдар
мен орындаушылардың
қызметін
регламенттейтіндіктен.

Қабылданды

3. Мәдени-бұқаралық
мынадай
және
басқа
да жазылсын:

редакцияда Депутат
Б.Қ. Тілеухан,

Қабылданды
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2-тармағы
ұжымдар
мен
14) тармақ- орындаушылардың
шасының
гастрольдік қызметі
бесінші
…
абзацы
3. Жоқ.
(Заңның
29-бабының
жаңа
3-тармағы)

48.

Жобаның
1-бабы

31-бап.
Мәдениет
саласындағы қызметті

концерттік
ісшараларды
өткізу
кезінде заңды тұлғалар
мен жеке кәсіпкерлер
осы
Заңның
9-1бабының 5), 6) және 7)
тармақшаларында
көзделген ойын-сауық
мәдени-бұқаралық ісшараларды
өткізуді
ұйымдастыру тәртібін
сақтауға міндетті.».

Жоқ.

«3. Мәдени-бұқаралық
іс-шаралар өткізу кезінде
шығармашылық
ұжымдар
мен
орындаушылар:
1) іс-шара өткізгенге
дейін
және
өткізу
уақытында
көрермендермен қарымқатынас
кезінде
нормативтік
емес
лексикадан, алкогольдік
ішімдіктерді,
есірткі,
психотроптық заттарды,
сол
тектестер
мен
прекурсорларды
тұтынудан
көрінетін
аморальдік,
әдепсіз
мінез-құлыққа
жол
бермеуге;
2)
музыкалық
туындыларды орындау
кезінде
фонограммалардың пайдаланылуы
туралы
көрерменге
хабарлауға;
3) осы Заңның 9-1бабы 5-тармағының 5)
тармақшасында
көзделген
талаптарды
сақтауға міндетті.».
мынадай
мазмұндағы
жаңа __) тармақшамен

редакциясын нақтылау.
Ойын-сауық
мәденибұқаралық іс-шараларды
ұйымдастырушылар үшін
көзделген міндеттермен
хат-хабар
алмасу
мақсатында.

Депутат
Б.Қ. Тілеухан,

Қабылданды
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қаржыландыру
1.
Мемлекеттік
мәдениет мекемелерін
қаржыландыру
Қазақстан
Республикасының
(Заңның
бюджеттік
31-бабызаңнамасында
ның жаңа белгіленген тәртіппен
2-1пайдаланылатын,
тармағы)
бюджет
қаражаты
және филантропиялық
қызметтен
және
(немесе) демеушілік
қызметтен
және
(немесе) меценаттық
қызметтен
және
(немесе) кіші отанға
қолдау
көрсету
жөніндегі қызметтен
түсетін қаражат және
өзге
де
қаражат
есебінен
жүзеге
асырылады .
2.
Мемлекеттік
мәдениет мекемелерін
қоспағанда, мәдениет
ұйымдарын
қаржыландыру
қызметтер
көрсету,
құрылтайшылардың
қаражаты
және
Қазақстан
2-тармағының
жаңа __)
тармақшасы

толықтырылсын:
«__) 31-бап мынадай
мазмұндағы 2-1 және
2-2-тармақтармен
толықтырылсын:
«2-1. Шығармашылық
одақтарды
қаржыландыру,
Қазақстан
Республикасындағы
мемлекеттік әлеуметтік
тапсырыс,
үкіметтік
емес
ұйымдарға
арналған гранттар және
сыйлықақылар туралы
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына
сәйкес,
сондай-ақ
филантропиялық және
(немесе) демеушілік және
(немесе)
меценаттық
қызмет есебінен жүзеге
асырылады.
2-2. Шығармашылық
бастамаларды
қолдау
қорларын
қаржыландыру,
мемлекеттік
бюджет
қаражатын қоспағанда,
Қазақстан
Республикасының
заңдарында
тыйым

заң техникасы, жобаның
1-бабы
2-тармағының
5) тармақшасынан және
6)
тармақшасының
төртінші
абзацынан
ауыстырылды.
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Республикасының
заңнамасымен тыйым
салынбаған басқа да
көздер есебінен жүзеге
асырылады.
2-1. Жоқ.
2-2. Жоқ.
3.
Мәдениетті
дамыту
қорлары
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
көзделген тәртіппен
мемлекеттік
емес
қаражаттарды тартуы
мүмкін.

салынбаған
есебінен
асырылады.»;

қаражат
жүзеге

3. «Мемлекеттік мүлік туралы» 2011 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңы
49.

Жобаның
1-бабы
3-тармағының
1) тармақшасы
(Заңның
161-бабының
2-тармағы)

161-бап.
Мемлекеттік
мекеменің
мүліктік
құқықтарды
іске
асыруы
…
2. Білім беру, дене
шынықтыру
және
спорт,
сұрыптарды
сынақтан
өткізу,
ауылшаруашылық
өндірісіне агрохимиялық қызмет көрсету,
суармалы жерлердің

1)
161-баптың
2-тармағы
мынадай
редакцияда жазылсын:
«2. Білім беру, дене
шынықтыру
және
спорт,
сұрыптарды
сынақтан
өткізу,
ауылшаруашылық
өндірісіне
агрохимиялық қызмет
көрсету,
суармалы
жерлердің
мелиорациялық жайкүйін мониторингтеу

жобаның
3-тармағының
тармақшасы
тасталсын;

1-бабы Әлеуметтік - мәдени
1) даму комитеті,
алып «Мемлекеттік
мүлік
туралы»
ҚРЗ
161-бабының
2-тарма(тармақшалардың
ғының
қолданыстағы
кейінгі
нөмірленуі редакциясы
өзгеріссіз
тиісінше өзгертілсін)
қалады.

Қабылданды
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мелиорациялық жайкүйін мониторингтеу
және
бағалау,
ветеринария,
орман
шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи
аумақтар
салаларының, Қарулы Күштердің спорт саласында, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі
шеңберінде
және
міндетті
әлеуметтік
медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсету саласында маманданатын,
арнаулы
мемлекеттік және құқық қорғау органдарының тегін медициналық
көмектің
кепілдік
берілген
көлемі
шеңберінде
және
міндетті
әлеуметтік
медициналық
сақтандыру жүйесінде
медициналық көмек
көрсету саласындағы
мемлекеттік
мекемелері, сондай-ақ

және
бағалау,
ветеринария,
орман
шаруашылығы,
ерекше
қорғалатын
табиғи
аумақтар
салаларының, Қарулы
Күштердің
спорт
саласында,
тегін
медициналық көмектің
кепілдік
берілген
көлемі шеңберінде және
міндетті
әлеуметтік
медициналық
сақтандыру жүйесінде
медициналық
көмек
көрсету
саласында
маманданатын,
арнаулы мемлекеттік
және құқық қорғау
органдарының
тегін
медициналық көмектің
кепілдік
берілген
көлемі шеңберінде және
міндетті
әлеуметтік
медициналық
сақтандыру жүйесінде
медициналық
көмек
көрсету саласындағы
мемлекеттік
мекемелері, сондай-ақ
мемлекеттік
кітапханалар,
мемлекеттік музейлер,
40

мемлекеттік
кітапханалар,
мемлекеттік музейлер,
музей-қорықтар және
мемлекеттік архивтер
өндіретін тауарларды
(жұмыстарды,
көрсетілетін
қызметтерді)
өткізуден
түсетін
ақшаны қоспағанда,
Қазақстан
Республикасының
заңдарында
кіріс
келтіретін
қызметті
жүзеге асыруға құқық
берілген мемлекеттік
мекемелердің
тауарларды
(жұмыстарды,
көрсетілетін
қызметтерді)
өткізуінен
түсетін
ақша
Қазақстан
Республикасының
заңдарына
сәйкес
тиісті
бюджеттің
есебіне жатқызылуға
тиіс.
50.

Жобаның
1-бабы
3-тармағы

музей-қорықтар және
мемлекеттік архивтер
өндіретін тауарларды
(жұмыстарды,
көрсетілетін
қызметтерді) өткізуден
түсетін
ақшаны
қоспағанда, Қазақстан
Республикасының
заңдарында
кіріс
келтіретін
қызметті
жүзеге асыруға құқық
берілген мемлекеттік
мекемелердің
тауарларды
(жұмыстарды,
көрсетілетін
қызметтерді) өткізуінен
түсетін ақша Қазақстан
Республикасының
заңдарына сәйкес тиісті
бюджеттің
есебіне
жатқызылуға тиіс.»;

214-бап.
Тарихи,
«1. Тарихи, ғылыми,
орыс тіліндегі мәтінге Депутат
ғылыми,
көркемдік көркемдік немесе өзге де түзету енгізілді, қазақ М.А. Айсина,
немесе өзге де мәдени мәдени
құндылығы тіліндегі мәтін өзгермейді. редакциялық түзету.

Қабылданды

41

2) тармакшасыньщ
екшпп
абзацы
(Зацньщ
214-бабыныц
1-тармагы)

Кундылыгы
бар
мулшке кукыктарды
жузеге
асыру
epeKineniicrepi
1. Тарихи, гылыми,
керкемдж немесе езге
де мэдени кундылыгы
болуы мумкш мулжке
«Тарихи-мэдени мура
объектшерш
коргау
жэне
пайдалану
туралы»
Казахстан
Республикасыныц
Зацына
сэйкес
курылатын
арнаулы
комиссия сараптама
жасайды.

болуы мумкш мулжп
Казахстан
Республикасыныц
«Тарихи-мэдени
мура
объектшерш коргау жэне
пайдалану туралы» жэне
«Мэдениет
туралы»
зацдарына
сэйкес
курылатын
тарихимэдени мура мэселелер1
жешндеп
арнаулы
комиссиясы жэне улттык
мэдени
игипк
объектшершщ айрыкша
режим!
женшдеп
сарапшы
комиссия
карайды».».

Зац жобасыныц мэпш зац техникасы кагидаларына жэне эдеби пл нормаларына сэйкес келпрысш.

Б. Мамраев

Комитет торатасы
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