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КІРІСПЕ

Қоғам қалыіггасу үшін қоғамдағы тәртіптің, бірліктің, татулықіың 
ныіпаны және кепілі қүқык қалыптасып орнығуы керек. Қоғамда 
әлеуметик қызметтің өсуі, кеңеюі және азаматгық қасиетгердің даму- 
на ықпал жасайтын басқару саласының қүқықтық реттелуіне жағдай 
жасалуы тиіс. Сонымен қатар, республика көлемінде қүкдагың толық 
сақгалуы мен заңнаманың қамтамасыз етілуі мен орындалуы 
қолжетімді болуы керек.

Республикамыз егемендік алып, тэуелсіз мемелекет болғаннан 
бері тәуелсіз мемлекетімізді берік орнықгыру мақсатында бір шама 
заңцар қабылдап, заңдар жүйесі қалыптасып жәие оларға өзгерістер 
мен тольпсгырулар да еңгізіліп үлгерді. Қазақстан Республикасының 
Конституциясьшың 1-ші бабының 1-ші тармағында 
корсстілғендей: «Қазақстан Республикасы өзін демократиялық,
зайырлы, қүқықгық мемлекет ретінде орнықгырады, оның ең қымбат 
қазынасы — адам және адам емірі, қүқықгары мен бостандықгары» 
міне осы баптың негізін- де мызғымас мемлекет жэне азаматтарын 
қорғай білетін берік мемле- кет болу үшін қүқықгы қоғамда 
қалыптастырып, қүқықгықтәргіпті орнықгыра білуіміз маңызды.

Экоиомика саласының күқыктық ретгелуі деген бөлімде 
жономикалық және сауда салаларында басқаруды жүзеге асыру, 
итқарушы билік орғандарының қүзіреті, мемлекеттік меншікті 
роформалау, кэсіпкерлікті қолдау, сауда қызметін мемлекеттік регггеу, 
мвмлекстгік мүлікті басқару, бәсекелестікгі қоріау, мемлекеттік 
жопомика саласындағы бақылау сияқты мэселелерді көтереді.

Қаржы, банк жэне статистика салаларьш басқару беліміиде қаржы 
рьшогы секгоры қызметінің қүқықтық негіздері, қаржы саласындағы 
басқаруды жүзеге асыратын атқарушы билік оргаңдарының қүқықгық 
моргебесі, банк қызметі саласындағы басқару, мемлекеттік 
Оу хі алторлік есеп және статистика саласындағы басқаруды қамтида.і.

< )іюркооіп, қүрылыс жэне туристік қызмет салаларындағы басқару 
іиіінмпідо оңірлік жэие қүрьшыс салаларындағы басқарудың мазмүны, 
ііш рп.юін ж.шс қүрылыс салаларындағы басқаруды жүзеге асыратын 
,іі мрушы (шііік оргшідарының қүқықгық жағдайы деген мэселелер осы 
(кшімді іуімтиды.

Лі'|іооііори.к:іпгІк кешен саласындағы мемлекеттік реітеу (ауыл 
пінруашылыгы) болімі аі роонеркэсіптік кешен саласыидағы реттеудің 
қүқықгық негіздері, агроөнеркэсіптік кешен саласындағы 
басқаруды жүзеге асырагын атқарушы билік органдарының қүқықтық
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жағдайы жэне агроөнеркәсіптік кешен саяасындағы реттеудің 
күқықгық негіздерін қамтиды.

Көлік байланыс және акдараттандыру салаларындағы басқарудың 
ұтьшдық-қүқықты к негіздері бөлімінде көлік саласьшдағы мемлекетгік 
басқарудьің мазмұны, байланыс және ақпараттандыру саласьшдағы 
мемлекетгік басқарудың мазмұяы, көлік байланыс және 
ақпаратгандыру салаларьшдағы басқаруды жүзеге асыратын атқарушы 
билік органдарының кұқықтық жағдайы көрініс алады.

Қоршаған ортаны қорғау жэне табиғи ресурстарды пайдалану 
саласьшдағы басқару деген бөлімде қоршаған ортаны қорғау жэне 
табиғи ресурстарды пайдалану саласындаіъі басқарудың мазмұны, 
қоршаған ортаны қорғау жэне табиғи ресурстарды пайдалану 
саласындағы басқаруды жүзеге асыратын атқарушы билік 
органдарьшың құкықгық жағдайы мэселелер орын алды.

Мәдениет саласын қүқықгық ретгеу бөлімі мәдениет жэне 
мэдениет саласындағы қызметгің ұғымы жэне түрлері, мэдениет 
ұйымдарының кұкықгық мәртебесі, мәдениет саласындағы мемлекетпк 
басқару, тарихи-мәдени мұра мен ұлтгық мұрағат қорын мемлекетгік 
реттеу жэне басқаруды қамтиды.

Әлеуметгік-мәдениет аясындағы кұқықгық ретгеу бөлімінде 
денсаулық сақгау саласын мемлекеттік ретхеу, мемлекеггік ретгеу 
мен басқарудың объектісі ретінде денсаулық сақгау жүйесіне жалпы 
элеуметтік-кұқықгық сипаттама, денсаулық сақгау саласьш басқару 
органдарының жүйесі жэне кұзыреті қараетырылады.

Біпім және ғылым саласындағы басқару болімі білім саласын 
басқарудың мазмұны бөлімі мына жүйелерді қальштастырады: білім 
беру бағдарламалары мен мемлекетгік білім беру стандарттарын ың 
жүйесі, білім беру ұйымдарының кұқықтық мәртебесі және жүйесі, 
жоғары оқу орнының ұйымдық-кұқықгық мэртебесі жэне оны басқару, 
білімді мемлекеттік басқару органдарыньщ жүйесі жэне кұзыреті, 
ғылым және ғылыми-техникалық қызметті басқару.

Дене шынықтыру жэне спорт саласындағы мемлекетгік реттеу мен 
басқару бөлімінде: дене шынықтыру жэне спорт саласьюдағы 
мемлекетгік ретгеу, дене шынықгыру жэне спорт саласыңцағы 
басқаруды жүзеге асыратын атқарушы билік органдарының құқықгық 
жағдайы мәселелері қарастырылады.

Ішкі істер саласындағы басқару бөлімінде ішкі істер саласындағы 
басқарудың үйымдық-құкықтық негіздері, ҚР Ішкі істер министрлігінің 
құзыреті, полицияның кұқықгық жағдайы, ішкі эскерлер жэне оларды

%
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ұйымдастыру, жол қозғалысы қауіпсіздігіне мемлекеттік қадагалау, 
есірткілер айнгілымына бақылау аясындағы баскару қарасты]зьшады.

Сыртқы істер саласыидағы басқару бөлімі мына мәселелерді 
қозғайды: сыргқы істер саласьшдағы басқарудың ұйымдық--құқыішлқ 
негіздері, Қазакстан Республикасының дштаомахнялық қызметі, 
Қазақстан Республикасьшың елшіліктері жэне оған теңестірілген 
өкілдікгері, консульдық мекемелер.

Жалпы оқулық Қазақстан Республикасы жоғары оку орындарына 
арналғаіг және мемлеюягтік стандартқа сәйкес жазылған.

ОҚУ КҮРАЛЬтЫЦ м ә п н ш д е  к е зд е с е т ш  
ҚЫ СҚАРҒАН СӨЗДЕР

ҚР — Қазақстан Ресяубликасы
ҚРЗ — Қазақстан Реснубликасының Заңы
АИТВ — Дцамның иммунитет таншылығы вирусы
ЖИТС — Жүре найда болған иммунитет тапшылығы синдромы
ҚазССР — Қазақ Кеңестік Соңиалистиік Республикасы
ІР — Іпіеітаіі ргоіосоі
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ЭКОНОМИКА САЛАСЫН, ӘЛЕУМЕТТЖ-МӘДЕНИ 
ЖӘНЕ ӘКІМШ ІЛЖ-САЯСИ ҚЬІЗМЕТТІ 

МЕМЛЕКЕТТЖ БАСҚАРУ

І-БӨЛІМ.
МЕМЛЕКЕТТЖ БАСҚАРУДЫ ¥ЙЫМДАСТЫРУ

1-тарау. МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУДЫ УЙЫМДАСТЫРУ
НЕГІЗДЕРІ

§1. Мемлекеттік басқаруды үйымдастыру түсінігі

Мемлекеттік басқарудьщ тиімді жүйесін қалыптастыру мақсатында:
•  мемлекетгік басқару жүйесін дамытудьщ бірьщғай саясатын 

қалыіггастыруды қамтамасыз ету;
• мемлекетгік аппарат қызметінің кәсібилігін жэне тиімділігін 

арттыруды қамтамасыз ету;
•  мемлекетгік органдардың қызметін халыққа сапапы мемлекеттік 

қызмегтер ұсьшуға бағдарлау;
•  мемлекетгік аппарат қызметінің айқындьюығы мен ашықгығын 

қамтамасыз егу қажет деп Қазақстан Республикасындағы 
мемлекепік басқару жүйесін жаңғырту түжырымдамасында атап 
айтылған (Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 16 
сәуірдегі № 799 Жарлығы өзгерістер мен толықгырулар енгізілді).

Мемлекеттік басқару жүйесін жаңғыртудың мақсаты мен міндетгері 
Мемлекеттік басқаруды реформалаудың негізгі мақсаты 2015 жьшға 
қарай корпоративтік басқару, нәтижелілік, ашықгық және қоғам 
алдында есеи беру қағидатгары негізінде мемлекетгік басқарудьщ жаңа 
сапалы моделін құру арқылы азаматгардьщ қүқықгары мен 
бостандығын барынша іске асыру үшін қажетті жағдайларды 
қамтамасыз ету болып табылады. Бүл ретте, Стратегиялық жоспарында 
көзделген мемлекеттік секторды реформалаудьщ негізгі бес бағыты 
шеңберінде көрсетілген мақсатгарға
қол жеткізу үшін мынадай міндетгерді дэйекті шешу көзделеді:

1. Нәтижеге бағдарланған мемиекеттік жоспарлауды енгізу 
бойынша реформаларды тереңдету;

2. Мемлекетгік қызметтердің сапасын жақсарту;
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3. Лицензиялық — рұқсат беру жүйесін және мемлекетгік 
органдардың бзқылау-қадағалау қызметін жетІлдіру;

4. Мемлекетгік іжтивтерді басқару тиімділігін артгыру жэне 
квази-м емлекеггі к сеісіорды оңтайландыру;

5. Мемлеісеттік қызметгі кэсібилендіру;
6 . Мемлекеттік апнараттың тнімді вэдзылымын қалыптастыру 

және әкімшілік реформаларды басқаруды жақсарту.
Мемлекетгік басқару мемлекеттік қызметгің бір түрі болын 

табылады, негізгі субьектІлері атқарушы билік органдарынан түрады. 
Қазақстан Республикасының Констшуциясының 64 -  бабының 1 
тармағына сэйкес «Үкімет Қазақстан Респу£)ликасының атқарушы 
билігін жүзеге асырады, атқарушы органдардащ жүйесін басқарады 
жэне олардың қызметіне басшылық жасайды» деп айтылған.Ал бүл 
жүйеге минисгрліктер, мемлекеттік комитеітер мен мекемелер, 
жергілікті атқарушы билік органдары, мемлекеггік кэсінорындар мен 
мемлекетгік мекемелердің әкімшіліктері жатады. ҚР Үкімет алқалы 
орган болып табылады және өзінің бүкіл қызметіңде Республика 
ГІрезидентінің алдында жауапты, ал Констшуцияда кезделген 
жағдайларда Парламент Мэжілісінің жэне Парламенттің алдында 
жауапты.

Қазақстан Республикасының Үкіметі:
1) Мемлекеттің элеуметтік-зкономикалык саясатының, оньщ 

қорпшыс қабілетінің, қауіпсіздігінің, қоғамдық тәртіпті қамтамасыз 
сіудің негізгІ бағытгарын эзірлейді жэне олардьщ жүзеюе асырылуын 
ү іі ы мдастырады;

2 ) Парламентке республикалық бюджетті және оның атқарылуы 
і уралы есепті ұсынады, бюджеттің атқарылуьш қамтамасыз етеді;

3) Можіліске заң жобаларьш енгізеді жэне з;щдардьщ орьшдалуьш 
қамтамасыз етеді;

4) Мемлскетгік меншікті басқаруды ұйымдастырады;
гі) 1’сспубликаның сыртқы саясатьш жүргізу жөнінде шаралар 

оіірлейді;
6 ) Ммітсіріііктордіц, мсмлскеггік комитетгердің, өзге де орталық 

ж чіг жері ілікгі лгк.арупііы оріандардың қызметін«! басшылықжасаңцы;
'!) Рссііубліиканын, миіиісірліісісрі, мемлекеггік комнтепері, өзге 

дс орталық жоне жорі іліісі і агқарушы органдары акгілерінің күшін 
толық пемесе қолданылу болігінде жояды немесе тоқгататұрады;

8) Үкімет құрамына кірмейтін орталық атқарушы органдардың 
басшыларын қызметке тағайындайды жэне қызмегген босатады;

9) Конституциямен, зандармен жэне Президент акхілерімен 
жүктелген озге де қызметгерді орындайды.
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Атқарушы бшіікті жүмылдыру барысында Қазақстан 
Республикасының ГІрезиденті ерекше рөл атқарады. Қазақстан 
Республикасының Президенті Республика Премьер-Министрінің 
ұсынуымен Республиканың мемлекетгік бюджеті есебінен үсталатьш 
барлық органдардьщ қызметкерлеріне арналған қаржыландыру мен 
еңбекақы төлеудің бірыңғай жүйесін бекітеді.

Парламент Мәжілісінде өкілдігі бар саяси партиялар 
фракңияларымен консультаңиялардан кейін келісім беру үшін 
Мэжілістің қарауына Республика Премьер-Министрінің 
канд идатурас ын енгізеді. Парламент Мәжілісінің келісімімен 
Республиканың Премьер-Министрін қызметке таіайьшдайды жэне оны 
қызметтен босатады. Премьер-Министрдің үсьшуымен Республика 
Үкіметінің құрылымын айқындайды.Сонымен қатар:

— Республиканың Үкімет қүрамына кірмейтін орталық атқарушы 
органдарын күрады, таратады және қайта қүрады;

— Республика Үкіметінің мүшелерін қызметкетағайындайды;
— Сыргқы істер министрін,
— Қорғаныс министрін,
— Ішкі істер мннистрін,
— Әділет министрін қызметке тағайьшдайды;
Қазақстан Республикасының Презнденті Үкімет мүшелерін 

қызметтен босатады. Үкімет мүшелерінің антын қабьшдайды және 
ерекше маңызды мэселелер бойьшша Үкімет отырыстарына төрағалық 
етеді. Үкіметке заң жобасын Парламент Мәжілісіне енгізуді 
тапсырады.

Президент Республика Үкіметі мен Премьер-Миннстрінің, 
облыстар, республикалық маңызы бар қалалар мен астана әкімдері 
актілерінің күшін жояды не қолданылуын толық немесе ішінара 
тоқгата түрады.

Мемлекетгік басқаруды үйымдастыру атқарушы билік 
органдарыеың қызметінен түратын негізгі басқару аймақгарын қамтиды:

■ Экономикалық саланы басқару.
Экономикалық қызмет кешенін қамтитьш сала (онеркэсіп, 

знергетика, ауьш шаруашьшығьг, қүрылыс, коммуникаңия, табиғи 
ресурстарды қорғау жэне пайдалану, қоршаған ортаны қорғау, сауда, 
қаржы жэне кредит, сыртқы экономикалық қызмет, кеден ісі).

— Әлеумегтік — мәдени саланы басқару.
Әлеуметтік дамуды, әлеуметтік саясатты, білім беру, ғьшым, 

денсаулық сақгау, мэдениет, элеуметтік қорғану кешенін қамтитын сала.
» Әкімшілік — саяси саланы басқару.
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Қорғаныс, тэртіп, ішкі істер саласын, әділет саласын, сыртқы істер 
ксшенін қамтитын сала.

Р - Қазіргі жағдайлардагы мемлекегтік басқаруды үйымдасгыру

Қазіргі жағдайдағы мемлекетгік басқаруды уйымдастьгоудың 
иринциптері:

-  Жеке сала бойынша басқару саласы (саяалық басқару)
-  Салааралық басқару саласы (салааралық басқару)
Басқаруды ұйымдастырудың салалық принципі дегеніміз бұл

мемлекетгік басқару саласының жүйеленіп үйымдастырылуы 
(енеркәсіп, ауылшарушылық, денсаулық сақгау т.б.)

Салааралық мемлекепік басқару -  мемлекеттік басқаруды мүндай 
принцишіен ұііымдаспыру кезінде, басқаруды үйымдастырылуы 
жағьшаіі езіне бағынбаіітын кэсіпорындарға, ұйымдарға жэне басқа да 
басқару нысандарына қатысты жоғарғы ведомоствалық сипатгағы 
окілеті жүктелген атқарушы билік органдары жүзеге асырады. 
Салааралық басқарудың мазмүны осы атқарушы билік органдарының 
өз құзіретіне қатысты мәселе бойьшша функівдюналдық ретгеудің 
саяааралықкоординациясын жүзеге асыруы больш табьшады.

Атқарушы билік орі-андары мынадай қызметтерді жүзеге асырады:
-  Белгіленген тэртіппен конкурстар өткізеді жэне тауарларды алу 

жэне жөнелту үшін жұмыстар атқарады, қызмет көрсетеді жэне 
олармен мемлекетгік келісімжасайды.

-  Мемлекетоң басқа да қажетгігін орындау барысында белгіленген 
қызмет саласьшда ғылыми зертгеу жұмысіарын жүргізеді.

-  Әлеумепік-экономикалық даму болжамынмақұлдайды;
-  Республика ГІрезидеші айқындайтын тэргіппен республикалық 

бюджеіті және оған езгерістерді әзірлеуге қатысады, 
Парламентке республикалық бюджетгі жэне оның атқарылуьі 
гуралы есепті үсынады, бюджетгің ат»;арылуын қамтамасыз 
отсдІ;
1 'ссііубликаның қаржы жүйесін ныгайіу женіндегі шараларды 
ііірлойді жэне жүзеге асырады; мемлекеттік валюта, қаржы 
|К‘*іурстііры мен материалдық ресурстарды жасақтау жэне 
и ііідііиііиу кезінде заңдьшықгың сажталуьш мемлекеттік 
і і.іиі.щііуды щімгамасыз етеді;
К үін.іні.імді.іқ жоне инвестициялық саясатпы жүзеге асырады; 
Мсміісік і гік (>іи а (іслгілеу саясатынтұжыр.ымдайды;
Момлск* і рсі гоіі гіп баіалар қолданьшатын өнімдер, тауарлар
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жэне көрсетілетін қызметгер номенклатурасын белгілейді; 
Еңбекке ақы төлеу, азаматтардың элеуметгік қоргалуы, 
мемлекетгік әлеумехтік қамсыздандыру мен әлеуметгік 
сақтандыру жүйесін жэне шартгарын қалыптастырады; 
Мемлекетгік өңірлік саясатгың негізгі бағытгарын 
түжырымдайды; өңірарапық проблемалар мен оңірлердің 
әлеуметгік- экономикалық даму мэселелерін шешуді қамтамасыз 
етеді;
Ғьшым мен техннканы дамыту, жаңа технологняларды енгізу, 
мәдениетгі, білім беруді, денсаулық сақгауды, туризм мен 
спортгы дамыту жөніндегі мемлекеттік саясатгы 
қалыптастырады;
Табиғи ресурстар мен қоршағаи табиғи ортаны үтымды 
пайдалануды жэне қорғауды қамтамасыз ету жөніндеғі 
іс-шараларды әзірлейді жэне жүзеге асырады;
Қүқықгық саясатгың іске асырылуын қамтамасыз етеді; 
Азаматтардьщ құқықіары мен бостаыдықтарын сақгау жэне 
қорғау, заңдьшық пен қүқық тэртібін, Республиканың қауіпсіздігі 
мен қорғаныс қабілетін, Республиканың аумақтық тұтастығын 
және мемлекеттік шекараларының күзетілуіи қамтамасыз ету 
жөніндегі шараларды эзіряейді және іске асырады;
Кеяіссөздер жүргізу және үкіметаралық келісімдерге қол қою 
туралы шешімдер қабылдайды;
Республиканың шет мемлекеттермен, халықаралық жэне өңірлік 
үйымдармен өзара қарым-қатынасын дамытуды қамтамасыз 
етеді;
Сыргқы экономикалық саясатты іске асыру жөніндегі шараларды 
түжырымдайды;
Сыртқы сауданы дамыту жөнінде шаралар қолданады; 
Халықаралық қаржы үйымдарымен ынтымақгастықгы жэне 
өзара іс-қимыл жасауды жүзеге асырады;



, , ТІ-БШІШ. , ч ...... .
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУ САЛАСЫНДАҒЬІБДСҚАРУ . ,М(,

1-тарау. ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ САУДА 
САЛАЛАРЫНДАҒЫ БАСҚАРУДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРАТЫН 

АТҚАРУШЫ БИЛІК Қ¥ЗЫРЕТ1

§1. Экономикалық және сауда салаларындағыбасқаруды жүзеге 
асыратыи атқарушы билік қүзырегі

«Қазақстан Республикасьшың мемлекеттік басқару жүйесін одан 
эрі жегілдіру жөніндегі шаралар туралы» ҚР Президентінің 2011ж. 10 
тамыздағы№136 жэне 2016 ж. 6  мамырдағы №253 жарлығымен 
ҚР-сы Экономикапық даму жэне сауда минисгрлігінің саясатын, 
бюджет саясатын, кеден ісі, мемлекетгік кепілдік берген қарыз алу 
мен берген саласындағы саясатты эзірлеу жэне қалыптастыру 
саясатындағы; ауылдағы аумақтарды дамьггу саясатык эзірлеу, 
қалыптастыру жэне іске асыру саласындағы; халықаралық 
экономикалық ынтымақгастық аясын үйлестіру саласындағы; табиғи 
монополшшар мен реттелетін нарықгар аясывдағы саясатты әзірлеу 
және қалыптастыру саласындағы, бэсекелестікгі қорғау жэне 
монополиялык қызметті эзірлеу жзне қалыптастыру саласындағы 
(|>ункциялар мен өкілеттіктерді жүзеге асырады.

Қазақстан Республикасы Экономикалық даму жэне сауда 
министрлігі қызметіндегі стратешялық жоспарлау; элеуметтік 
экономикалық дамуды болжамдау және талдау; мемлекеттік активтерді 
басқару, оның ішінде корпоративтік басқару саласын арттыру саясатын 
очірлеу; салаларывдагы мемлекеттік жеке меншік зріпгестікті дамьггу; 
мемлекеттік рүқсат беру жүйесін жетілдіру мен оңтайландыру жэне 
жтнс кэсіпкерлік субъектілерінің қызметі мемлекетгік бақьшау мен 
Мідшпяау саласындағы мемлекеттік саясат пен ведомстваларды 
уііцрстіруді, сондай-ақ жеке кәсіпкерлікті қолдау мен дамыту 
111111 іі>1111рі.і11 іске асыру, өңірлерді дамьпудаш шараларын өзін-езі 
(нп іиіцү мосслслері жөніндегі үсыныстар эзірлеу, табиғи монополиялар
< <ініііііі|м.иі/іп гпуарлар мен қызметтер нарықтарында тарифтік саясатты 
ж.шс Г>иі іі (іпиілсу саласывдағы саясатты айқындау; халықаралық 
ікоиомикішык, жоно қаржьшық қатынастар, оның ішіңце халықаралық 
ікшюмикішмқ иитсграцияны реттеу саласындағы функңияларды 
куиюйтукоздолген.
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Қазақстан Республикасы Экономикалық және сауда министрлігінің 
өщрлік даму, кэсіпкерлікті қопдау, оның іыгінде әлеуметтік кәсіпкерлікті 
қоддау, әлеуметтік кәсіпкерлік корпораңиялардың қызметін үйлестіру 
аясындағы мемлекегггік саясатты қалыптастыру және іске асыру 
саласындағы функцияшары мен өкілеттіктерін оған бере отьфып, 
Қазақсган Республикасы өңірлік даму министрлігі құрылды.

* Қазақстан Республикасы экономикалық даму жэне сауда 
министрлігі: бюджетгік жоспаралау;

■ инвестицияларды қоядаудьщ жэне қолайлы инвестиңиялық 
ахуал жасаудың мемлекепік саясатьш қалыптастыру;

■ халықгың көшу қонуы аясындағы мемлекеттік саясаггты 
қальппастыру саласындағы функциялар мен өкілеттіктерді 
бере отырып, оны Қазақстан Республикасы экономика жэне 
бюджеттік жоспарлау министрлігі егіп қайга құру жолымен 
ұйымдастырылды.

Қазақсган Республикасы Экономика бюджеттік жоспарлау 
министрлігіне «жасьш экономиканы» дамьггудың мемлекеттік 
саясахын қалыпгастыру жөніңцегі функциялар, өкілеттіктер берілген.



2-Тарау. ЭКОНОМИКА АЯСЫНДАҒЫ БАСҚАРУ

§1. Мемлекеттік меншікті реформалау, кэсіпкерлікті қолдау жэне
сауданы реттеу

Кеңес өкімехі таратылганнан кейін меншік қатынастарын 
реформалау «Қазақ ССР-індегі меншік туралы» 1991 ж. 1 қаңтардан 
бастап күшіне еңген ССР- інің Заңынан’ бастау алды.

Бүл заң Қазақ ССР-індегі меншік-азамагггық меншігі, коллективтік 
және мемлекеттік меншік формасында болады деп, жеке және заңды 
тұлғаііардың өндіріс кұрал-жабдықгарьша және оларды біріктіретін 
мүліктік кешендерге жеке меншік қүқықгарын бірінші рет бекітті. Осы 
заңға өзгерістер мен толықгырулар енгізу туралы 1993ж. 9 сәуірдегі 
Қазақстан Республикасының Заңы2  Қазақстан Республикасының 
жономикасы эр алуан меншік формаларына негізделген деп белгіледі. 
Осыған Қазақстан Республикасының азаматгары шет ел азаматгары, 
азаматгығы жоқ адамдар, сондай-ақ олар құрған заңцы үйымдар, жеке 
меншік қүқығьшың субъектілері, ал Қазақстан Республикасы 
республика аумағында мемлекеттік меншік қүқығының субъектісі 
болады деп бекітілді.

Меншік туралы тек қана ҚР-ның мемлекеттік меншігінде және 
сжімшілік аумақгық бірліктерінің меншігінде болатын мемлекетгік 
мүліктердің аражігі ажыратылғаны көрсетілді.

Бүдан кейін «Мемлекет иелігінен алу жэне жекешелендіру туралы» 
1991 ж. 22 Заңы3  маусымда ҚР-ның заңы қабылданды. Осы заңмен 
Қазақстан Республикасында мемлекетгік меншікгі, оның мемлекет 
ислігінен алынуын жэне жекешелендірілуін коздейтіндей етіп қайга 
қүрудың кұқыктық негіздері, ережелері мен проңедуралары белгілен- 
ді Заң меншіктің эр түрлі формаларын қалыптастыру, бәсекелестік пен 
и-м іпкерлікті, тиімді, элеуметгік бағдарламадағы нарықгы 
........ дамыту үшін жағдай жасауға бағытталған.

Г«>і (іолмп огырған Заңға өзгерістер мен толықіырулар еңгізу 
.һ.иимм. іі І9<)3 ж. 12 сәуірде қабылданған Заңмен4  жекешелендіру 
іііцдһі үііммдар мен нақгы адамдардың мемлекетгік меншік 
ііЬі.іи іііи|іім, сондай-ақ мемлекеттік кәсіпорьщцарды, үйымдарды 
ііііііі .і қүру ноііі.імси күрьшған акңнонерлік қогамдардың акңияларын

I і і і і і і і  (:< Т  ж ^ іі і і | і і  і. і К с ң с с  В с д о м с т в а с ы ,  1 9 9 1 , № 1 ,  1 8  қ  

К ,н ін қ  < Ч I ' Ж о і  і і р г іл  К с ң с с  Н с д о м с т в а с ы ,  1 9 9 1 ,  № 1  

К .Г  і и . і і і  Ж о і  м р і. і  І С і іЦ 4 ч ; ін ің  1 1 с д < ім с г в а я а р ы ,  1 9 9 1 ,  № 2 7 ,  3 4 9 Қ  

Г і і ! м і  і і  К д і і і қ с и і і і  і і і і с г і ,  1 9 9 3 ж .  2 м а у с ы м
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мемлекеттен сагьш алуы деп айқындалған. Тек қана ҚР-ның 
мемлекетгік меншігіндегі объекгілер басқа ҚР-ньщ барлык өндірістік 
және өндірістік емес салалардағы мемлекетгік меншік объектілері 
мемлекет иелігінен альшып, жекешелендіруге жатады деп бекітіліген.

Жогарыда аталған 1993 ж. 12 сәуірдегі Заңмен мемлекеггік мен- 
шік объектісін мемлекет иеленген алу мен жекешелендіру мынандай 
түрлерде:

• Мемлекеттік кәсіпорынды акционерлік қоғам, басқа да 
шаруашылық қоғамы немесе серіктестік етіп қайта кұру;

* Мемлекетгік кэсіпорьшның мүліктік немесе мемлекеттік 
кэсіпорьшдарды азаматгардан, сондай-ақ мүліктік мемлекеттік 
меншік емес заңдық үйымдарда конкурс бойынша немесе 
аукционда сатып алу;

* Холдингтер мен акционерлік компанияларды 
диверсификациялау ( э р т а р а п т а н д ы р у )  кезіңце акционерлік қоғамдар 
мен компаниялардьщ акцияларьш, сондай-ақ агровнер кзсіпорьшдары 
өңдеуші жэне қызметі көрсетуші кәсіпорындары акционерлерін меншік 
иесі бойынша сатып алу түрінде жүзеге

• асырылуына мүмкіндік белгіленген.ҚР-сы ІІерзидентінің
1991 ж. 13 қыркүйектегі Жарлығымен1 Республикада 1991-1992 
жылдары ( 1 -кезең) меншікті мемлекет иеленген алу мен 
жекешелендіру бағдарламасы және мемлекетгік меншікті 
жекешелендіру купондық механизмі жөніндегі ереже бекітілді.

Бағдарламаньщ мақсаты — меншіктің мемлекетгік формасын, 
меншікгің басқа формасына дәйектілікпен айналдыру, азаматтардың 
мемлекеттік кәсіпорындардың мүлкін (бағалы қағаздарын) сатьш алуын 
қамтамасыз ету.

Сонымен бірге меншікті мемлекет иелікке алу мен жекешелендіру 
элеумехтік экономикалық нәтижелері мыналарға қол жеткізілді деп 
көзделді:

— Мешніктің сан алуан формаларына, тауар өндірушілердің жаңа
экономикалық қатынастардьіқалыптастыруға;

— Бәсекені дамьггу негізінде экономикадазғы етімділікті жоюға;
— Адамдардың еңбекке материалдық мүдделігін артгыруға,

инициатива мен кэсіпкерлік қызметгідамытуға;
— Экономикалық қаржы жағдайын жақсартуға;
— Өнім мен қызмет көрсету сапасын арттыруға, түтыну рьшогыньщ

ахуалын жақсартуға;
------------------------------------------ %
1 Егемен Қазакстан газеті, 1991, 37 қыркұйек
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— Мемлекеттік өкімет және басқару органдарын өздеріне тзн емес 
шаруашылық жүргізу міндетгерін атқарудан босатуға;

-  Жеке адамдар занды ұйымдардың мемлекеттік меншік мемлекет 
иелігін алу мен жекешелендіру процестеріне қаіынасуына кеңінен 
жол ашуды қамтамасыз ету мақсатында оларды жүргізудің 
мынандай формалары болады: ұсақ кэсіпорындарды сату үшін 
аукциондық жэне конкурстық әдістерді қолдану, орта жэне ірі 
кәсіпорындарды мемлекег басқа да шаруашылық қоғамдарда, 
серіктестіктер мен колективтік кәсіпорындарға айналдыру 
белгіленеді.

Мемлекет иеліғінен алу және жекешелендіру көбінесе өтемелі 
негізінде жүзеге асырылатын болды. Сонымен бірге сатушы Заңға 
сәйкес мемлекеттік мүліктің бір бөлігін Қазақстан азаматгарына жэне 
іавды үйымдарына тегін негізінде бере алады деп белгіленген. 
Сондай-ақ жекешелендірілген кэсіпорын қызметкерлеріне күрған 
сатып алушыға эр түрлі жеңілдіктер берілетіні көзделген.

ҚР-ның Президентінің «Материалдық орта салаларындағы 
ондірісті түрақгандьфу жэне өркендету жоніндегі шараяар туралы»
1992 ж. 8  ақпандағы Жарлығымен өнеркәсіптер 1992 жылдың соңына 
дейін жекешелендіруге жататын шағын жэне орта мемлекетгік 
косіпорьшдардың кемінде 50 процентін олардың үжымдарының 
тілектерін ескере отырьш, акционерлік, үжымдық және меншікгік 
косіпорындар етіп қайта қүру міндеті қойылды1.

Мемлекеттік мүлікті сатып алуға 1991-1992 жылдары (1 кезевде) 
жекешелендіру купондары қолданылатын болды. Купондар 
роспубликаның материалдық байлығына халықгың қосқан бүрынгы 
оцбек үлесін өтеу қүралы ретінде еңгізілді.

Мемлекетгік ауьш шаруашылық кәсіпорындарының мүлкін 
жоксшелендірудің ерекшеліктері туралы 1992 ж. 14 қаңтарда арнайы 
іиң қабылданды2.

ҚІ’ч:ы Президентінің «Материалдық өндіріс салаларындағы 
м . і ш і і к г і  момлекет иілігінен алу мен жекешелендіру жөніндегі 
іцумыі іі.і жандандыру шаралары туралы» 1992 ж. 28 сзуірдегі 
)|і,і|іні.іі ы м о і і  1 оцбек ұжымдары мүддесі сақталды және мемлекет 
ц''іп Ім'ц ніу мроцесін жеделдету мақсатында кэсіпорындар мен 
уііым,дп|ідыіі поііііцде ашық үлгідегі акционерлік қоғамдар күру

1 'іічи іи і К д іп ц г і.ііі гіі и іі, 1 9 (; 2 , 1 1  ш<;пан

1*1' і і,і Ж і і і і і|іі.і К і ңг« і іи ц  Ж а р ш ы с ы , 1 9 9 2 ,Х»4 , 8 0  қ
Х і і ііы к  К г іц о  г ігю г і,  1992 , ІО с а у ір
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арқылы оларды акционерлеу мемлекеттік меншікхі өзгерудщ негізгі 
түрі ретінде белгіленген.

Мемлекет иелігінен алу жэне жекешелендіру туралы ҚР-ның 
Заңына. сәйкес мемлекеттік меншік объектілерін сатып алу жөнінде 
конкуретар тэртібін, сондай-ақ сатушылар мен конкурсқа 
қатысушылардың қүқықгары мен міндеттерін белгшейтін 
«Мемлекеттік меншік объектілерін сатып алу жөніндегі конкурстарды 
ұйымдастыру» туралы арнайы Ереже бекітілді.

ҚР-сы Президентінің 1993 ж. 5 наурыздағы Жарлығымен 
«Қазақстан Республикасында мемлекет иелігінен алу мен 
жекешелендірудің 1993 - 1995 жылдарына (II кезең) арналған Үлттық 
бағдарламасы бекітілді*. Жекешелендірудің негізгі мақсаты — 
мемлекетте қарасты өндірістік объектілерді. баска да мемлекеттің 
өтеусіз жэне өтіммен беру арвдылы республика халқына ұлттық мүлікті 
қайтару барысында меншік қүқыгын дербестендіру негізінде 
орталықтандырылған жоспарлы экономикадаи нарықтық экономикага 
көшу үшін қажетгі жағдайлар жасау көзделген.

Бағдарламаға сәйкес мемлекет иелігінен алынып, жекешелендіруге 
тиісті объектілердің эрбір бағыт бойынша нақгыланатын тізімін жьш 
сайын үкімет бекітетін болды. Мемлекетгік меншіктер барлық 
объектілерін жекешелендірілген екі топқа белді:

• Мемлекет иелігінен алынагын және жекешелендіретін 
объектілер;

■ Жекешелендірілуіне тыйым салынғанобъектілер.
ҚР-сы Президентінің «Мемлекеттік кәсіпорындарды 

акңионерлік қоғамдар егіп қайта қүру жөніндегі үйьмдастыру 
шаралары туралы» 1993ж. 5 наурыздағы Жарльіғымен2  мемлекеттік 
кәсіпорындар мен үйымдар (совхоздардан басқаларьш), сондай-ақ 
жабық үлгідегі акцио- нерлік қоғамдарды (жарғылық капиталының 50 
проценгген астамы мемлекет меншігіндегі) ашьщ күрьшатын болды. 
Сонымен бірге, Жарлықпен қайта қүруға жатпайтын кәсіпорьшдар 
түрлері де белгіленді, олар: шағын кәсіпорындар, шетелдік
инвестициялар, бюджеттен қаржьшандыратын үйымдар, сондай-ақ 
жекешелендіруіне тыйым салынған кэсіпорындар. Жоғарыда аталған 
¥лттық бағдарламаға сәйкес «Агроөнеркэсіп кешенінің мемлекеггік 
ауыл шаруашьшық, дайьшдаушы, үксатушы және қызмет көрсетуші 
кәсі порындарьшьщ мүлкін жекешелендіру жөніндегі қосымша шаралар

1 ХалықКеңесі, 1993, 11 наурыз
2 Егемен Қазақстан газеті, 1993 ж. 11 наурыз
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туралы» ҚР-сы Президентіне 1993 ж. 5 наурыздағы жарлығымен 1993- 
1995 жьшдары агроөнеркәсін кешенінің ісэсінорьшдарын мемлекет 
иелігінен алу мен жекешелендіруді аяқгау міндеті қойьшды. 
Совхоздың жэне басқа мемлекеттік ауылшаруашыльщ 
кэсінорьгадарьшың мүлкін жекешелендіру, меншік иесінің инициатива- 
сы бойынша негізінен еңбек мүліктік үлесін (пай) анықган сату 
жолымен жүзеге асырьшады деп бекітілген.

Қазақстан Республшсасы Президентінің «Жекешелендіру туралы» 
заң күші бар Жарлығына толықтырулар мен өзгертулер енгізу туралы 
2000 жылғы 15 желтоқсандағы №124-11 ҚР Заңы қолданылатын болды. 
Ііул заң мемлекетгің ерекше меншігіне жататын мүліктеи басқа 
мсмлекетгік мүлік жекешелендіру объектісі болып белгіленді. Тізбесін 
ҚР-ііың Үкіметі бекітетін аса ірі жэне бірегей кэсіпорындар, жеке 
тобалар бойынша жекешелендірілугежатқызылды. Жекешелендіру 
сауда сатгықта (аукцион, тендер) сату жэне тікелей атаулы сату 
і үрлсрімен жүзеге асырылагын болды.

ҚР-сы Президентінің шаруаінылықгы басқару органдарының 
жүйесін жетілдіру туралы 1993 ж. 23 маусымдағы Жарлығымен1 

рссііубликаоының саны шаруашьшық кешені қызметін мемлекетгік 
рсігоудіц і и і м д і л і і і н  арітыру, иарықгық қатынастарға бағдарланған 
іііііруіііиі.ніііік, Г)ііік,:ірудың жаңа к,үрі.шммдарын қалыптастыру
........ ...... .. уішмк мкңиопорлік компаниялар, оньщ ішінде холдинг
момііиііиііііирыіі күру Гкмігілсиді.

I • імітііііііішр күраммна кірстін кэсіпорындар мен үйымдардың 
мі м і і г і ч  і г і к  мүлкіп бслгілснген тэртіппен иелену, пайдалану жэне 
(нк қару қүқмгм бвріледі.

«Момлсксітік мүлік гуралы» 2011ж. 1 наурыздаіы 413-ІУ Щ* 
2 • • 'Іаңмсп жскешелендіру туралы жарғыда аталған Заңның күпп

Ж О Й І . І Л І . Ш ,  жекешелендіру жөніндегі жаңа ережелер белгілендІ. Ол
ікіЛыіііиа жскешелендіру мемлекетгің осы Заңда белгіленген арнайы
|мі імдормсн берілген, мемлекетгік мүлікті жеке гүлғаларға,
м. міи кгі гік емес Занды түлғаларға сатуы.

Момлексттік мүліктің мынандай түрлері: мүліктік кешен ретіндегі 
іпн:іпо|)мн; жекешелендіруші түйық технологиялық тізбекті бүзбайтын 
мүлікгік ксшен ретіндегі кэсіпорындарының өндірістік жэне өндірістік 
омос болімшелері мен қүрылымдарында көзделген жағдайларды 
к.ооиаганда, мемлекеттік заңды түгеғалардьщ мүлкі, акционерлік

і г . і.і I Ірозиденті мен ҚР-сы Үкіметінің акгілер жинағы, 1993, № 22,274-к 
I11' . і.і I І.ірлпмсііиіцЖаргысы, 2011, Х»5,4 2 -Қ

21



қоғамдардың акциялары, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің 
жарғылық калиталындағы қатысу үлестері; мемлекетке тиесілі 
акционерлік қоғамдардьщ акцияларьша күқықгы куэландыратын 
туынды бағалы қағаздары жекешелендіру объектілері больт 
белгілеңці.

Мемлекегтік мүлікті аукцион жзне тендер нысандага сауда 
сатгықта сату, қор биржасьшдағы сауда сатгық, еісі кезеңці рәсімдер 
жолымен өтетін конкурс, туынды бағалы қағаздарды саіу, сондай-ақ 
тікелей атауды сату арқылы жекешелендіру іскеасырьшады.

ҚР-сы Президенті «Қазақстан — 2050» стратегиясы жолдауында 
жекешелендірудің кең ауқымды екінші толқыны қажеттігін атан айтьш, 
стратегиялық емес сипаттағы кэсіпорындар мен қызмеперді жеке қолға 
беруге тиіспіз дейді. Бүл мемлекет пен нарық арасьшдағы 
жауанкершілікті қайта бөлісуді білдіреді және отандық кәсіпкерлікті 
нығайту үшін маңызды қадам больгатабылады.

§2. Кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау — иарықтық экономиканы 
дамытудың жетекші күші

Экономикалық қызмет бүл жеке және заңды түлғалардың 
шаруашьшық экономикалық пайда табу үшін жүзеге асыратын қандай 
да болмасын қызметі. Экономиканың жүйесін қүрайтын барлық 
үйымдар шаруашылық қызметгің түрлері арқылы жүзеге асыратын 
субъектілер болып танылады. Бүл қызмет субъектілері зкономика 
саласының тиісті секторына жатқызуға топтык айырқіпа белгі жэне 
объективті негіз болып табылады.

Кәсіпкерлік субъектілері ҚР-ның Заңнамасына сәйкес тіркелген 
жэне ҚР-ның аумағында кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын 
коммерциялық заңды түлғалар, дара кәсіпкерлер, шаруа (фермер) 
қожалықгары.

Елімізде кэсіпкерліктің өлуі мен одан эрі дамуы үшін 
ииституционалдық негіздерді қалыптастыратын коммерциялық 
үйымьщың өзге үйымдьщ қүқықгьщ нысанында Үлггық кэсіпкерлер 
палатасы қүрылатын болады. Оның қүрылуына жэне қызметіне, 
кәсіпкерлікті дамьпуға байланысты туындайтын қоғамдық 
қатынастар «Қазақстан Республикасыньщ Үлттық кәсіпкерлер 

палатасы туралы» 2013 ж. 4 шілдедегі №129 V ҚР Заңмен1 реттеледі.

----------------------------------------  %
! ҚР-сы Президентінің Жаршысы, 1998, №16,214 -Қ
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Қазақстанньщ қазіргі кезендегі нарықтық экономикасында 
қүрьшымдық түрғыдан өзара тығыз байпанысты, бірін-бірі туғызатын 
жэне жалғастыратьш үш сектор бар: 1 ) тауарлық өндірістік
нарық; 2 )қаржылық нарық; 3) бағалы қағаздар нарығы.

Экономика секторының эрқайсысы, экономикалық қызметтің 
тиісті саласы мен аясында маманданатын, кәсіпкерлік қызметгің әр 
түрлі субъектілерінің жеке жэне заңды түлғалардың үлкен тобын 
қамтиды. Сонымен бірге нарықгың әр түрлі секторлары 
субъектілерінің жэне нарық экономикасьгаьщ, эрбір секгорында 
арналған арнайы жэне ерекше заңдармен жэне өзге де нормативтік- 
қүқықгық акгілермен ретгеледі.

ҚР Кокституциясы экономикалық қызметгің еркіндігінің бірнеше 
кепілдіктерін белгілеген: Қазақстан Республикасында мелекетгік 
меншік пен жеке меншік танымды және пайдалану соньмен қатар 
қоғам игілігіне де қызмет етуге тиіс. Меншік субъекгілері мен 
объектілері, меншік иелерене өз қүқықгарын жүзеге асыру көлемі мен 
шектері, оларды қорғау кепілдіктерін заңмен белгіленеді делінген. 
Сонымен бірге Констшуцияда эркімнің кэсіпкерлік қызмет еркіндігіне 
өз мүлІктік кез келген занды кәсіпкерлік қызмет үшін еркін 
пайдалануға қүқығы бар. Монополистік қызмет заңмен ретгеледі, эрі 
шектеледі. Жосықсыз бэсекеге тыйым салынады, - деп бекітілген.

Экономикалық даму саласьшдағы мемлекетгік басқарудың негізге 
мақсаты нарықгық қатьшастарға қүқықпен белгшенген 
ретгелетіндікген өркениеттіліктің бірі, экономикальис қоғамдық 
мүддерелердің теңгерімін сақшу, сондай-ақ оның қатысушыларының, 
қиянат жасауларының алдын алу және жолын кесу.

Экономикалық дамудың мәселелері ҚР-ның Азаматтық кодексімен, 
«Табиғи монополиялар жэне ретгелетін нарықгар туралы» ҚР Заңына 
озгеріс енгізу туралы Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 20 
шілдедегі №462-ІУ Заңы1, «Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік 
Кодсксі» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 29 қазандағы №375-
V Кодексі (2016.28.12 берілген өзгерістер мен толықгырулармен) 2 жэне 
п . к  қ і і  бірнеше Заңнамалық актілермен ретгелген. Мэселен, азаматгық 
іііцдлрмен тауар аралық қатьшастар қатысушалырдың теңцігіне 
іич і ідолген озге де мүліктік қатынастар, сондай-ақ мүліктік 
мп-имотарға байланысты мүліктік емес жеке қатынастар реттеледі.

' «1 ііГиіі іі мшіоіюлияларжәне ретшлетш нарықгар тураяы» ҚР Заңына өзгеріс енгізу 
гу|ііші.і//Іі(Ср://оііІіііс.гакопісг/

Қи іііқсгни 1’сснубликасьпіьщ Кэсіпкерлік Кодексі» Қазақстан Ресігуб- ликасыньщ 
'/(115 жылгм 29 қазандағы №375-У Кодексі//Һ0р://оп1іпе.2акоп.кг/
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Азаматтық завдар өздері реттейтін қатьшастарга қатысушалардың 
теңдігін, жеке істері кімнің болса да озбырлықпен араласуьша жол 
беруге болмайтындығьш, азаматгық қүқықгарды кедергісіз жүзеге 
асыру, нұқсан келтірілген қүқықгардың калпьгаа келтірілуін оларды 
соттық қорғауьш қамтамасыз ету кажетгііін тануға негізделеді.

Азаматгық заңдар кэсіпкерлік қызметгі жүзеге асыратын түлғалар 
арасындағы немесе солардьщ қатысуымен болатьш қатьшастарды 
реттевді. Кәсіпкерлік меншік түрлеріне қарамастан, азаматтар жэне 
завды түлғалардың тауарларға (жүмысқа, қызметке) сүранымды 
қанағатгандыру арқьшы пайда немесе таза табыскерлік не мемлекетгік 
кәсіпорындарды шаруашьшық басқару қүқығьша (мемлекеттік 
кэсіпкерлік) негізделген ынтапы қызметі. Кэсіпкерлік қызмет 
кәсіпкердің атьшан, оның тэуекел етуімен жэне мүліктік завды түрде 
тіркелген кезден бастап жауапкершілігімен жүзеге асырылады. 
Мемлекет кэсіпкерлік қызметкерлігіне кепілдік береді жэне оны қорғау 
мен қолдауды қамтамасыз етеді.

ҚР-сы ІІрезидентінің «Қазақстан 2050» Стратегнясы Жолдауьшда 
Отавдық кәсіпкерлік жаңа экономикалық бағытгың қорғаушы күші 
болып табылады делінген. Овда кәсіпкерлікті үлтгық экономиканың 
жетекшіі күшін жан-жақгы қовдау қажеттілігі атап айтылып, од үшін 
іске асырылуга жататын бірнеше нақгы мівдетгер белгіленген.

Экономиканың даму саласывдағы басқарудың нысанасы 
кэсіпкерлікті дамытумен байланысты қатьгаастар. Бүл жөніндегі «Жеке 
кәсіпкерлік туралы» ҚР-ның Заңы жеке жэне мемлекеттік емес заңды 
түлғалардың жеке кәсіпкерлікті жүзеге асыруына байланысты 
туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейді. Қазақстан 
Республикасындағы жеке кэсіпкерліктің ерківдігін қамтамасыз ететін 
негізгі қүқықгық, экономикалық және әлеуметгік жагдайлар мен 
кепілдіктерді айқындайды. Заң сонымен бірге жеке кәсіпкерліктің 
субъктшерін, олардың жүмыс істеу жағдайларын жэне мемлекеттік 
оргавдарының жеке кэсіпкерлікті дамьпу мен қолдау саласындағы 
қүзыретін де белгілейді.

Жеке кэсіпкерлікті мемлекеттік ретгеудің негізгі мақсаты — жеке 
кәсіпкерлікті дамыту үшін қолайлы жағдайдайлар жасау және жеке 
кәсіпкерлікке экімшілік еггуді енгізу жолымен мемлекеттің мүдцелері 
мен түгынушьшардың қүқықгарын қорғау болыптабылады.

Жеке кәсіпкерлікті мемлекетгік ретгеудің негізгі принциптері:
— Жеке кэсіпкерлік еркіндігінің кепілдігі және оны қорғау мен 

қолдауды қамтамасыз ету;
— Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға барлық жеке кэсіпкерлік
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субъектшерінің теңдігі;
-  Жеке меншікті (жеке кәсіпкерлік субъектілерінің меншігінде) 

қол сұғылмауы мен оны қорғаудьщкепщцігі;
-  Қазақстан Ресаубликасында шағын кэсіпкерлікті дамытудың 

басымдығы;
-  Жеке ксісіпкерліктің мүдделерін қозғайтьш

нормативггік- құқықтың актілершің жобаларына сипатгама 
жасауға жеке кэсіпкерлік субъектілерінің қатысуы больш 
табьшады.

Мемлекеп:ік органдарьшың жеке кәсіпкерлікті дамыту мен қолдау 
саласындағы іңрыретіне сәйкес ҚР-сының Үкіметі:

-  Жеке кзсіпкерлікті қолдау мен дамыту саласыпдағы мемлекетгік 
саясатының негізгі бағьптарын әзірлейді;

-  Орталық мемлекетгік және жергілікті атқарушы органдар, жеке 
кәсіпкерліктің мүдделерін қозғайтын нормативтік күқытдгык 
аісгілерінің жобаларын сарапшьшық кеңестерінің қарауын 
үйымдастырады;

-  Мемлекеттік юрқгаждар үшін шағын кәсіпкерлік субъектілерін 
сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін 
қызмепердің) иоменклатурасын жэне олардың колемінбекітеді;

-  Шағын кәсшкерліктің дамуын ыкгаландыратын, мемлекет 
тарапынан шағын кәсіпкерлік субъектілеріне қаржьшьщ қоддау 
керсегу үшін арнайы қор қүрады;

-  Бэсекеге қабіл:етгі салаларды қүру мен жегідңіру, жеке 
кэсіпкерлік субъектілерін дамыгуды және олар шығаратьш 
онімнің сапасын арттыруды ьшталаи,цыратьш мемлекеттік 
саясатын айқьщдайды жэне іске асырады;

-  Жекеленген са;таларда жеке дамыту үіпін жағдайлар жасай 
огырып, осы салаларды тарифгік жэне тарифтік емес эдастермен 
уақытша қорғауды жүзеге асырады;

-  Жеке кәсіпкерлік субъекгілеріне ішкі жэне сыртқы 
нарықгардың жай күйі туралы экономғжалық ақпарат беруді 
үйымдастырады;

-  Сапа жуйесін өндіруді ынталандыру жолымен үлттық өнімнің 
бэсекеге қабілеттігін арттыруға жағдайлар жасайды;

-  Республиканың экономикасы үшін білікгі кадрлар даярлау 
жонінде мемлекетгік бағдарламалар әзірлеңді жэне басқа да 
мэселелср оның қүзыретіне жатады.

Кәсіпкерлік жөніндегі уэкілетгі орган — жеке кэсіпкерлікті дамыту 
үшін қолайлы жағдайлар жасау, орталық мемлекеттік жэне жергілікті
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ахқарушы органдарының жеке кәсіпкерлікті дамыту және қолдау 
жөнівдегі жұмысын уйлестіру бойынша мемлекетгік саясатгы 
жүргізуді жүзеге асыратын орталык атқарушы орган.

Осыған сэйкес уәкілетгі орган:
■ Жеке кәсіпкерлікгі қоддау мен дамьпудың мемлекетгік 

саясатын жүргізуді жүзеге асырады;
* Шағьш кәсіпкерлікті дамытудьщ бағдарламаларын эзірлеп, іске 

асырады;
■ Шағын кәсіпкерлікті қолдау мен дамытудың мемлекеттік 

шарапарьшың орындалуын үйымдастырады жэне үйлестіреді;
* Шағын кэсіпкерліктің инноваңиялық, инвестиңиялық және 

индустриялық дамудың мемлекетгік бағдарламалар мен іске 
асыруға қатысуы үшін жағдайлар жасайды;

я Жеке кэсіпкерлік субъектілеріне әдіснамалық комек 
үйымдастырады;

* Жеке кэсіпкерлікті дамьггу мен қолдау жөніндегі саясатгы 
насихаттайды жэне т. б.

Қазақстан Республикасының жергілікті өкіаді органдары:
■ Шағын кәсіпкерлікті қоддау мен дамытудың өңірлік 

бағдарламаларын бекІтеді;
■ Жергілікті атқарушы органдар басшьшарының шағын 

кәсішсерлікті қолдау мен дамьпу мәселелері бойынша есептерін 
қарайды.

* Қазақстан Республикасьшың жергілікті атқарушы органдары:
■ Жекекэсіпкерлікті қоддау мен дамьпудың мемлекетгік саясатын 

жүзеге асырады;
* Жеке кәсіпкерлікгі дамыту үшін жагдайлар жасайды;
* Өңірлерде мемлекеттік бағдарламалардьщ іске асырылуы мен 

орьгадалуьш қамтамасыз етеді жэне ол үшін жауапты болады;
* Өңірде шағын кәсіпкерлікті және инноваңиялық қызметгі 

қолдау инфрақүрылымының объектілерін қүру мен дамытуды 
қамтамасыз етеді;

* Шағын кәсіпкерлік субъектілері үшін мамандар мен қызмет 
керлерді оқытуды, даярлауды, қайта даярлауды жэне олардың 
біліктілігін артгыруды үйымдастырады және т. б.

Жеке кәсіпкерлікті қолдау бүл — жеке кәсіпкерлік, әсіресе, шағьш 
кәсіпкерлік субъектілерін дамытудьщ республикальщ жэне өңірлік 
бағдарламаларыңда қаралған шараларды іске асыруға бағьпталған
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м с м і і с к о і  іік билік оргалдарының қызметі жзне жеке кэсіпкерлікті 
ппіідіііі і ым ипфрақ-үрьшымының жұмыс істеуі.

Жі нг іиісішсерлікті мемлекеттік қолдау мьшандай негізгі бағыттар 
(іііпі.ііііми жүзсіе цсырылады:

Жоке кпсінкерлікті ретгеу мзселелері жөніндегі заңнаманы 
жотілдіру;
Жско косіпкерлікті қолдау орталықгарын, бизнес 
иикубаторларды, технологиялық парістерді, индустрияльпс 
ііімақі лрды жоне жеке кәсіпкерлік инфрақүрьшымының басқа 
/і.і о(>і.ок:і ілорін қүру және дамыту;
Ііюдлп' 1 қаражііпы есебінен жеке кэсіпжерлік субъектілерінің
і.і.і імп иі оку, одіснамалық, ғьшыми әдістемелік жэне
...... ... і і.ііі шім гамасьпету.

| ....... .................. и.н ііінсрлікті қолдап, дамьпуға ерекше мзн
|і> п ііі иі ім іі і. пігі'11111іі іі мі миексггік қолдау, салалық (секторлық

• .... ......  і и иі. • п111111і к и.ндіірііамалар негізінде жүзеге асырьшады
......................... іііі і. •• і іигрпікіі дямі.ігу мен қолдауға баіъггталған
ін ......... п' пігііі <>ім і і . і н і.іііі.піаді.і Ііүл багдарламаларды Қазақстан
I*. .............. .. і.іиың ІІргііідгіпі бокііуді жопс олар Республиканың
• 1 1 )*иі-ім ң м.и і іііл.і мгмііі'ііі' 1 і ік орглндіір мен жеке кэсіпкерлік 
. ,і" ■ і' іі'" рішц <*|>і.ііі)і. і%і.і V1" " 1 мііідп гі. ІПаруашылық зкономикалық 
і 1 1 'II' і ііщі 11.11111•■ > н I. шіліріг, нроцегі мен оның нотижелері бойьСПпа 
і іі і  і . м.і ' ііііі.імпі (нргг і . і и і . п  габу м с і і  болу сатыларьгада да жүзеге
и м р м и л ІІ.Ш ........... .... косіпорындар мен бірлестіктердің
.......... іііі пііір>.іііп.іпык қі.пмсіінеи басқа зкономикалық қызметке,
• >іімп м і і п г і г ц  тге  гүрлері де, мысалы, маркетингтік, инноваңиялық 
(<іи і іуіпінік, қолдпаушііілық) саудажәне басқа жатады.

Млркггііііггік қызмет ондірістік шаруашьшық жэне езге де
и.нщцгрііік қыімстгің, қандай да бір саласында немесе аясында 
і г. .іріыр м г п  қызмет корсету нарығыиың жағдайы мен даму келешегін 
прмоумгіі бойланысты. Маркетингтік қызметгің мазмүны 
И'' и и імин .ілық қьвметгің гетігі саласындағы немесе гіясьщдазғы
• і , іірц.і)і мгн қызмет корсетудің нарьщ туралы ақпарат жинагі, талдау, 
і уіуііі.ііііыііар мен сатып алушыларға нарық туралы мағлүматгарды 
іліідііи, уеыныстар беру (осы тауарлар мен қызметтерге ықгамал жэне 
тлгуго қлбілсгі бар сүраныс), жарнамалық науқандар өткізу, тағы с.с. 
Ііүи исономикалық қызметгі өңцірістік кэсіпорындар мен 
Оіриесгіктердің арнайы маркетингтік іщзметгері немесе 
м.іміііідапдырылган маркетингтік фирмалар жүзеге асырады.
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Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан 2050» 
Стратегиясында «Жаңа бағыттың экономикалық саясатынан пайда алу, 
инвесшциялар меп бәсекеге қабілеттіліктен қайтарым алу принципіне 
негізделген түгел қамтитын экономикалық прагматизм». Бұл, ең 
алдымен, экономикалық жэне басқару шешімдерін түгелдей 
экономикалық мақсатгьшық және үзақ мерзімді мүдделер тұрғысында 
қабьшдауды білдіреді деп көрсетілген.

Бүл экономикалық саясатгың талаптарьш іске асыруда мемлекеттік 
жоспарлаудьщ түгас және тиімді жаңа жүйесін қапыптастыру 
мақсатында ҚР-сы Президентінің 2009 ж. 18 маусымдағы №287 
Жарлығымен1 бекітілген Қазақстан Республикасындаіы мемлекеттік 
жоспарлау жүйесі үлкен рөлатқарады.

ҚР-сы Президенті елдегі жағдаймен ҚР-ның ішкі және сыртқы 
саясатының негізгі баіытгары туралы Қазақстан халқына жолдаудың 

.ережелері, сондай-ақ ҚР-сы Президентінің тапсырмалары мемлекетгік 
жоспарлау жүйесінің қүжаттарын әзірлеу мен тузету үшін оның ішінде 
алдағы жоспарлы кезеңге арналған бюджетті қалыптастыру үшін негіз 
болып табылады.

Мемлекетгік жоспарлау жүйесі делінген Жарлықга — мемлекетгік 
жосхгарлау принциптеріне құжатгарынан, процестерінен және оған 
қатысушьшардан түратын, елдің үзақ мерзімді (5 жылдан аса), орта 
мерзімді (3-5 жыл) жзне қысқа мерзімді (3 жылға дейін) кезеңцерге 
арналған дамуын қамтамасыз ететін өзара байланысты элементгер 
кешені.

Мемлекетгік жоспарлау мемлекеттік билік органдарының жэне 
елді дамьпу процеетеріне өзге де қатысушылардың даму деңгейін 
көтеруге, азаматгардың әл ауқатын осіруге және ел қауіпсіздігін 
ньиайгуға бағытталған қызметін қамтиды.

ҚР-дағы мемлекеттік жоспарлау жүйесін одан эрі жетілдіру 
мақсагында ҚР-сьг ПрезидентІнің «Қазақстан Республикасындағы 
мемлекетгік жоспарлау жүйесінің одан эрі жүмыс істеуінің №931 
Жарлығымен» 2 ҚР-ның стратегиялық даму жоспарын елдің аумақгық 
кедістік дамуының болжамды схемасын, мемлекеттік багдарламаларды, 
аумақгарды дамыту бағдарламаларын, мемлекепггік органдарыньщ 
стретегиялық жоспарларын жэне бақьшау жүргізу ережелері бекітілді».

Сондай-ақ, Жарльщпен мемлекеттік жоспарлау жүйесі туралы 
Жарлыққа оның кейбір нормаларьш нақгьшайтын тольщтьфулар мен 
өзгерістер еңгізілген. Мэселен, онда түжырьмдама мен доктринаның

1 ҚР-ның Президеиггінің Жаршысы, 2009, №30,259 - к
2 А с Ш е ^ г а п . к х
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лш.іқтамалары берілген, оларды іске асырудьщ параметрлері 
иақгі.ілаііьш, тетіктері айқындалған.

§3. Сауда қызметін мемлекеттік реттеу

Сауда бұл экономшсаньщ саласы және экономикальщ қызметгің 
гүрі. Олар тау<флар айналымы мен айырбас жасауды, сатып алу мен 
сачуды, сондан:-ақ тауарларды сату кезінде сатын алушыға қызмет 
корсету және оларды жеткізуді, сақгауды және тауарда сатуға 
дайындауды қамтамасыз етеді.

Тауар дегеніміз — айналымнан альшбаған, сатуға немесе 
айырбастауға арналған кез келген еңбек өнімі.

«Сауда қызметін ретгеу туралы» 2004ж. 12сэуірдегі №544-1 ҚР 
'іацымен (2016.26.07. берілген өзгерістер мен толықгырулармен) 1 

(іелгіленген іпікі сауданың мьшандай түрлері ажьфатьшған: көтерме 
сауда, бөлшек сауда, қоғамдық тамақтандьфу. Көтерме сауда — жеке, 
(пбасьшық, үй ішілік жэне осыған ұқсас өзге де пайдаланушылыққа
11 а йланысты емес, кейікнен сатуға немесе өзге де мақсатгарға арнапған 
гауарларды өткізу женіндегі кэсіпкерлік қызмет. Бөлшек сауда 
гауарларды хүтынушы:ларға олардьщ жеке пайдалануы үшін сату 
жоніндегі кэсінкерлік қызмет. Қоғамдық тамақгандыру -  тамақ 
онімдерін өңцірумен, өңдеумен, еткізумен жэне түгьшуды 
үйымдастырумен байланысты кәсіпкерлік қызмет.

Сауданьщ өзге де түрлері: аукциондық сауда, коммерция-ітық сауда, 
іаксырыс бойынша сауда, шекара маңындағы сауда, көшпелІ сауда, 
ко і ерме жэрмеңкелік сауда, электрондьщ сауда, тауарлармен биржальщ
■ ауда жасау. Аукциондьщ сауда тауарларды сату жөніндегі көшпілікке 
жария, саудач;аттық жургізу арқылы жүзеге асырылады. Аукциондьщ 
сауда жүргізу тэртібі ҚР-ньщ азаматгьщ заңцарымен ретгеледі. 
Коммерцияльщ сауда ҚР-ньщ азамат завдарына сэйкес жүзеге 
асырылады. Тапсырыс сауда сатушының тауар -ігуралы жарнама және 
.нчшрат таратудьщ өзге де эдістері негізінде мэліметтер үсьшу 
жопымен жүзеге асьфьшады.

ІІІекара маіэрьшдағы сауданы ҚР-ның шекара маңы аумағындағы 
VI. и июктес меьшекеттщ тиісті шекара маңы ауілағьшдағы жеке жэне 
'іацды гулгалар жүзеге асырады. Көшпелі сауда тиісті аумақга жоқ 
ыуарларга қажетгілікті қанағатгандьфу үшін, не осы аумақга сауда 
обьокгілері болмаған жағдайда жүзеге асырьшады.

1 <(< 'нуда қі.имсгіи рептеу туралы» 2004 ж. 12 сэуірдегі №544-1ҚР Заңымен 
(201 (і, ').(>, 01, бсрілген өзгерістер мен гольж:!ырулармен)/Лійр://оп1іпе.гакоп. кг/
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Көрме, жәрмеңкелік сауда орталық атқарушы органдардың, 
олардың қүрылымдык бөлімшелерінің немесе жергілікті атқарушы 
органдардың, сондай-ақ сауда қызметі субъектшерінің рынок 
коньюктурасын зерттеу, тауарларды сатып алу және сатуды 
ұйымдастыруға жәрдемдесу, шартгар жасау және жаңа сауда 
байланыстарын орнату мақсатында көрме жэне жәрмеңке 
ұйымдастыруы арқьшы жүзеге асырылады.

Электрондық сауда оған қатысушьшардыи келісімі негізінде 
электрондық байланыс құралдарын пайдалана отырып, тауарларды 
сатып алу, сатуға сауда мәселесін жасау арқылы жүзеге асырады. 
Биржалық сауда «Тауар биржалары туралы» 2009 ж. 4 мамырдағы 
№155 IV ҚРЗ Заңына1 сәйкес жүзеге асырылады.

Мемлекеттік сатып алу жүйесі субъектілерінің мемлекетгік сатып 
алу саласындағы қызметгі жүзеге асыру проңесінде олардьщ арасын- да 
туындайтын қоғамдык қатынастар «Мемлекеттік сатьш алу туралы» 
2007ж. 21 шілдедегі №303 IҚРЗ Заңмен2  реттеледі.

Сыртқы сату қызмегі.
Қазақстан Республикасына тауарлар экетумен жэне Қазақстан 

Республикасына тауарлар әкелумен байланысты сауда қызметі. 
Жекеленген тауарларды әкетуге немесе экелуге мемлекеттік монополия 
тауарларды әкегуді немесе экелуді лицензиялау негізінде жүзеге 
асырылады. Лицензиялауға жататын тауарлардың жекеленген 
тұрлершіңтізбесін ҚР- ның Үкіметі бекітеді.

Қазақстан Республикасының сауда саясаты оның мемлекетгік 
экономикалық саясатының қүрамдас бөлігі болып табылады. ҚР- ның 
сауда саясатының мақсатгары: халықгық тауарларға сүраныс
қанағагтандыру жэне сауда инфрақүрылымын дамыту; ҚР-ның сауда 
қызметін дамьпуға жэрдемдесу; ҚР-ның элемдік сауда жүйесіне ықпал 
ету үшін жағдайлар жасау. Қазақстан Республикасыньщ сауда саясатын 
іске асыру, сыртқы қызметін мемлекетгік ретгеу эдістерін пайдалана 
отырып жүзеге асырылады.

1 ҚР-сы Парламентшіқ Жаршысы, 2009
2 КР-сы Парламентінщ Жаршысы 2007, №17ю 135 -к
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» Гіірлу. IV! ИМ ІІЕКЕІТІК М ҮДЖ ТІБАСҚАРУ, МЕМЛЕКЕТТПС 
I*МІ < ЖОНОМИКА СЕКТОРЫНЖӘНЕ МОНОПОЛЖЯҒА 

ҚАРСІЫ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ

1] I. ІУІсмлекеітік мүлікті басқару және мемлекеттік емес завды  
түлғалард ың қызметін мемлекеттіік реттеу

Мемлекеттің мемлекетгік мүлікті басқару саласындағы вүқықгары 
і і. н міпдеттері «Мемлехетгік мүлік тураиы» ҚР заңымен айқындалған. 
і і ц м с і і  мемлексптің меншік қүқығында мемлекетке тиесілі мүлікті 

ік іюнеді, пайдалану және оған билік еіуді қоса алғанда, мүліктік 
иүн.і.іқгы жүзеге асыру тәртібі, мемлекетгік мүліюі, оныд ішінде мүлікті 
м і - м і н -і і о т  меншігіне алу жэне жекешелеңціру кезінде жеке түяғалардьщ 
ф іііс мем- лекетгік емес заңды түлғалардьщ оларды иелену жэне 
м ііідшшиу тәргібі белгіленген.

Мемлекеттік Заңа,ы түлғаларға бекітілін берілген мүлікті, 
икциоиерлік қсіғамдардьщ мемлекетке тиесілі акңияларын жэне 
лчіуппкершілігі шектеулі серіктестіктердің жарғылық каниталындағы 
мемлекетке тиесілі қатысу үлесгерін жэне өзге де мемлекеттік мүлІкті 
і шеқлру тәртібі де осы Заңмен белгіленген.

( 'і ратегиялық объектілердің қүқықтық режямінің ерекшеліктері 
і I* ш.ің Азаматгық Ксідексінде, осы заңда және ҚР-ның өзге де 
і.щдлрында айқьшдалады. Мемлекепік немесе жергілікіі қазынаға 
і .пқміылатын өзге де мүлікке мемлекетгік қүқықтарды жүзеге асыру 

і 'рпкіиеліктері ҚР-ның Заңцарымен белгіленеді.
Мемлекетгік мүлік республикалық жэие коммуналдьщ мүлік 

(юлып бөлінеді. Мемлекетгік мүліктің түріне қарай мемлекетгік мүлікті 
і шекаруды Қазакстан Республикасы әкімшілік аумақгық бөлінісі жүзеге 
.н-ырады.ҚР-ның Үкішіеті Қазақстан Респу£іликасының атынан 
м. мноксттІк мүлікті басқаруды үйымдастырады және республикалық 
іү ііік і і басқарады. Жергілікті атқарушы органдар зкімшілік аумақгық 

і н 111111 ііі 11 і ң атынан коммуналдық мүлікті басқаруды жүзеге асырады.
ІЧ-епубликалық жэне коммуналдық мүліктің сақгалуына бақылау 

'і./и пуді.і і иісті салалардың өкілетгі органдарыньщ жэне облыстық 
имі/іжс і іерден, республикальщ маңызы бар қалалардың, аетанаиың 
чіпдлч і терінен қаржъшандыратын атқарушы органдардың ішкі 
Оик.ылау қызметі жүзеге асырады. Мемлекетгік мүліктің сақталуына 
ішқылау жасауды: мемлекетгік қаржьшық бақылаудың өзге де оргаңдары 
ііі үтеге ііеыра алады.
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Мемлекептік мүлік шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару 
қүқығыңца мемяекеттік заады түлғаларға бекітіліп берілуі мүмкін. 
Мемлекет (Қазақстан Республикасы немесе әкімшілік аумақгық 
бөлініс) акционерлік қоғамдардьщ, жауапкершілігі шектеулі
серіктесгіктердің және мемлекетгік заңды түдғалардьщ қүрылтайшысы 
(акционері, қатысушысы) мемлекетгік кәсіпорындар мен мемлекеттік 
мекемелер бо- лып табылады.

Республикалық завды түлғалардың мүлікке қатысты
республикалық меншік қүқығы субъектісінің күқықгарын ҚР-ньщ 
атьгаан мемле- кетгік мүлік жоніндегі окілетгі орі ан, ҚР-ның Үлтгық 
Банк немесе ҚР-сы Үкіметінің шешімі бойынша республикалық меншік 
қүқьвғы субъекгісінің қүқықтарьш жүзеге асыратын озғе де мемлекеттік 
орган агқарады. Коммуналдық завды түлғаларға қатысты коммуналдық 
облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, 
дудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы 
органдары жүзеге асырады.

Мемлекетгік мүлікті бақылау және тиімді пайдалану мақсатгары 
үшін мемлекетгік мүлікті есепке алу жүргізіледі. Мемлекетгік мүліісгі 
есешсе алу туралы деректер мемлекетгік мүліктің экономикалық 
мүдделерін қамтамасыз ету мақсатында мемлекеттік мүлікгі, оның 
ішінде мемлекетгік кэсіпорындардыц және мемлекет қатынасын заңды 
түлғалардың басқару тиімділігінің мониторингі ҚР-ның Үкіметінің 
белгіленген тэртібімен жүзеге асырылады.

Мемлекеттік мүлікті мемлекетгік мүлік тізімі нысанында бІрыңғай 
орталықгандырьшған есепке алуды мемлекетгік мүлік жөніндегі 
өкілетті орган жүзеге асырады. Мемлекетгік мүлік тізімінің деректерін 
республиканың окілетгі мемлекетгік органдарын мемлекетгік мүлікті 
баскаруга және оның сақгалуына бақьшау жасауға байланысты 
қабылдауға керекті шешімдер пайдаланьшады.

Мемлекетгік мүлікгі басқару жүйесінде акцнонерлік қоғам мен 
жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғылық капиталывдағы 
мемлекеттің акцняларьш, үйлестерін басқару маңызды орын апады. 
Мемлекетгік қатынастьщ акционерлік қоғамды немесе жауапкершілігі 
шектеулі серіктестікті басқаруға мемлекетгің қатысу қүідығын 
мемлекеттік «Акционерлік қоғамдар туралы» жэне 2003 ж. 13 
маусымдағы №415 I ҚРЗ1 «Жауапкершілігі шектеулі жэне қосымша 
жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» 1998 ж. 22 сәуірдегі ҚР-ның 
Заңдарына сэйкес іске асырады.

1 ҚР-сы Парламентінің жаршысы, 2003, №10, 55
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К,іппқі:тан 1’еспубликасы қатынасьш акционерлік қоғамдарда жзне 
ф іү.іііиі-ршіііігі шектеулі серіктестіктерде ҚР-ньщ Үкіметі арқылы 
пкционсрдіц акционерлік қоғамды (жауапкершілігі шектеулі
< і імічіх і ік і і) басқаруға қатысу қрдығьш мемлекеттік мүлік женіндегі 
орі .ііі жүзегв асырады.

Лкциялардың (жарғьшық капиталдағы қатысу үлестерінің) 
момлск<уггік пакетін иеленеді жэне пайдалану күқьнъш жүзеге асыруын 
іиісті саланьщ өкілетті оргаяы ҚР-ның заңнамасына сәйкес 
пі ционсрлердің жалпы жиналысындағы (қатысушылардың жалпы 
жіпіішысы) қрыретіне жататьш мәселелері бойынша акционер 
(ииисушы) ретінде мемлекетгің мүддесін білдіреді.

Окімшілік аумақгық бөлінісі қатысатын акционерлік қоғамдарда 
іи.иіс жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерде экімшілік аумақгық 
ііиіііііісінің акционерлік қоғамды (жауапкершілігі шектеулі
• і іііи гестікті) акционер ретінде басқаруға қатысу қүқығьш жергілікті 
н к.іірушы орган жүзеге асьфады.

Мемлекетгік мүлік басқару жоніндегі мемлекетгік органдардьщ:
К,Р сы Үкіметінің, ҚР-сы Үктгық Банктің Мемлекетгік жоспарлау 
жоніндегі орталық өкілетгі органның, мемлекетгік мүлік жөніндегі 
онілеггі органньщ тиісті саланың өкілетгі органыньщ, жергілікті өкілді 
жино атқарушы органдарының қрыреті «Мемлекетгік мүлік туралы»
' іііңның 2 -тарауьшда айқындалған.

Мемлекетгік мүлік басқару жөніндегі өкілетгі орган болып, ҚР-сы 
Ү ііпық Банкіне бекітіліп берілген мүлікті қоспағанда, республикалық 
мүиіісгі басқару, мемлекетгің республикалық мүлікке күқыгьш іске 
иоыру, экономиканың стартегиялық маңызы бар салаларыңда меншікті 
ж.)ііе стратегиялық объектілерІнде жекешелендіру мемлекеттік 
мониторинг жүргізу саласындағы басшьшықгы оз кұзырет шегіндегі 
жүісге асыратьш орталық атқарушы орган ретіңде түсініледі.

К';піргі кезде мемлекетгік мүлікті басқару фуикцияларын жүзеге 
і' і.ірагын өкілетте ортальщ атқарушы орган - Қазақстан 
1‘гчцуГшикасыньщ Қаржы минисгрлігі болып табылады. Министрлік 
мгмін іиптік мүлікті басқарудытікелей озі, Министрліктің ведомствасы
....... глбылатын Мемлекетгік мүлік жэне жекешелендіру комитегі
ж.нн' опың аумақгық бөлімшелері департаменттері арқьшы жүзеге 
псыриды.

Мипистрліктің заңмен мынандай қүзыреті белгіленген: өз күзыреті 
іііо і іидо момлекеттік мүлікті басқару саласындағы нормативтік- 
күқықгық актілерді эзірлеп, бекітеді; республикальщ бақьшауды, 
рсс иубликалық мүлікгің жекешелендірілуін, ҚР-ньщ атынан
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республикалык занды тұлғаларға субъекг құқкғын жүзеге асырады, 
тиісіі' саланьщ өкілетгі органыньщ ұсыиуы бойынша республикалық 
мемлекетгік кэсіпорын қызметінің нысанасы мен мақсатын, 
кәсігіорынньщ түрін айқындайды жэне аталған кәсіпорындардың 
жарғысын, оған еңгізілғен өзгерістер мен толықгырулар бекітеді; 
республикалык заңды тұлғалардың артық, пайдаланбайтын, не 
мақсатыпа сай пайдаланбаған мүлікті альш қоюды жүзеге асырады; 
республикалық мүлікті жеке түлғаларга және мемлекеттік емес заңды 
түлғаларга кейіннен сатып алу қүқығынсыз, шағын кәсіпкерлік 
субъекгілік жавдауға (жалға алуға), сенімгерлік басқаруға береді; 
тиісті саланың өкілетгі органына республикалық зағщы түлғаны қайта 
үйымдастыруды жэне таратуды жүзеге асыруға; кәсіпорынға бекітіліп 
берілген мүлікгі иеліктен шығаруга, филиалдар мен окілдікіер күруға 
келісім береді; республикалық мүлік мәселелері бойынша мемлекетгің 
мүдцесін білдіреді; ҚР-на тиесілі мүліктік қүқықтарды қорғауды жүзеге 
асырады; экономиканьщ стратегиялық маңызы бар салаларындағы 
меншікгің мемлекетгік мониторингін, республикалық мемлекетгік 
кэсіпорьшдардың, ҚР-сы қатысатьш акционерлік қоғамдардың жэне 
жауапкерішілігі шектеулі серіктестіктердің жүмыс істеуі мен оларды 
басқару тиімділігінің мониторингін ұйымдастыруды жэне жүргізуді 
жүзеге асырады; ҚР-сы Үкіметінің шешімі бойынша акңионерлік 
қоғамдардың жэне жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, сондай- 
ақ республикалық мемлекеттік кәсіпорындардың күрьштайшысы 
болады; ҚР-сы Үкіметінің атынан мемлекетгің акционерлік қоғамды 
(жауапкерішілігі шектеулі серіктестікті) басқаруға акдионер 
(қатысушы) ретінде қатысу қүқықтарын жүзеге асырады; ҚР-ның 
Үкіметі айқыңдайпын тәртіппен мемлекеттік мүлік тізімін жүргізеді 
жэне мемлекеттік мүлік тізімін пайдаланушьшарға ақпарат үсынады; 
«Мемлекеттік сатьш алу туралы»ҚР-ның Заңына сэйкес Республикалық 
мүлікті жекешелендіру бойьшша сауда-сатгық өткізу туралы 
хабарламаны жариялау үшін мёрзімді баспа басылымын айқындау 
жөніндегі конкурс өткізеді; қаралып отырған Заңда, ҚР-ньщ өзге це 
Заңдарында ҚР-сы Президентінің жэне ҚР-сы Үкіметінің актілерінде 
көзделген өзге де өкілетгіктерді жүзеге асырады.

Министрлікгің қүзыреті ҚР-сы Үкіметінің 2004 ж. 28 қазандағы 
№119 қаулысымен бекітілген «Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрлігі Т5фалы» ережеде, кейіннен оған еңгізілген өзгерістермен 
толықтыруларда оның функциялары мен күқықгарьшда нақтыланған1.

! КР-сы Президенті мен ҚР-сы Үкіметінің акгілер жинағы, 2004, №41, 531 -к
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Мгмлоксггік мүлікті басқару жүйесінің шеңберінде дэрменсіз 
(іи|)і,иіікорді оңалтудың, занды тұлғаның банкротқа ұшырауының 
мчго/юлврін де қысқаша қарап өту керек. Өйткені банкроттьщ 
(шрі.шшсрдің сот шешімімен таньшған оны таратуға негіз болатьш 
/і.(рмопсіздік. Борышкер болып зандарда кез келген тэртіппен өзіне
■ і.іртій  байқау, банкроттьщ рэсімдерінің немесе соттан тыс тарату 
рлгімініц қолданылуына төлем қабілетсізідігі немесе дэрменсізідігі 
ііогі і бопып чабылатын заңцы тұлғатанылады.

Қа ііргі кезде дәрменсіз борьшшерді оңалтудың арнаулы рэсімдерін 
оікпудің, занды -іүлғаны банкрот деп танудьщ жэне оны таратудьщ 
іііаргіііры мен тәртібі «Банкрот туралы» Қазақстан Республикасының 
'ОИ жылғы 7 наурьіздағы № 176-У Заңьмен ретгеледі. Заң қазыналық 
к.н іиорыңцар мен мекемелерден басқа, заңцы тұлғалардың банкротгық 
і уралы істерге қолданьшады.

<)сі»і заңца дэрменсіз борышкерді оңаіпу рэсімі, яғни сот рәсімі 
мі|мшгаіі. Осьшың шеңберінде дэрменсіз борышкерге кез келгеп қайта 
\ ііі.імдастырушылық, үйымдық шаруашыльщ, инвестиңияльщ, 
иміикальщ, қаржы экономикалық-қүқықтық жэне борьшікердің 
піралуьш болдырмау мақсатында оның қабілетін қалпына келтіруге 
(іагычталған заңцарға қайшы келмейтін езге де шаралар жүзеге 
аоырылады. Оңалту рәсімі борышкер өтініш жасаған кредиторлар 
комитетінің жэне окілетгі органның келісімі болған жағдайда сот 
і .іртібімен гек коммерцияльщ үйымдарға қатысты қолданьшады.

ҚР-ның Үкіметі белгіленген мемлекеттік орган өкілетгі орган 
рогінде өзіне берілген окіметгік шеісгерінде банкротгық рэсімдерінің 
((шнктерді, сақгандыру (қайта сақгавдыру) үйымдарьш және 
ж іпіақтаушы зейнетақы қорларын жэне жинақтаушы қорларын 
қосиағавда) жүргізілуіне, сондай- ақ дәрменсіз борышкерді соттан тыс 
іарату рэсіміне бақьшауды және болдырмау мақсатында оның төлем 
и лііілетін қалпының озге де шараларьш жүзеге асырылады. Оңалту 
р.юімі борьппкер өтініш жасаған кредиторлар комитетіиің жэне өкілетті
< іргапның келісімі болған жағдайда сот тәртібімен тек коммерңиялық
V іп.і мдарі а қатысты қолданылады.

ҚРның Үкіметі белгілейтіи мемлекеттік орган окілетгі орган 
і" і ііі/|о озіне берілген окілетгік шектерінде банкротгьщ рәсімдерінің 
(Гшик гіхзрді, жинақгаушы зейнетақы қорларын қоснағанда) 
жүрі пілуіие, сондай-ақ дәрменсіз борышкерді сотган тыс тарату 
р.к іміпе (іақылауға жүзеге асырады. Бақьшаудың мақсаты банкротгық 
р.ігімдорінің сондай- ақ дэрменсіз борышкерді таратудың сотган тыс 
р.н іміпің міндеттерін орьшдауьш қамтамасыз ету болып табылады.
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Мемлекетгік мүлікті басқаруға ҚР-сы Президентінін; 2013 ж. 16 
қантардағы №466 Жарлығымен жаңадан құрылған Қазақстан 
Республикасы Өңірлік даму министрліғінің тікелей қатысы бар. 
Өйткені бүрьшғы Жер ресурстарын басқару ағештігін осы 
министрлікке қосу жолымен таратылып, оның орнына Жер 
ресурстарын басқару комитеті құрылды. Сөйтіп, Өңірлік даму 
министрілігі Жер ресурстарын басқару жөніндегі Орталық Өкілетгі 
органның заңнамада белгіленген функциялары мен окілеттіктерін 
тікелей өзі, құрамындағы жер учаскелерін жер инспекңиялары арқьшы 
озге атқарушы билік органдарымен; жергілікті өзін-өзі басқару 
органдарымен; қоғамдық бірлестіктермен және өзге де ұйымдармен іс- 
әрекеттік қарым-қатьшаста болып лсүзеге асырады.

Мемлекетгік органдардың жер қатынастары саласындағы күзыреті 
2016 жышы 30 маусымдағы берілген өзгерістер мен толықгырулармен 
«Қазақстан Республикасының Жер Кодексінің 2 тарауында 
айқындалған».

Жер ресурстарын басқару жоніндегі орталық окІлетті органның, 
яғни ҚР-сы Өңірлік министрлігінің жэне оның жер ресурстарын 
басқару комитеті мен жергілікті жерлердегі органдарының қүзыретіне:

Жер ресурстарын басқару мен жер қатынастарын репеу 
саласьшдағы біртүтас мемлекетгік саясатынжүргізу;

— Жерді пайдалану мен қорғауды мемлекетгік бақыиауды жүзеге 
асыру;

— Мемлекеттік жер кадастры мен жер мониторингін жүргізуді 
үйымдастыру;

— Жерге орналастыруды республикалық деңгейде жүргізуді 
үйымдастыру;

— Жер қатынастары саласындағы мемлекет мүдделерін қорғау;
— Жерге орналастьфу жүмыстарын жүргізуді лицензиялау;
— Мемлекеттік жеке меншікке сататын немесе жерді пайдалануға 

беретін нақгы жер учаскелерінің бағалау қүқын аиықгау;
— Жер учаскесіне күқықгы куәландыратьш вұжаттар беру;
— Қазақсіан Республикасы жер зандарын бүзушьшықты жою 

жоніндегі шаралар қолдану;
— ҚР-сы жер завдары саласындағы әкімшілік қүкьіқ бүзушьшық 

туралы істерді қарау;
— Жер кодексіне және ҚР-ньщ заң актілеріаде олардың қүзыретіне 

жатқызылған озге де мәселелер жатады.
Өкілетгі Орган өз қызметін ҚР-ның Үкіметі бекіткен ережеге 

сәйкес жүзеге асырады.
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Қачіргі замаигы ешмділігі жогары, бәсекеге қабілетгі өндірістерді 
лсодсл дамыту; экономика салаларына және өңірлерге инвестициялар, 
жаца технологиялар тарту, сондай-ақ хальіқгы жүмыспен қамтуды 
■ірггыру мақсатында арнайы экономикалық аймақ құрылады. Арнайы 
жономикалық аймақ қызметгің басым гурлерін жұзеге асыру үшін 
арнайы экономикашық аймақгық арнайы құқықгық режимі 
қолданьшып, дэл белгшенген шекаралары бар Қазақстан Республикасы 
аумапяның бір бөлігі.

Құру жэне қүрылатын арнайы экономикапық аймақгық 
мақсатында сэйкес келетін қызмеггің басым түрлері туралы шешімді 
ҚР-ііың Президенті қабылдайды.

Арнайы экономикалық аймақгарды қүру, олардың жұмыс істеуі 
жоне таратылуы кезінде туындайтын қогамдық қатынастар «Қазақстан 
Гі-спубликасьшдағы арнайы экономикалық аймақгар туралы» ҚР-ның 
.N»11 ж. 21 шілдедегі № 469ІУҚРЗ Заңымен ретггеледі.

Арнайы экономикалық аймақгьщ құрылуы, жүмыс істеуі жэне 
щратылуы саласындағы мемлекетгік реттелу осы заңда жэне өзге де 
пормативтік-қүқықгық актілерде белгіленген өз құзырегінің шегінде 
ҚР- ның Үкіметі, уәкілеггі орган жэне облыстық, республикалық 
мацызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдары жұзеге 
осмрады.

Өкілетгі органды ҚР-ның Үкіметі айқындайды. Ол арнайы 
інопомикалық аймақгарды құру, олардың жұмыс істеуі жэне таратуы
■ шіаоындағы мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын орталық атқарушы 
орган.

ҚР-сы Үкіметінің шешімімен қүрьшатын басқарушы компания 
исмесе Астананың жергілікті атқарушы органының мемлекеттік 
мчксмесі арнайы зкономикалық аймақгық басқару органы болып 
піОылады. «Басқару органының функнңялары арнайы экономикалық 
ічімііқгар туралы» ҚР Заңның 18 бабында айқындалған.

1] •' і • кч-келесті қорғау, монополияга қарсы мемлекеттік реттеу және 
түгьшушылардың қүқықтарын қорғау

’ )иономикалық даму саласыңдағы мемлекетгік басқарудың 
іп.к ііні.ні бэсекелестікті қорғаумен жэне монополияға қарсы қызметпен
................ қатынастарды қамтиды. Олар ҚР-ның Констнтуциясында
і ,1’ пі.ің А чаматгық кодексіне жэне «Бэсекелестік туралы» ҚР-ның 
і і і ц і . і п і і  погізделеді. Мақсаты бэсекелесті қорғау, тауар нарықгарының 

і и і м д і  жүмыс істеуі ушін жағдайлар жасау, экономикалық кеңістіктІң
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бірііұтастығын, тауарлардың еркін қозғалысьш және Қазақстан 
Республикасьшдагы экономикалық қызметгің еркіндігін қамтамасыз 
етуболыптабылады.

■ «Бэсекелесхіқ туралы» Заң бойьшша бәсекелестіқ дербес жасаған 
іс-тэрекетгері тиісті тауар нарығьшдағы тауарлар айналымьшьщ жалпы 
жағдайында олардьщ әрқайсынының бір жақгы ықпал ету мүмкіндігін 
тиімді шектейтін нарық субъектілерінің жиынтығы. Бәсекелестік бұл 
құқыққа сыйымсыз артықшьшьгқгарға қол жеткізуғе немесе оларды 
беруге бағытталған, сондай-ақ іұгынушьшардың заңцы куқьіқгарьш 
бұзатын бәсекелестіктегі кез келген іс-әрекетгер. Монополистік қызмет 
деп нарығьша кіруге шекгеушіғе бәсекелесті болдьфмауға, шектеуге 
экеп соққан немесе экеп соғуы мүмкін жэне әкеп соғуы мүмкін емес 
түтынушылардың заңды мүдделеріне қысым жасайтын іс-эрекеттеріне 
немесе эрекетсіздігіне, оньщ ішінде:

— Монополиялық жоғары немесе монополиялық төмен бағаларды 
белгілеу, ұстап тұру;

— Нарық субъектілерімен жасалған маңызы бірдей келісімдерге 
объеістивті түрде өзін-езі акталмайгын себептермен эртүрлі 
бағалар қолдану, не әртүрлі талаптар қою;

— Өзінен сатьш алынған тауарларды қайта сатуға аумақгьщ 
белі ілі, сатып алушьшар тобы, сатып алу талаптары, сондай-ақ 
саны, бағасы бойынша шектеулер белғілеу;

— Нарық субъектісіне өз мазмұны бойынша немесе іскерлік 
айналым дэстүріне сай осы келісімдердің мэніне қатысы жоқ 
қосымша міндетгемелер қабылдау жолымен келісімдер 
жасасуға шарт қою, не оны күштеп тану;

— Тиісгі тауарды өндіру немесе еткізу мүмкіндігі бола тұрьш, 
жекеленген сатып алушьшармен шарт жасасуға бір айдан асып 
кететін мерзімде жауап ұсьшбаудае көрікген жалтару;

— Тауарлар беруге бэсекелестер өндіретін, не өткізетін тауарларды 
сатьш алу кезінде шектеулер қолдану шартын қою;

— Тұтынуыпшарыдың сұраныстары немесе тапсырыстары бар 
тауарларды өндіру немесе беру мүмкіндігі бола тұрып, өндіру 
және беруді тоқгату сияқгы іс-эрекеттеріне тыйым салынады.

Қүқыққа сыйымсыз артыкдіылыістарға қол жеткізуге немесе 
оларды беруге бағьпталған, сондай-ақ тұтынушьшардьщ заңды 
құқықтарын бұзатын бәсекелестіктегі кез келген іс-эрекеггер жосықсыз 
бэсекелестік болып табьшады.

Заңмен жосықсыз бэсекеге тыйым салынады, оған мынадай іс- 
эрекеттер жатады:
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— Тауар чаңбаларын, буманы, басқа өндірушінің тауарын күқыққа 
сыйымсыз пайдалану;

— Бұйымның сыртқы түрін көшіріп алу;
— Нарық субъектілерінің беделінтүсіру;
— Көрнеу жалған, жосықсыз және дәйексіз жарнама;
— Сатушыны бойкот жасауға шақыру;
— Саіушының, сатьш алушының қызметкерін сатьт алуіпьшық;
— Коммерциялық қүлтия болып табылатын ақиаратын қүқыққа 

сыйымсыз пайдалану және т. б.
Заңмен сондай-ақ мемлекеттік органдардың бәсекелестікті 

іискгеуге немесе жоюға түтынушьшардың заңды қүқықгарьша қысым 
жасауға әкеп соққан немесе экеп соғуы мүмкін актілеріне шешщдер, 
жаібаша не- месе ауызша нүсқаулар қабылдаумен, келісімдер 
жасасудан немесе өзге де іс-әрекетгер жасаудан көрінетін 
босеіселестікке қарсы іс-эрекетгеріне, мүндай іс-әрекетгер Қазақстан 
І*сспублнкасының заңдарына көзделген жағдайларды қоспағанда, 
республика Заңнамасьшда белғіленген тәртіппен тыйым 
салынатындығын белғілеген.

Нарықгық экономиканың тиімді жүйесінің қалыптасуы мен 
қарқывды нарықгық монополия маңызы қажеттік бзсекенің эр түрлі 
коріністерімен батыл күрес жүргізе отырып, бэсекелістікті барьшша 
дамыту болып табылады.

«Бәсекелестік туралы» ҚР-ның 2008 ж. 30 тамыздағы №815 ҚР 
Іаңымен нарық субъектілері мен түгынушылардың құқыісгарын осы 
іацда шектелген монополистік қызметтен, мемлекепггік оргавдардың 
Оосекелестікке қарсы іс-эрекерттерін жэне теріс пиғьшына бэсекеден 
қорғаудың қүқықгық негіздері айқындайды.

Заң ҚР-ның тауар рыноктарындағы адал бэсекелестікті қолдауға 
жэііе оған қолайлы жағдайлар жасауға бағытгалған.

Бэсекелестік бүл дербес жасаған іс-эрекеттері тпісті тауар 
іи.пюгындағы тауарлар айналысыньщ жалпы жағдайын олардың 
іріміЙсысының біржақіы ықпал ету мүмкіндігін тиімді шектейтін 

ін.інок субъектідерінің жарыспалығы, теріс пиғылы бэсекелестік, бүл 
' \ к.мн і мқ сыйымсыз артықшьшықгарға сондай-ақ түгьінушылардың 
нііщы қүқықгарьш бүзатын бэсекелестІктегі кез келген іс-әрекетгерге 
і і .і й і .і м  салынады.

11 Іектелген монополистік қызметке:
нарық субъектілерінщ бэсекелестікке қарсыкелісімдері; 
нарық субъектілерінің бэсекелестікке қарсы шектелген іс-

ароісетгері;
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■ үстем немесе монополиялық жағдайды төте пайдалану 
жатады.

Бәсекелістікте шектелмейтін не шектеуі мүмкін нарық 
субъектілерінің арасында кез келген нысанда жасалған 
бэсекелестікке қарсы келісімдерге тыйым сальшады және олар 
белгіленген тэртіппен толығымен немесе ішінара жарамсыз деп 
таньшады. Мұндай келісімдерге: тауарларды сатып алудьщ немесе 
өткізудің келісілген бағаларын не басқа жағдайларын белгілеу және 
ұстап тұру; сауда саттықты, аукциондар мен конкурстарды 
өткізудің бегіленген тэртіптің нэтижесінде олардың 
қорытындыларын бүрмалау, оның ішінде бағаны көтеру, төмендету 
немесе үстап түру; тауар рьшоктарыньщ (базарларының) аумақтық 
белгісі, тауарлардың ассортименті, оларды өткізу немесе сатьш алу 
колемі бойынша, сатушылар (өнім берушілер) немесе сатып 
алушылар тобы бойынша не басқа белгілер бойынша бөлу; 
тауарларды өндіруді, не өткізуді негізсіз шектеу; белгілі бір 
сатушылармен (өнім берушілермен) йе сатып алушылармеи шарттар 
жасаудан негізсіз бас тарту, не жалтару; рынокгың басқа субъекті- 
лерінің белгілі бір тауарларды сатушылар (өнім берушілер) немесе 
олардың сатып алушылары ретінде тауар рыногына кіруін шектеу 
немесе оларды рыноктан ығыстырып шығару; рыноктың басқа 
субъектілерімен маңызы бірдей шарггарға кемсітетін талаптар 
қолдану; контрагенттердің (келісім шарт агенттерінің) өзінің 
мазмүны бойынша немесе іскерлік айналым дэстүрі бойынша 
жасасатын шарттарының нысанына қатысы жоқ қосымша 
міндеттемелер (қаржы қаражатын және өзге де мүлікті, мүліктік 
немесе мүліктік емес қүқықтарды беруді негізсіз талап ету) 
қабылдауы жағдайында шарттар жасасуыжатады.

Үстем немесе монополиялық жағдайы тиісті тауар рыногындағы 
рынок субъектісінің немесе бірнеше рынок субъектілеріне тиісті тауар 
ры- нок бақылауға, оның ішінде тауар айналысының жалпы жаі дайьша 
елеулі ықпал етуғе мүмкіндік беретін жағдайына үстем немесе 
монополиялық жағдай. Тиісті тауар рыногындағы үлесі 35 жэне одан да 
көп процентгі қүрайтын рынок субъектісінің жағдайы үстем жағдай 
болыптаяылады.

Табиғи монополия, мемлекетгік монополия субъекгілерінің, 
сондай-ақ тиісті тауар рьшогындағы 1 0 0  процент үстем үлеске ие 
рынок субъектілеріиің жағдайы монопсшиялық жағдай болып 
танылады.
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Үстем немесе монополиялық жағдайға ие рынок субъектілері- 
не тиісті гауар рыногына кіруді шекгеуге, бәсекелестікті болдырмауға, 
шектеуді жоюга әкеп соққан немесе әкеп соіуы мүмкін жэне
і үтынушылардың завды мүдцелеріне қысым жасайтын іс-әрекетеріне 
немесе эрекетсіздіктеріне тыйым салынады.

Үстем немесе монополшшық жағдайды теріс пайдаланудың 
нысандары өте әртүрлі. Монополиялық жогары (төмен) немесе 
монополиялық төмен бағаларды белгілеу, үстан түру; рынок 
субъектілерімен жасахаан маңызы бірдей келісімдерге объективті 
түрде өзін-езі іпдгамайгьш себептермен әртүрлі бағалар қоодану, не 
түрлі талаптар қою; өзінен сатьш алыиған тауарларды қайта сагуға 
аумақгық белгісі, сатып алушылар тобы, сатып алу талаптары, 
сондай-ақ саны, баіасы бойынша шекгеулер белгілеу, рынок 
субъектісіне өз мазмүны бойынша немесе іскерлік айналым дәстүріне 
сай осы келісйгдердің мәніне қатысы жоқ міндеттемелер қабьшдату 
жолы мен келісімдер жасауға шарг қою не оны күштеп тану; тиісті 
тауарды ендіру немесе өткізу мүмкіндігі бола түрып, жекелеген сатьш 
алушы- лармен шарг ясасасудан негізсіз бас тату, не осындай шарт 
жасауға бір айд,ан асып кететін мерзімде жауап үсынбаудан жалтару, 
тауарлар беруге бәсекелестер ендірегін не еткізетін тауарларды сатып 
алу кезінде шектеулер қолдану шарттарын қою; түтынушьшардың 
сүраныстары немесе тапсырыстары бар тауарларды ендіру немесе беру 
мүмкіндігі бола тұрып, ондіру немесе беру коле:мін пегізсіз ідисқарту 
немесе ендіруді жэне беруді тоқгапу сияқты іс-эрекетгер.

Тауар рыноктарыңца монополияға қарсы мемлекеттік реітеу 
органның біртрас жүйесі орталық мемлекетгік оріан ҚР-сы 
I Ьсекелестікті қорғау агенгтігі (монополияға қарсы агенттік) жэне оғап 
бағынышты аумақтық органдарқүрайды.

Монополияіа қарсы органньщ міндетгері мен қүзыреті 
Бэсекелестік туралы заңда, ол аталған Агенттікгің функциялары мен 
окілеттіктері ҚР-сы Үкіметінің, 2008ж. 15ақпандағы №141 
қаулысымен бекітілген «Қазақстан Республикасы Бэсекелесчікті 
қоргау (Монополияға қарсы) агенпігі» туралы Ережеде 
; і й қі>і і (дал» ан.Агенттік Үкіметгің қүрамьша кірмейтін тиісгі тауар жэне 
қаржы үйымдарының монополистік қызмстін шектеу жэне 
түгынушьшардың заңцы мүдделерін қорғау саласьіндағы басшьшықты, 
сондай-ақ заңна«4ада кезделген шекте салааралық үйлестіреді жэне езге 
де арнайы функцияларын жүзеге асыратын Республикалық орталық 
атқарушы органы. Аі еіптік ез қызметін, езіне жүктелген міндетгер мен 
функцияларды езі тікелей жэне еңірлік инспекциялары арқылы жүзеге
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асырады. Табиғи монополиялар, реттелетін нарыктар субъекгілерінің 
өмір сүруіне жэне іс-эрекетіне байланысты қызметтер (тауарлар, 
жұмыстар) рыногындағы туындайтьш қатьгаастар «Табиғи 
монополиялар және ретгелетін нарьштар туралы» ҚР-ның 1998 ж. 9 
шілдедегі Заңьмен бекітілген. Заңның мақсаты түтынушылардың 
табиғи монополияларымен реттелетін нарықгар субъектілерінің 
мүдцелерін қорғауды қамтамасыз епу, табиғи монополиялар 
салаларындағы қызметі жэне реттелетін нарықгардағы баға белгілеуді 
мемлекеттік реттеу меи бақылаудың қүқықгық негіздерін айқындау 
болыптабылады. Табиғи монополиялар салаларьщцағы және ретгелетін 
нарықгардағы басшылықгық өкілетгі мемлекеттік орган жүзеге 
асырада. Қазіргі кезде бұл Қазак,стан Республикасы Табиш 
монополияшарды ретгеу агенттігі.

Өкілетгі орган ретінде Агенгггіктің міндетгері мен қүқықгары 
Табиғи моиополиялар жэне ретгелетін нарықгар туралы Заңмен 
жэне оның қызметін үйымдастыру тәртібімен қүрьшымы ҚР-сы 
Үкіметінің 2007 ж. 12 қазандағы №943 қаулысымен бекітілген 
Ережемен белгіленген.

Агентгік Үкіметтің қүрамына кірмейтін телекоммуиикация және 
пошта байланысы саласьшдагы табиғи монополиялар субъектілерін 
қоспағанда, темір жол көлігі, электр жэне жылу энергетикасы, мүнай, 
мүнай өнімдері мен газ тасымалдау, азаматгық авиаңия, порт қызметі 
саласындағы тауар рьшоктарында үстем (монополиялық) жағдайға 
не рынок субъектілерінің тауарларына (жүмыстарына, көрсетілетін 
қызметтеріне) бағаларды, ҚР-ньщ Үкіметі белгілеген номенклатурасы 
бойынша тауарларға (жүмыстарға, көрсететін қызметкерге) бағаларды 
мемлекетгік ретіеуді, мемлекеттік органдардың ақьшы қызметгерді 
көрсету тэртібін бақылауды, мемлекетгік монополияға жатқызылған 
салада өз қызметін жүзеге асыратын, мемлекеттік кэсіпорындардың 
қызметін ретгеуді ҚР-ның заңнамасьша сэйкес қүрамына кірмейтін, 
телекоммуникаңия жэне пошта байланысы саласындағы табиғи 
монополиялар субъектілерін қоспағанда темір жол көлігі, электр жэне 
жылу энергетикасы, мүнай, мүнай өнімдері мен газ тасымадцау, 
азаматгық тауар рыноктарында үстем (монополиялық) жагдайға ие 
рынок субъектілерінің тауарларына (жүмыстарына, көрсетілетін 
қызметтеріне) бағалар бойынша тауарларға (жүмыстарға, көрсетілетін 
қызметкерге) бағаларды мемлекеттік ретгеуді, мемлекеттік 
органдардың ақылы қызметгерді корсету тәртібін бақьшауды 
мемлекеттік монополияға жатқызьшған салада өз қызметін жүзеге 
асыратын кэсіпорындардың қызметін ретгеуде ҚР-ның заңнамасына
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сийксс- жучеге асыратьш республикалық оргашііқ атқарушы органы. 
Д г с і і  і гік өзінің қызметін тікелей езі және өзнінщ аумақгық органдары, 
облыотар жэне Астана, Алмаіы қалалары бойынша департаменггері 
арқмлы жүзеге асырады.

' 1 үгынушылардың құкықтарын қорғау саласындағы мемлекетгік 
рсггоу тэргібі және субъектілері «Тұтынушьыіардьщ кұқықтарын 
қоргау туралы» ҚР-ньщ 2010 ж. 4 мамырдағы Ш21А-ІЧ ҚРЗ заңымен 
ийқындаған. Ол бойынша мемлекетгік реттеуді ҚР-ның Үкіметі, 
( һсілстгі Орган және өзге де заңдарға, ҚР-сы Гірезидентінің жэне ҚР-сы 
Ү кіметініңактілерінде белгілеген ез кұзыреті шегінде жұзеге асырады.

Бұл ретте ҚР-ның Үкіметі мемлекетгік саясаттың тұтынушьшар 
қүқықтарын қорғау саласындағы негізгі бағытгарын әзірлейді, ҚР-ның 
Констнтуциясында, Заңдарында жэне ҚР-сы Президентінің актілерінде 
коздслген озге де өкілетгікгерді жүзеге асырады.

Өкілетгі орган-тұгынушьшардьщ қүқықтарын қорғау саласындағы 
(іасшьшықгы жүзеге асыратьш мемлекетгік орган. Қазіргі кезде бүл 
орган ҚР-сы Бэсекелестікті қорғау агенттігі (монополияға қарсы 
агонттік) болып танылады. Түгынушылардың қүқыктарын қорғау 
жоніндегі Агентгіктің ікұзыреті осы Заңмен міндетгері функңнялары 
мон окілеттіктері жоғарыда агалған Ережемен айқындалған.

Осы актілерге еәйкес Агентгік окшзтгі орган ретінде 
гү гыпушылардьщ кұкыкгарын қорғау саласындағы мемлекеттік 
оііясатты іске асыруды қамтамасыз етеді; ҚР-ның Үкіметіне осы 
пінсаттың негізгі бағыттары бойынша ұсыныслар енгізеді; 
іүгынушьшар құқықгарын қорғау туралы заңнаманы жетілдіру 
моселелері бойынша мемлекеттік органдардың қызметін салааралық 
үйлструді жүзеге асырады; тұтынушылар қ ү к ы к т а р ы н  қорғау туралы 
роопублика заңнамасына жетілдіру жонінде юіаралар қабылдайды; 
і ү гыпушылардың қоғамдық бірлестіктер і мен, қауымдасіыкгармен;
Н,г иың Заңдарында, ҚР-сы Президентінің жэне ҚР-сы Үкіметінің 
ич і норінде көздглген өзге де окіяеттіктерді жүзеге асырады.

Ііүлардан басқа мемлекеттік органдар өз құзыреті шегінде
i \ імиуіиылар құқықгарын қорғау саласындағы нормативтік-құқыктық
• һ і іисрді эзірлейді; өкілетгі органға; ҚР-ньщ Үкіметінің тұгынушылар 
күқықтарын қорғау туралы ҚР-ның заңнамасын жетілдіру жөнінде 
ү. мпыі іар енгізеді; жеке немесе заңды тұлғалардың тұтынуіяылар 
к.үк,ықтарын қорғау саласындағы етініштерін қарайды; тұтынушылар 
і« укі.іқгарын қорғау туралы заңнаманы бұзушьшарға жауапкершілік 
і' \ к.ықтарын қорғау туралы заңнаманың сақгалуіьш бақьшауды жүзеге
ii ырады; Заңдарда, ҚР-ның Презңдентінщ актілерінде, ҚР-сы 
Ү к імотіпің актілерінде көзделген де окілетгіктерді жүзеге аеырады.
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§3. Мемлекегтің экономика саласындағы бақылауға рүқсаг беру
і'.>: Чж . қызметі

Қазіргі кезде ҚР-ның экономика саласындағы бақылау рұқсат беру 
қызметінде және оның нәтижесінде ұш негізгі және ең көп тараған 
ұйымдьщ-құдыкі ық құралдар қолданылады:

■ жеке және заңды тулгаларды кэсіпкерлік экономикалық 
қызметгің субъектілері ретінде мемлекеттіктіркеу;

кэсіпкерлік экономикалық қызметтің кейбір түрлерін 
мемлекетгік турғыдан лнңензиялау;

* мемлекеттің ерекше бакылауьшда болатын іс-әрекеттер мен 
операңияларды (мемлекетгік экспорггық бақылау, валюталық бақьшау, 
кедеңдік бақьшау, бақьшанатьш тауарлар мен технологияларды 
Қазақстаннан әкетуді кедендік рәсімдеу және т. б.) жүзеге асыруды 
мемлекетгік регтеудің ерекше рүқсат беру тэртібі.

Завды түлғалар мен жеке кәсіпкерлерді мемлекетгік тіркеуді 
«Заңды түлғаларды мемлекетгік гіркеу және филиалдар меп 
өкілдіктерді есептік тіркеу туралы» 1995 ж. 17 сәуірдегі №2198 Заңға 
жэне «Жеке кәсіпкерлік туралы» 2006 ж. 31 қаңтардағы №124 I ҚРЗ 
Заңға сэйкес тіркеуші органдар жүзеге асырады.

Қазіргі кезде экономикалық қызметгің кейбір түрлерін 
лиңензиялау «Лиңензиялау туральо> 2007ж. Пқаңтардагы №214 I ҚРЗ 
Заңымен қаралған негізде ҚР-ның Үкіметі осы заңға сәйкес 
лиңензиялауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдар тізбесін 
айқындайды, жекелеген қызмет түрлеріне қойылатын біліктілік 
талаптарын бекітеді.

Елбасы Қазақстан-2050 Стратегиясы Жолдауында Үкіметке 
2013 жылдың бірінші жарты жылдығының соңына дейін Қазақстан 
азаматгарының өмір тіршілігі қауіпсізідігіне тікелей ықпал етпейгін 
барлық рүқсаттар мен лиңензияларды қайтарып алып, оларды 
хабарландырумен ауыстыру жөнінде тапсырмаберді.

Мемлекетгің ерекше бақьшауында болатын кейбір іс-әрекетгер мен 
операңияларды жүзеге асыруды мемлекетгііс ретгеудің ерекше рүқсат 
беру тэртібі арнайы завдар негізінде іске асырылагьш мемлекетгік 
бақьшаудың кейбір ерекше түрлерін қамтиды. Оларға, мысалы 
«Экспорттық бақылау туралы» 2007 ж. 21 шілдедегі №300 I ҚРЗ 
Заңымен ретгелетін қару жаракқа, әскери техникаға, ядролық жэне 
аранайы ядролық емес материалдарға, эскери мақсаттағы экімге, 
екіүдай қолданылатын тауарлар мен технологияларға, оларды өндіру 
мен пайдалануға байланысты шикізатқа, материалдарға, жабдықгарға,
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і и .ч і н ш о і  имларға, гылыми техникалық ақпарат пен корсетілетіні
і.і ім< і корі с гжснорттық бақылауды жұзеге асырудың және жаппай 

іы|іыіі жоятын қаруды таратпау режимін нығайтудың, осылар мен
■ і.ірі іі,ы ікоиомикалық операдияларды жүзеге асыруға рұқсат берудің 
іи і іідсрі мон тәргібі жатады. Мемлекетгік ретгеудің ерекше рұқсат 
(юру і лріібінің бір түрі бақьшанатьш тауарлар мен технологияларды 
к . і ш қ с і ш і  Республиксынан әкетуге кедендік бақьшау мен кедендік 
р.юімдеу больш табьшады.
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4-Тарау. ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУ МЕН САУДА САЛАСЬШ
БАСҚАРУ

§1. Экономикалық даму мен сауда салаларындағы басқаруды жүзсге 
асыратын атқарушы билік органдарының қры регі

Экономикалық даму және сауда салаларындағы мемлекеттік 
басқаруды Қазақстан Республикасьшың Үкіметі жэне бюджетгік 
жоспарлау министрлігі, оньщ ведомствалары мен олардың аумақтық 
органдары, өз қүзыреті шегінде өзге де орталық және жергілікті 
атқарушы органдар жүзеге асырады.

ҚР-ның Үкіметі мемлекетгік элеуметтік экономикалық саясаттьщ 
негізгі баіъптарын, оны жүзеге асыру женіңдегі стратегиялық және 
тактикалық шараларды эзірлейді; элеуметтік бағдарламаларды 
әзірлейді; элеуметгік экономикалық жэне ғылыми техникалық дамудың 
индикативтік жоспарларьш әзірлеп, жүзеге асырады; қүрьшымдық жэне 
инвестиңиялық саясатгы жүзеге асырады; мемлекеттік баға түзу 
саясатын талдап жасайды жәие жүзеге асырыды; мемлекет реттейтін 
бағалар қолданылатын өнімдер, тауарлар мен қызметгердің 
номенклатурасын белгілейді; мемлекеттік меншікті басқаруды 
үйымдастырады; оны пайдаяану жөніндегі шараларды талдап жасайды 
жэне жүзеге асырады, мемлекеттік меншік күқыгын қорғауды 
камтамасыз етеді.

Қазақстан Республикасы Экономика және жоспарлау 
министрлігінің қүзыреті 2008 ж. 4 желтоқсандағы №95 IV ҚРЗ Заңмен 
бекітілген ҚР-ның Бюджет кодексімен, ҚР-ның өзге де заңдарьшен жэне 
оның негізгі міндетгері, функцияларымен қүқықтары жоғарыда аталған 
ҚР-сы Президентінің 2009 ж. 18 маусымдагы №827, 2010 ж. 4 
наурыздагы №931 жэне 2009 ж. 26 тамыздағы №861 Жарлығымен 
бекІтілген «Республикалық бюд- жет жобасымен эзірлеу қағвдалары, 
оның жаңа редакңиясы 2013 ж. 30 мамырдагы №575 Жарлығына» 
қосымша берілгеп, совдай-ақ ҚР-сы Үкіметінің 2004 ж. 28 Қазандағы 
№ 116 Қаулысымен бекіткен «Қазақстан Республикасы экономика жэне 
бюджетгік жоспарлау министрлігі туралы» Ережемен, оның жаңа 
редакңиясы ҚР-сы Үкіметінің 2013 ж. 12 ақпандағы №126 
қаулысымен бекітілген жэне айқьшдалған.

Министрліктің қүрамында ведомствасы ҚР-сы Экономиқа және 
бюджеттік жоспарлау министряігінің Сауда комитеті бар, оның 
функңиялары жоғарьща аталған министрлік туралы Ережемен 
бекітілгеи. Қазақстан Республикасы Экономика жэне Бюджетгік



іһ огі шрлау м иііистрлігі стратегаялык және бюджетгік жоспарлау, салық 
'і' нк- бюджет саясаты, совдай-ақ кеден ісі саласывдағы саясат, 
м. мпс.нсі іік және мемлекет кепілдік берген қарыз алу жэне борыш, 
мсмлскотгік ишвестиидялық саясат жэне инвесгицияларды қолдау 
і ішсаты, қолайлы инвестициялық ахуалды жгюау, мемлекетгік жеке 
мі-пшік эріптестік, бэсекелесгікті қорғау жэне монопоішялармен 
р<птолетін шевтеу, табига монополиялармен ретгелетін нарықгар, 
міііықаралық зкономикалық жэне қаржы қатьшастары оньщ ішінде 
лпмқаралық экономикалық интеграцняны ]эетгеу, сыртқы сауда 

ім.ыметіп ретгеу жэие дамьпу, ішкі сауданы ретгеу жэне дамьпу, 
момлекеттік ажтивтерін басқару, оның ішінде корпоратишік басқару
• апасын артгы]эу, мемпекеттік басқару жүйесін дамьпу, мемлекетгік 
іч.пметгер көрсету саласындағы мемлекетгік сая- сатгы дамьпу, 
нумылдыру дайьшдыіғі»і мен жріьшдыру, хальвқіъщ коші-қоны, «жасьіл 
мчшомшсаггы» дамьпу салаларында басшылы.кты жұзеге асыратын 
К.гіақстан Республикасыньщ мемлекетгік атқарушы органы больш 
іабылады.

Министрліктің миссиясы стратегиялық мақсапарға қол жеткізуге 
жлне елдің элеуметгік экономиалык дамуының басым мівдетгерін іске 
асыруға бағдарланған мемлекеттік жоспарлаудың біртүтас жэне тиімді 
жүйесін қалыптастыру, сондай-ақ сауда қызметін дамыту.

Министрліктің қолданыстағы заңнамаға сэйкес жэне өзіне 
жүктелген мінд«гттеріне сэйкес 148 тармақтан түратын фушсциялары ол 
і уралы аталған Ереженің 16 тармағьгада белгіленген. Олардың ішінде: 
Қачақстан Республикасьшың Стратегиялық даму жоспарын, Үлтгьщ 
Қауіпсіздік стратегиясьш эзірлеу, тузету, мониторингілеу жэне іске 
юырылуын бағгілау, меылекетгік бағдарламалар тізбесіп қальштастыру, 
іүзету; орталық жэне жергілікті мемлежетгік оргаңдардьщ 
і і ратегиялық жоспарларьшың жобаларын келісу; ҚР-сы Президеніінің 
исьш сайынғы жовдауларыньщ ережелерін іс*:е асыру мақсатывда 
мі|)ленетін жалпы үлпық іс-шаралар жоспарларын әзірлеу жэне 

м оп и тори н гілеу , мемлекетгік органдарының елдің экономикалық 
' пісатын қальшгастыру жэне іске асыру жөніндегі қызметін үйлестіру, 
гаііық жэне бюджег саясатын, сондай-ақ іседен ісі саяасындағы
• .шсатгы қалышастыру, бюджеттік жоспарлау сгласывдағы басшьшық 
жоне салааралық үйлестіруді, экономикаға мемлекетгік жэне жеке 
тшсстицияларды тарту саясатын қалыптастыру, сыртқы саудақызметін 
исдондік гарифіік жэне тарифтік немесе реітеу шараларын қолдану 
жоиіндегі үсыныстар эзірлеу жэне қорытындылар дайывдау; 
кориоративтік басқару саласьш арттыру саласыңда ме:млекетгік
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саясатгы әзірлеу, мемяекет акционерІ больш табылатын ¥лпы қ  
басқарушы холдинггердің, үлттық холдингтердің, ұлтгық 
компаниялардьщ даму стратегияларьмен даму жоспарларын келісу 
және олардың іске асырылуын бағалау, мемяекетгік басқару 
жүйесін жетілдіру бойынша үсыныстар эзірлеу, орталық мемлекетгік 
органдары қызметінің тиімділігін жалпы бағалау; Министрліктің 
қүзырету шегінде нормативтік-құдықтық актілерді әзірлеу; сауда 
қызметін дамьпу жоніндегі үсыныстарды әзірлеу; тауар биржаларының 
қызметін мемлекетгік реттеу; халықгың көші-қон жөніндегі шаралар 
гуралы ұсыныстар жэне нормативгік-күқықтық актілер жобаларын 
эзірлеу саясатын қылаптастыру бойынша ұсыныстар әзірлеу жэне т. б.

Министрлік өзіне жүктелген міндеттер мен өз функңяларын жүзеге 
асыру үшін заңнамада белгілеген тэртіппен оз қүзырет шегінде 
орындалуын міндетті нормативтік органдардан, үйымдардан, олардың 

' лауазымды адамдарынан заңнамада белгілеиген тәртіппен қажетгі 
ақпартгар мен материалдар сүратуға жэне алуға; қолданыстағы 
заңнамалық актілерді көзделген озге де құқықтарды жүзеге асыруға 
қүқьшы.

ҚР-сы Президентінің «Қазақстан Республикасының мемлекетгік 
басқару жүйесін одан эрі жетілдіру туралы» 2013 ж. 16 қаңгардағы 
№416 Қазақстан Республикасы Өңірлік даму минисгрлігі құрылды. Оған 
ҚР-сы Экономикалық даму және сауда министрлігінің өңірлік даму, 
кәсіпкерлікті қоддау, оның ішінде элеуметтік кәсіпкерлік 
корпорациялардың қызметін үйлестіру аясывдағы мемлекетгік 
саясатгы қапыптастыру жэне іске асыру саласындағы функциялары мен 
өкілетгіктері берілді. Сонымен бірге бүл министрлікгер ҚР-сы 
Құрылысы және түрғын үй коммуналдық шаруашылық, істер агентгігі 
мен ҚР-сы Жер ресурстарын басқару агентгігін қосты. Жарлықпен ҚР- 
сы Үкіметінің ҚР-сы Өңірлік тұрғын үй коммунапдық шаруашылық 
істері комитетін «Кэсіпкерлікті дамьггу комитетін қүруды» қамтамасыз 
ету тапсырылды.

Осы жарғыны іске асыру мақсатывда ҚР-сы Үкіметінің «Қазақстан 
Республикасы Өңірлік даму министрлігінің мәселелері» туралы 2013ж. 
8  ақпавдағы №109 қаулысымен Министрліктің жоғарыда аталған 
комигетгері қүрылды жэне Министрлік туралы Ереже бекітілді.

ҚР-сы өңірлік даму министрлігі өңірлік даму, жеке кәсіпкерлікте 
дамыту жэне қодцау, сәулет қала құрылысы жэне қызметі, тұрғын үй 
қатынастары және коммуналдық шаруашылық, елді мекендердің 
шекарасы (шектері) шегінде сумен жабдықгау жэне су себу, электрмен, 
жылумен жэне газбен жабдықгау салаларывда мемлекеттік реттеу; жер
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іюиурстарми басқару, геодезиялық және мемлекетгік саясатты 
қ і ш ы  іасгыру жэне іске асыру бойынша басшылықгы жүзеге асыратын 
ҚІ’ ііһщ орталық атқарушы органы болып табылады.

Мипистрліктің миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары, 
қүқықтары мен міндеттері ол туралы жоғарыда аталған Ережемен 
белгшенген. Министрлік өз қызметін ҚР-ның Конституциясы мен 
Іаидарына; ҚР-ньщ Президенті мен ҚР-сы Үкіметінің актілеріне, өзге 

дс пормативтік- кұқықтагы актілерге, сондай-ақ өзі туралы Ережеге 
сойкес жузеге асы- рылады.

Мииистрлікгің миссиясы өңірлерді серпінді дамыту арқылы ел 
і үрі ындарының тыныс тіршілігі үшін қолайлы жағдайлар жасау болын 
гіібылады.

Министрліктің міндеттері: өңірлік даму; жергілікті өзін-өзі 
(імоқаруды дамыту; жеке кәсінкерлікті дамыту және қоодау; жер 
I н-сурстарьш ұгымды және тиімді басқаруды қамтамасыз ету; геодезия 
жоие картография салаларын дамыту; сәулет, қала кұрьшысы жэне 
қүрьшыс қызметін, тұрғын үй коммуналдық саланы дамьпу 
сіілаларындағы мемлекетгік саясатты қалыптастыру бойынша 
үсыиыстар әзерлеу.

Осы міндеттерге сэйкес жеке оларды жүзеге асыру үшін 
Министрліктің орталық атқаратын және ведомстваларының 
комитеттерінің фнкциялары мен құқықтары мен міндеттері Министрлік 
гуралы Ереже- меи айқындалған.

ҚР-сы Президентінің «Қазақстан Республикасындағы мемлекетгік 
жоспарлау жүйесі туралы» 2009 ж. 18 маусымдағы №827 және 
«Қазақстан Республикасьшдағы мемлекетгік жоспарлау жүйесінің одан 
орі жүмыс істеуінің кейбір мәселелері туралы» 2010 ж. 4 наурыздаіы 
,N■“931 Жарлықгарьша өзгерістер енгізу туралы 2013 ж. 13 
маусымдағы №582 Жарлығымен Елдің аумақтық кеңістікте дамуының 
Гіолжамды схемасын ҚР-ның ПрезидентІ бекітеді деп белгіленген. 
Жарлықпен аталған схемаға жэне облысты, республикалық маңызы бар 
қіілаиы, астананы дамыгу бағдарламасьша байланысты өңірлік даму 
жопіндегі өкілетті органның, орталық мемлекетгік жэне жергілікті 
л і қарушыоргандарының міндеттері мен қүқықтарын айқындаған.
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ІІІ-БӨЛІМ  
ҚАРЖЫ, БАНК ЖӘНЕ СТАТИСТИКА 

С АЛАЛАРЬШДАҒЫ БАСҚАРУ

1-Тарау. ҚАРЖЫ ЖӘНЕ КРЕДИТ САЛАСЬШ БАСҚАРУ

§1. Қаржы рыногы секторы қызметініщ қүқықгы негіздері

Қаржы саласы мемлекетгің ақша қаражатын шоғырлау, бөлу 
және пайдалану қатынастарды қамтиды. Бұл ең аз кұшті 
орталықтандырьшғандардьщ бірі больга табьшады, онда қаржы 
жүйесінің барлық қүрамды бөліктерінің (кредиттік, салық жүйелерін 
жэне мемлекетгік қаржы мен қаржы рыногының өзге де бөлшектерінің 
(сегмештерінің)) бірлігі қамтамасыз етіпеді.

ҚР Конституңиясының 54-бабьшен 2-тармақшасына сэйкес 
Парламент республикалық бюджетті және оның атқарылуы туралы 
есептер- ді, бюджетке енгізілетін өзгерістер мен толықіыруларды 
талқылайды, мемлекеттік салыктар мен алымдарды белгілейді және 
оларды алып тастайды.

2008 ж. 4 желтоқсаңцагы №95 IV ҚРЗ Заңмен бекітілген 
«Қазақстан Республнкасының бюджет кодексімен көзделген 
нормативтік-құқықгық актілерімен бюджетгің түрлерімен 
деңгейлеріне, бюджет жүйесіне, бюджет проңесіне, бюджетгің 
атқарылуына, бюджеттік инвестициялар мен кредютеуге, қарыз алу 
жэне борыш, мемлекет кепілгерлеріне жэне т. б байланысты қаржьшық 
қатынастардың эртүрлі топтары мен мәселелерді реттеледі. Қүқыктық 
жекелеген субъеісгілерінің, келісім шарттарынан туындайтын 
қаржьшық иіістиіутгармен қатынастар азаматтыққүқықпен белгіленіп, 
реттеледі».

Бюджет -  мемлекетгің өз міндетгері мен функңияларын іске 
асыруды қаржьшық қамтамасыз етуге арналған ортальщтандырылған 
ақша қоры. Бюдасет жүйесі -  бюджеттердің жэне Қазақстан 
Республикасы Үлттьщ қорьшьщ, сондай-ақ бюджетгік процестер мен 
қатынастардьщ жиынтығы.

Қазақстан Республикасында мынадай деңгейдегі бюджетгер: 
республикальщ бюджет; облыстық бюджет, республикальщ маңызы 
бар қала, астана бюджетгері; аудан (облыстық маңызы бар қала) 
бюджеті бекітіледі, атқарылады және дербес болып •щбьшады.
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Облыстық бюджет, республикалық маңызы бар қала, астана 
(иоджстгері, аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджеті жергілікті 
оюджеттерге жагады.Қазақстан Республикасьшда талдамалы ақпарат 
рсгінде пайдаланылатьш жэне бекітуге жатпайтын мемлекеттік жэне 
міоіырландырылған бюджет, облыстардьщ бюджеті жасалады.

Мемлекетгік бюджет өз араларында өзара өтелетін операциялар 
сскерілместен, республикалық жэне жергшікті бюджеттерді 
біріктіретін, мемлекетгің орталықтандырылған ақша қоры больш 
габылады. Өз араларында өзара отелетін операдиялар ескерілмей, 
рсснубликалық бюджетгі, облыстардьщ, республикальщ маңызы бар 
қалалардьщ, астананың бюджеттерін, Қазақстан Республикасьшың 
Үлтгық қорьшьщ түсімдері мен шығыстарын біріктіретін мемлекетгің 
оргалықтандырылған ақша қоры шоғырландырьшған бюджет болып 
табылады.

Облыс бюджеті өз араларында өзара өтелетін операңиялар 
сскерілместен, облыстык бюджетгі, аудандар (облыстық маңызы бар 
қалалар) бюджетін біріктіретін орталықтандырьшған ақша қоры болып 
табылады.

Республикалық бюджет
Нормативтік-құқықтық акгілерде айқындалған түсімдер есебінен 

қалыптастырьшатын және орталық мемлекетгік органдардың, оларға 
нсдомстволық бағьшысты мемлекеттік мекемелердің міндеттері мен 
(|>уикцияларын қаржьшай қамтамасыз етуге, сондай-ақ мемлекетгік 
саясатгьщ жалпы республикалық бағыттарьш іске асыруға арналған 
оргалықтандырылған ақша қоры республикальщ бюджет болып 
табылады.

Облыстық бюджет, республикалық маңызы бар қала, астана 
йюджеттері

Нормативтік-қүқықгық актілерде айқындалған түсімдер есебінен 
қильгатастырьшатын және облыстық деңгейдегі, республикалық 
маңызы бар қаланың, астананың жергілікті мемлекетгік органдарьшың, 
оларға ведомствольгқ бағынысты мемлекепік мекемелердің мівдетгері 
мен функңияларьш қаржьшай қамтамасыз етуге жэне тиісті 

.жімшілік- аумақтьщ бірлікте мемлекеттік саясатгы іске асыруға 
лрналған орталықтандырьшған ақша қоры облыстық бюджет, 
роспубликалық маңызы бар қала, астана бюджетгері болып табылады.

51



Аудан (оЗлыстық маңызы бар қала) бюджеті
Нормативтік-құқықтық актілерде айқындалған түсімдер есебінен 

қалыптастырылатын және ауданның (облыстық маңызы бар қапаның) 
жерғілікті мемлекетгік орғандарының, оларға ведомстволық 
бағынысты мемлекетгік мекемелердің міндеттері мен функңияларын 
қаржылык қамтамасыз етуге жэне тиісті ауданда (облыстық маңызы 
бар қалада) мемлекетгік саясатгы іске асыруға арналған 
орталықгандырьшған ақша қоры аудан (облыстық маңызы бар қала) 
бюджеті болып табылады.

Төтенше мемлекеттік бюджст
Төтенше мемлекетгік бюджет республикалық жэне жергілікті 

бюджеттер негізінде қальштастырылады жэне Қазақстан 
Республикасында төтенше немесе соғыс жағдайларында 
енгізіледі-Төтенше мемлекетгік бюджетгің қолданьшу уақьггында 
республикалық бюджет туралы заңньщ жэне барлық деңгейлердегі 
жергілікті бюджетгің бюджеттері туралы мәслихаттар шешімдерінің 
қолданьшуы тоқгатьша түрады. Төтенше мемлекеттік бюджет төтенше 
немесе соғыс жағдайы енгізілген мерзім ішінде қолданыста болады. 
Төтенше мемлекеттік бюджеттің қолданылуы тоқгатылысымен 
республикалық және жергілікті бюджеттерді нақгашау жүргізіледі,

БЮДЖЕТ ҚҮРЫЛЫМЫ -  Бюджет түсімдері
-  Кірістер, бюджет кредиттерін өтеу сомалары, мемлекеттің 

қаржы акшвтерін сатудан түскен түсімдер, қарыздар бюджетгің 
түсімдері больш табылады.

-  Салықгық, салықгық емес түсімдер, негізгі капиталды сатудан 
түскен түсімдер, трансферттік түсімдер бюджет кірістері болып 
табылады.

-  Нысаналы трансферттерді қоспағанда, кірістер нысаналы 
мақсатқа ие болмайды. Кірістердің жаңа түрлерін енгізу, 
қодцаньшып жүргендерінің күшін жою немесе оларды езгерту 
осы Кодекске міндетті түрде өзгерістер немесе толықгырулар 
енгһіле отырып жүзеге асырылады.

-  Салықгық түсімдер Қазақстан Республикасының Сальщ жэне 
Кеден кодекстерінде белгіленген салық жэне бюджетке 
төленетін басқа да міндетгі телемдер болып тзбылады.

-  Салықгьщ емес түсімдер негізгі капиталды сахудап түсетін 
түсімдерге жатпайтьш, Қазақстан Республикасьшьщ Салық 
кодексінде, кеден одағының жэне Қазақстан Республикасьшың 
кеден заңнамасында көзделгеннен басқа, осы Кодексте және
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Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілерінде 
белгіленген, бюджетке міндетті, қайтарымсыз төлемдер, 
байланысты грантгар, сондай-ақ трансфертгерден басқа, 
бюдасетке тегін негізде берілетін ақша больш табылады. 

Ііюджетке:
• мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сатудан;
•  мемпекеттік материалдық резервтен тауарлар сатудан;
•  мемлекет меншігіндегі жер учаскелерін жеке меншікке сатудан
• немесе оларды тұрақты немесе уақытша жер пайдалануға беруден 

не Қазақстан Республикасының заңдарында немесе халықаралық 
шартгарда көзделген тэртіппен өзге де тәсілмен өтісізуден;

•  мемлекетке тиесілі материалдық емес актнвтерді сатудан түсетін
ақша негізгі капнталды сатудан түсетін түсімдер болып табьшады.

•  Трансфертгер түсімдері бюджеттің бір деңгейінен басқасына,
Қазақстан Республикасының Үлтгық қорынаң республикалық 
бюджетке тусетін трансфертгер түсімдері болып табылады.

•  Бюджеттік кредиттерді етеу сомалары бюджеттен алынған
кредитгер бойынша негізгі борышты қайгаруға, сондай-ақ заңды 
түлғалардың төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша 
талаптарды қайтаруына байланысты бюджетке түсетін түсімдер 
болып табылады.

•  Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер занды
түлғалардың, оның ішінде мемлекетгік меншіктегі халықаралық 
үйымдардың, мүліктік кешен түріндегі мемлекеттік мекемелер мен 
мемлекеттік кәсІпорындардың қатысу үлестерін, бағалы 
қағаздарын, сондай-ақ мемлекеттік кәсіпорындардың жедел 
басқаруьшдағьі немесе шаруашылық жүргізуіндегі өзге де 
мемлекетгік мүлікгі саіудан бюджетке түсетін түсімдер.

« Қарыздар мемлекетгік эмиссиялық бағалы қағаздарды шығаруға 
және қарыз шартгарын жасасуға байланысты бюджетке ақша 
түсімдері больш табылады.

Бюджет қүрылымы
1. Бюджет күрылымы мынадай бөлімдерден түрады:
1 ) кірістер:
• салықгық түсімдер;
•  салыктық емес түсімдер;
• негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер;
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•  трансфертгер түсімі;
2) шыгындар;
3) таза бюджетгік кредитгеу:
• бюджетгік кредиттер;
• бюджетгік кредиттерді өтеу;
4) қаржы активтерімен операциялар бойьшша сальдо:
о каржы активтерін сатып алу;
• мемлекетгің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер;
5) бюджет тапшылығы (профициті);
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану):
•  қарыздар түсімі;
•  қарыздарды өтеу;
•  бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдыктары.

«Қазақстан-2050» стратегиясында бюджетгік қаржылық процеске 
деген көзқарас тікелей салымдарға козқарас секілді үқыпты да 
ойластырылған болуға тиіс. Басқаша айтқанда, бірде бір бюджеттік 
теңге ысырап болмауға тиіс делінген. Бүл талапты іс жүзінде орындау 
қаржы нарығы мен қаржы үйымдары қызметін реттеп, қолдаумен 
тікелей байланысты.

Қаржы рыногы секторы болімі оз қызметінің негізгі мақсаты 
ретінде пайда болу мақсатында қаржылық қызмет көрсету мен тұтынуға, 
сондай- ақ қаржы қүралдарьшьщ шығарылуына жэне айналысьша 
байланысты қатынастарға катысушы ұйымдардың кәсінкерлік қызметін 
қамтиды. Қаржылық қызметтер- бүл сақгандыру рыиогына, бағалы 
қағаздар рыногына, жинақтаушы зейнетақы қорларына 
қатысушылардың қызметі, банк қызметі, ҚР заңнамасына сәйкес 
апынған лицензиялар неғізінде жүзеге асырылатын банк 
операцияларьгаьщ жекеленген түрлерін жүргізу жоніндегі 
үйымдарьшың қызметі, сондай-ақ орталық депозитарийдің бірыңғай 
тіркеушінің жэне лицензиялауға жататын өзара сақтаңдыру 
қоғамдарының қызметі.

Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарының қызметіне байланысты 
қоғамдық қатынасгар «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын 
мемлекетгік ретгеу, бақылау жэне қадағалау туралы» ҚР 2003 ж. 4 
шілдедегі №474 П ҚРЗ Заңымен реттеледі.

Қаржы рыногы - қаржылық қызмет көрсету мен түтынуға, 
сондай- ақ қаржы құралдарының шығарылуына және айналысына 
байланысты қатынастардың жиынтығы.

Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекетгік реттеудің, 
бақылаудьщ жэне қадағалаудың мақсаттары:
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• қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдардьщ қаржылық 
тұрақтылығын қамтамасыз е іу  және түгастай алғанда қаржы 
жүйесіне деген сенімді қолдау;

• қаржы рыногыида адал бәсекені қолдауға бағытгалған 
қаржылық үйымдардың қызметі үшін тең қүқықтық жағдайлар 
жасау больш табылады.

• Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік ретгеудің, 
бақылаудьщ жэне қадағалаудыңқағидатгары:

•  ретгеудің ресурстары мен құралдарын тиімді пайдалану;
•  қаржы үйьшдары қызметінің жэне қаржылық қадағалаудың 

ашықгығы;
•  қаржы ұйымдарының жауапкершілігі болыптабылады.
Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік ретгеудің,

бақьшаудың және қадағалаудың міндетгері:
•  қаржылық үйымдар қызметінің стандартгарын белгілеу, 

қаржьшық үйымдарды корпоратнвтік басқаруды жақсарту үшін 
ынталандыру жағдайларын жасау;

•  қаржы жүйесіндегі тұрақгылықгы сақгау мақсатында қаржы 
рыногы мен қаржылық үйымдардың мониторингі;

• қаржылық тұрақгылықгы қолдау мақсатыңда қаржы рыногьшың 
қауіпке неғұрлым бейім салаларында қадағалау ресурстарын 
шоғырландыру;

•  қаржылық қызметгерді тұгынушылардьщ мүдцелерін қорғаудың
тиісті деңгейін, сондай-ақ тұгынушьшар үшін қаржы 
ұйымдарының қызметі жэне олар көрсететін қаржылық 
қызметгер туралы ақпаратгың толықгығын жэне
қолжетімділігін қамтамасыз ету болып табьшады.

Кредиттік ұйым бұл заңды тұлға, ол өз қызметінің басты мақсаты 
ретінде пайда табу үшін ҚР Үлггық банктің арнаулы рұқсатының 
(лиңензиясыньщ) негізінде «Қазақстан Республикасыңдағы банктер 
және банк қызметі туралы» 1995 ж. 31 тамыздағы ҚР Заңымен қаралғая 
банк операңияларын жүзеге асыруға қүқыға бар.

Кредиттік ұйым шаруашылық қоғам ретінде меншік нысанының 
негізінде қүрылуы мүмкін.

Банк-бұл қызметін жүзеге асыруға құқылы коммерциялық ұйым 
болып табылатын заңды тұлға. Ол кредиттік ұйым ретінде мынадай 
банктік операңиялардың жиышығын жүзеге асыруға ерекше құқығы 
бар: жеке жэне заңды тұлғалардың ақша қаражаттарын салымға 
гартуға, бұп қаражатгарды өз атынан және өзі тәуекея етіп басқа
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троғаға қайтарымдылық, төленетіңцік, мерзімділік шартымен беру, 
жеке және заңды түлғалардың банктік есеп шотгарын ашу жэне 
жүргізу.

Банк больга табьшмайтын ұйым-заңды түлға, ол уәкілетгі 
органнйң лиңензиясы негізінде не “ҚР заңцарына сәйкес ҚР- дағы 
банктер және банк қызметі туралы” Заңмен көзделген банк 
операңияларыньщ жекеленген түрлерін жүргізуге қүқьшы.

Өз қызметін үйлестіруі, ортақ мүдяелерін қорғау жэне білдіру, 
бірлескен жобаларды жүзеге асыру өзге де ортақ мүдцелері шешу үшін 
банктер Қолданылып жүрген зандарға сәйкес банктер ассоңиаңиялары 
мен одақтарын қүруға қүқылы.

Микрокредит — микроқаржы ұйымы қарыз алушыға занда 
айқындалған мөлшерде жэне тэртіппен ақылық, мерзімділік жэне

қайтарымдьшық шартгарьшен Қазақсіан Республикасының үлттық 
валютасында беретін ақша.

Микроқаржы үйымы -  коммерңиялық үйым болып табылатын, 
ресми мэртебесі эділет органдарында мемлекеттік тіркелумен және 
есептік тіркеуден өтуімен айқындалатьш, микрокредиттер беру 
жөнІндегІ қызметгі, сондай-ақ заңмен рүқсат етілген қосымша қызмет 
түрлерін жүзеге асыратын заңды түлға.

Микро қаржы ұйымы шаруашылак серікгестіктің үйьшдьшық 
қүқықтық нысанында құрылады.

Микроқаржы үйымының қүқықтары мен міндеттері
Микроқаржы ұйьшы Қазақстан Республикасьшың азаматгық 

заңнамасына сэйкес міңцетгеменің орындалуы қамтамасыз етілетін не 
қамтамасыз етілмейтін мнкрокредитгер беруге; микрокредиттер беру 
қағидаларында айқындалған, микрокредит беру туралы шартты жасау 
және ол бойьшша міндетгемелерді орындау үшін қажетгі құжатіар мен 
мэліметгерді қарыз алушыдан (өтініш берушіден) сұратуға; құқьшы.

Инвестиңиялық қызмет «Инвестиңиялар туралы» ҚР 2003ж 8 
қаңтардағы №373-1 ҚР Заңьшың негізінде жұмыс істейтін жеке жэне 
Заңцы түлғалардың, коммерңиялық үйымдардьщ жарғьшық капиталына 
қатысуы жөніндегі не кэсіпкерлік қызмет үшін пайдаланылатын 
тіркелген акгивтерді құрау немесе үлғайту жөніндегі, сондай-ақ 
конңенстердің (қүқық мирасқорының) шарты шеңберінде жасаған жэне 
алған, тіркелген активтері жөніндегі қызметі. Қазақстан 
Республикасында инвестиңияларды жүзеге асыратын жеке жэне заңды 
тұлғалар инвестор болып табьшады.

56



Инвестициялар — лизикг шартьш жасаған кезден бастап қаржы 
ли іимгі іагтарын, сондай-ақ оларға құкықтарды қоса ашғанда, занды 
гүііпіш.щ жаргыльщ ?;апиталына немесе кәсііжерлік қызмег үшін 
ішіідіілшп.ілатын, тіркелген активтерді ұлғайтута инвестор салатын 
мүиіи ііц барлық түрлері (жеке түтынуға арналғгш тауарлардан басқа), 
г і і і і д л і і  ақ коицессионердің (құқық мирасқорының) концессия шарты 
пюц()срінде жасаған жэне алған тіркелген актикгері. Инвесторлардьщ, 
рсопубликаның заң актілерінде көзделген жағдайларды қоснағанда, 
кәсіпкерлік қызметтің кез келген объектііері мен іүрлеріне 
мпнсстициялар салута құқығы бар.

Инвестицнялар инвестициялық жобаны жүзеге асыру үшін 
ипвестициялар жөнІндегі уәкілетті орган мен инвестор арасында 
келісім шарт (контракт) жасасу жолымен жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасындағы акционерлік инвестициялық
қорлардың қр;ықтық жағдайының ерекшеліктеріне байланысты, 
ипмсстициялык пай қорларын қүру, олардың жұмыс істеуі жзне 
жумысын тоқтагу проңесінде туындайтыя, бағалы қағаздар рыногына 
кәсіби қатысульшардың инвестициялық қсірлардың акгивтерін 
инвестициялық басқарз-', оларды есепке алу мен сактау, сондай-ақ 
инвестициялық қорлардьщ бағалы қағаздарын шығаруды, 
орналастыруды, айналысқа жіберуді, сатып алуды және өтеуді 
қамтамасыз ету жөніндегі қызметіне байланысты.

Кұқықгық катынастар «Инвестициялық қорлар туралы» ҚР 2004 ж
7 шілдедегі № 576-1ҚР заңымен реттеледі.

Инвестиңияпық қор-бұл осы заңға сэйісес кұрылған акңионерлік 
инвестициялық немесе инвестициялық пай қоры. Қазақстанда 
акционерлІк инвестициялық қор және ашык, аралық немесе жабьщ 
пысандарда құрылуы мүмкін инвестициялық пай қоры жұмыс істейді.

Акционерлік инвестицияльщ қор — бұл қызметінің айрықша түрі 
аталған занда белгілешен талаптарға жэне ©зінің инвестициялық 
декларациясына сэйкес осы қоғамньщ акционерлері оның акцияларын 
төлеу үшін қосқан ақшаны, сондай-ақ осындай инвестициялау 
нэгижесінде алынған аістивтерді жинақгау мен инвестициялау больш 
табьшатын акционерлік қоғам. Акционерлік инвестициялық қордың:

• заңда көрсетілген қызметтен басқа қызметгің өзге түрлерін 
жүзеге асыруға;

« «аптьш аіщия» енгізуге;
® еншілес ұйымдар құруға;
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® жай акцияларды қоспағанда, өзге қаржы қүралдарьш шығаруға 
және орналастыруға қүқығы жоқ.

Негізі і қызмет түрі жылжымайтын мүлік қорларының активтері 
есебінен сатьш альшған жылжьмайтын мүлікке қызмет көрсеіу болыи 
табылатын жылжымайтын мүлік қорлары еншілес үйымдар қдауға 
қүқылы.

Жылжьмайтын мүлік қорлары қордың акгивтері есебінен сатып 
алынған жьшжымайтын мүлікті жалға беруге қүқылы. Акционерлік 
инвестициялық қор активтерін есепке алу меи сақгауды кастодиандық 
шартқа сэйкес кастодиан жүзеге асырады.Акционерлнс инвестициялық 
қормен тиісті шартгар жасасқан басқарушы компания, кастодиан, 
аудиторлық үйьш және бағалаушы өзара үлестес болмауға тиіс.

Инвестициялық пай қоры- бүл пайда, сондай-ақ оларды 
инвестициялау нэтижесінде сатып алынған өзге де активтерді ақы 
төлеуден алынған, айларды үстаушыларға ортақ үлестік меншік 
қүқығымен тиесілі және басқарушы компанияның басқаруындағы ақша 
жиыетығы.

Қазақстан Ресиубл и касыида иывестициялық қорлардың мынадай 
түрлері:

-  акционерлік инвестициялық қор;
— ашық, аралық немесе жабық нысандарда қүрьшуы мүмкін 

иевестициялық пай қоры жүмыс істейді.
Жьшжымайтын мүлік қоры оның акцияларын үстаушысына жылына 

кемінде бір рет акциялар бойынша дивңдендгер алуға қүқық береді. 
Дивидендтерді төлеуге жіберілетін ақшаның ең аз мөлшері қордың таза 
кірісінің кемівде тоқсан процентін қүрауға тиіс.

Ашық инвестициялық пай қоры оның пай үстаушысына 
басқарушы компаниядан осы Завда жэне осы инвестициялық қордьщ 
ережелеріңде белгшенген жағдайларда, шарттарда жэне тэртіппен 
пайды сатьга алуын талап етуге қүқық береді, бірақ ол екі аптада бір 
реттен кем болмауға тиіс.

Иивестициялық аральщ пай қоры оның пай ұстаушысыиа 
басқарушы компаниядан заңда жэне инвестициялық қордың 
ережслеріндс белгіленгеи жағдайларда, шарггарда жэне тэртішіен 
пайды сатып алуын талап етуге құқық береді, бірақ ол жылына бір 
реттен кем болмауға тиіс. Жабық инвестициялық пай қоры оның пай 
ұстаушысыва осы қордың пай ұстаушыларының жалпы жиналысына 
қатысуға, совдай-ақ қор ережелерінде ісөзделген жағдайларда жэие 
тәртіппен пай бойынша дивидеи- дгер алуға құқық береді.



ІІІыгарған (бергеи:) қаржы құралдары жэне (немесе) өзге де 
іиі і ннторі жабық инвесхидиялық пай қоры акгивтерінщ құрамьша 
іч I іі гш жаие оның акшвтері мөлшерінщ бес және одан көн пайызын 
і і у р ш г г ы и  завды іұлға осы инвестидиялық қордың пай ұстаушысы 
(юііугақұқьшыемес.

'ілвда жэне қордың ережелерінде өзгешіз көзделмесе, жабық 
піііюсгициялық най қорының пай ұсіаушысы басқарушы компаниядан 
імі ііе тиесілі пайпарды сатып алуды талап еіуге құқылы емес.

Лісционерлік немесе жабық инвестициялық пай қорлары ғана 
ілуеколмен иивестицияланатьш ннвестициялык қорлар бола алгіды. 
I міькымайтын мүлік коры тәуекелмен инвесгшдияланатын қорлар 

Ооііа ллмайды.
Эділет органдарында акционерлік инвестшщяльш; қор ретінде 

іірколмеген және уэкілетгі органда инвестиция.пьш, қордьщ акциялар 
шыгарылымын тіркемеген, сондай-ақ баскарушы компаниямен
■ ( н і м герлік басқару шартын жасаспаган.

іавды тұпға өзін инвестициялық қор деп атауга, инвеотиция.чық 
қор ретінде қызметгі жүзеге асыруға жэне өз атауларывда 
«ітпестицияихық қор» деген сөздерді пайдалануға құқылы емес.

( 'актандыру қызмегін сақгандыру (қайта сактандыру) ұйымы өз 
лшивтері есебінен сақтандыру төлемі арқылы сақгандыру шартьшда 
(ісмгіленген сақтандыру жағдайы немесе өзге де оқиғапар туъшдаган 
ко ігс жеке немесе заңды тұлғаньщ завды мұліктік мұдделерін қорғауга 
(ілйла- нысты жузеге асырады.

Сақгандыру қайта (сақтандыру ұйымы) сақтандыру қызметтің 
і лқгавдыру қайта сақтандыру пгартгарын жасау мен орындау арқылы 
ҚІ’ завдарьшың талаптарына сәйкес уэкілетті органның ліщензиясы 
іі' гічінде сондай-ақ езара саісгандыру қогамдарыньщ сақіандыру 
іилрттарью жасасуга және орыңдауға байлаіаысты қызметгі ҚР 
і лцнамалық актісіне сәйкес лицензиялау жұзеге асырады.

< 'а қ т а н д ы р у  қызметі сақгандыру агенттіктерімен брокерлер 
л|ш,ылы жұзеге асырьшады. Сақтавдыру агеш і сактандыру агенттерінің 
иііміне енген жэне тапсырыс шарты негізінде бір немесе бірнеше
■ іқтаидыру ұйымдарының атынан және олардың тапсыруымен 
і лктлндыру қызметі жүзеге асырьшатьш жеке немесе заиды тұпға
< лк гавдыру брокері сақгандырушьшьщ і:апсыруы бойышпа
■ іктлпдырушымен сақтавдыру шартгарын жасасуға және орындауға 
і мішлпысты қатынастарда сақгандырушыньщ агьшан өкілдік ететін 
іісмооо оз атынан сактакідыру шартгарьш жасасуга байлаяысты қызмет 
мірооту жөніндегі делдалдық қызметгі, совдай-ақ сақгандыру
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мәселелері бойышла коысультациялы қ қызметгі жүзеге асыратын 
заңды түлға.

Аудиторлық қызмет-қаржыл ы к есептіліктің жэне қаржылық 
есептілікке байланысіы басқа да ақпаратгық аудитін жүргізу және 
қызмет белгісі бойынша қызметте үсыну жөніндегі кәсіпкерлік қызмет. 
Аудит дегеніміз ҚР Заңнамасына сәйкес қаржылық есептілік және 
қаржылық есептілікпен байланысты басқа да ақпарат туралы тәуелсіз 
пікір білдіру мақсатымен тексеру.

Аудиторлық қызметгің негізгі мақсаты аудиттік тексеріс
жүргізілетін субъектілердің, бухгалтерлік есеіггіліктің дүрыстығын 
және олардың жасаған қаржылық жэне шаруашылық қызметтерінің 
қолданыстағы заңнамаға сәйкестігін анықгау болып табылады.

Аудиторлық қызметгі жүзеге асыруға лицензиясы бар
коммерциялық үйым ретінде қүрылған аудигорлық үйым жүзеге 
-асырады. Аудиторлық үйым жауапкершілігі шектеулі серіктеетік 
үйымдық қүқықгық нысанда қүрылады.

Аудиторлық ұйымның қүрамында аудигорлардың саны екі
адамнан кем болмауы керек. Аудитор болып аудиторларға 
кандидаттарды аттестаттау жөніндегі біліктілік комиссиясы
атгестаттаған «аудитор» біліктілігін беру туралы біліктілік куэлігін 
алған жеке түлға танылады.

Аудитгелетін субъектіге өзіне қатысты аудит жүргізілетін заңды 
түлға, заңды түлғаның атынан вкілдік еіетін оның филиалдары және 
(немесе) өкілдіктері, дара кәсіпкер жатады.

Аудиттің міндетті болатын жэне бастамалық түрлері бары.
Міндетгі аудитке: акционерлік қоғамдар; білім беру және 

денсаулық сақтау салаларындағы шаруашылық жүргізу қүқығыңцағы 
мемлекетгік кэсіпорыңцар, сақгандыру (қайта сақгандыру) ұйымдары, 
холдингтер, брокер, жинақгаушы зейнетақы қорлары, жер қойнауын 
пайдаланушылар, банктер, банк холдингтері, табиғи мононолия 
субъектілері, азаматтық авиация ұйымдары, астық қабылдау 
кәсіпорындары, мақга өңцеу ұйымдары, арнайы қаржы компаниялары 
«Аудиторлық қызмет туралы» 1998 ж. 20 қарашадағы №304-1 заңында 
(2016 жылы 07 сәуіріндегі өзгерістер мен толықгырулармен) (5 бапгга) 
көрсетілген басқа да заңцы тұлғалар жатады.

Аудит міндетгі болып табылатын жэне ҚР Заңнамасына сәйкес 
жылдық қаржылық есептілікті мерзімді баспа басылымдарында 
жарияланатьш үйымдар жылдық қаржылық есептілікпен бірге 
аудиторлық есепті де жариялауға міндетгі.

Бастамашылық аудит-аудиттелетін субъектінің не оған 
қатысушыньщ бастамасы бойынша бастамасы мен аудиторлық
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үііі.імііі.щ арасында а.удит жүргізуге жасалкш шартга көзделген 
іудт і ііі, нақты міндетгі мерзімі мен көлеміескере отырьш жүргізіледі.

Міндетті аудит жүргізудің жалтаратьш не оны жүргізуге кедергі 
илі .ійчын немесе Қ Р  Заңнамасының талаптарына сәйкес оны жүргізуді 

щімтамасыз етпейтін заңды түлғаның басшысы Қ Р  заңдарына сэйкес 
жауаптм болады.

Лудиюрлық үйымдар аудитпен басқа, өз қызметінің бейіні 
(юііынша көрсеге алагын қызмет түрлері аталған Заңның 36. 2 
і ;ірмагында көрсетілген аудиторық үйымдарға кэсіпкерлік қызметгің
о и е түрлерімен айналысуға тыйым салынган.

Аудиторлық қызмег саласьшда ретгеу мен аудиторлық жэне кэсіби 
үйымдарының ҚЕЛЗметгері болады.

Аудиторльи*; қызмег саласында ретгеу мен аудиторлық жэне кэсіби 
үйымдардың қызметіне бақылауды уәкілетгі ортзлық атқарушы орган, 
қазіргі кезде ҚР Қаржы министрлігі жүзеге асырацы.

Қаржы нарығьшың ажыратьшмайгын жэне маңызды элементті 
бағалау қызметі. Оны мешніктік реттеудің негізі «Қазақстан 
1’сспубликасындағы бағалау қызметі туралы» ҚР 2000 ж. 30 
қарашадағы №109 I ҚРЗ Заңцарына озгеше көзделмесе, бағалау 
объектілеріне қатысты бағалаушьшар жүзеге асыратын белгілі бір 
кұнге нарықгық немесе озге қүнды белгілеуге бағьпталған кэсіпкерлік 
қызмет.

Бағалау қызме-гінің субъектілері, бір жағьшан, бағалау қызметін 
жүзеге асыруға лиңенэиясы бар жеке дара кэсігікер ретінде немесе 
заңцы түлға, олардьщ бағалаушьшар қызметі осы заңмен реттеледі, 
скінші жағьшан, бағалаушы корсететін қызметігерді түтынушы жеке 
немесе заңды түлға (тапсырыс беруші), үшінші түлғалар бағаланатын 
мүлікке, бағалаушының бағалау қызметіне және тапсырыс берушінің 
тапсырмасына белгілі біір қатысы бар түлғалар.

Бағалау қызметін мемлекетгік реттеу мыналардан түрады: ҚР 
заңнамасьша сэйкес эзірленген және ҚР Үкіметі бекіткен бағалау 
стандарттары бағалау ідызметінің барлық субъектілері үшін жалпыға 
бірдей м індепі болып табылады жэне уәкілетті мемлекетгік орган 
бағалау қызметі саласындағы мемлекеттік реттеуді жүзеге асырады.

Бағалы қаіаздар рыногы (эмиссиялық бағалы қағаздар жэне 
озге де қаржы :қүрьшғЕ.шары) олардың нарықтиқ айналысы продесін 
жалғастырады жэне багалы кағаздар рыногьшда өз қызметінің негізгі 
мақсаты ретінде пайда табуды көздейтін әртүрлі коммерңнялық 
үйымдар мен жекелешен кәсіпкерлік кэсіби қь.ізметтерінің көптеген 
гүрлерін аңцерайгерлік къізметті; брокерлік қызметті; диллерлік 
қызметті; бағалы қағаздарды басқару жөніндегі қызметті; депозитарлық
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қызметті; бағалы қағаздарды ұстаушылардың реестрін жүргізу 
жөніндегі қызметті; бағалы қағаздар рьшогындағы сауда-сатгықгы 
ұйымдастыру жөніндегі қызметгі жэне т. б. қамтиды.

Андерайтерлік қызмет - брокерлік және диллерлік қызметті жүзеге 
асыруға лицензиясы бар эмитентке змиссияшық бағапы қағаздарды 
шығару мен орналастыру жоніндегі қызмет көрсетегін бағалы қағаздар 
рыногына кэсіби қатысуніы андерайтер қызметі. Брокерлік қызмет 
клиентгің тапсырмасы бойынша, оның есебінен жэне мүдделерін 
квздеп, эмиссиялық бағалы қағаздармен және өзге де қаржы 
құралдарымен мәмілелер жасайтын бағалы қағаздар рыногьша кәсіби 
қатысушы брокер деп аталады.

Диллерлік кызмет-ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар 
рыногывда және ұйымдастырылған бағалы қағаздар рьшогыңда оған 
тікелей кіру кұкығьмен өз мүдделерін көздеп және өз есебінен 
эмиссияшық бағалы қағаздармен жэне өзге де құралдармен мәмілелер 
жасайгын бағалы қағаздар рыногында кәсіби қатысушы болып 
табьшатын диллердің қызметі.

Депозитарийлік қызмет басқа номиналды (нақгьшы) ұстаушьшар 
үшін бағалы қағаздарды номиналды ұстау қызметгерін корсету және 
ұйымдастьфылған бағалы қағаздар рыногында қаржы құралдарымен 
жасалган мәмілелер бойынша есеп айырысуды жүзеге асыру жоніндегі 
қызмет.

Қаржы құралдарымен жасалатын мәмілеяер бойынша клиринг 
қызметі қаржы кұрапдарымен мәмілелер жасау нэтижесінде есеп 
айырысуға қатысатын (төлемдерді жүзеге асыратьш) субъектілердің 
талаптарын жэне (немесе) міндетгемелерін айқьшдау.

Тіркеушінің қызметі акңионерлік қоғамньщ ұйымдьщ құқықгық 
нысанында құрылған, дауыс беретін акцияларының елу пайыздан астам 
ҚР Үлгтық Банкіне •гаесілі, бағалы қағазды ұстаушылар тізімдерінің 
жүйесін жүргізу жөніндегі қызметгі жүзеге асыратын мамандырылған 
коммерциялық емес ұйымның қызмегі.

Бағалы қағаздармен сауда-сатгықгы ұйымдастыру жөніндегі 
қызмет сауда -сатгықгы ұйымдастырушы ұйымның қор биржасы мен 
биржадан тыс бағалы қағаздар рыногының баға белгілеу қызметі жэне 
сауда-сатгықгы ұйымдастырушьшық жэне техннкалық жағьшан 
қамтамасыз етуді жүзеге асыратын қор биржасының заңды тұлға 
ретіндегі қызметі.

Тауар рыногынан бағаяы қағаздар рыногының айырықша 
ерекшелігі, оңда айналыста болатын құндьшықгар құқықгар мен 
экономикаЛық қызметтің қандай да бір субъектілеріне қойылуы мүмкін 
талаптардың кейбір жиынтығы болып табылады. Нарықгық
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і іі п 11 (і м і ж а л м қ сон шалықты маңыздьілығы мен маңызыиың арта түсуіне 
іі|іім .н іап  қаржылық рынок пен бағалы қағаздар рыногындагы 
іі. идшідмқгардың барлық түрлерін (типтерінщ) экономикалық 
і н мжорлік қызметі кэсіпорындарымен олардың бірлестіктерінің 
‘іидірісгік інаруашылық қызметінен екінші және туынды сипатга
Оолоды. .

Қаржы рыногы мен бағалы қағаздар рыногы секторларының 
і үрі.ілымындағы коммерциялық барлық тұрлерінің қызметі
...... омикалық кызметтің рьшоктың функционалдық салалары бойынша
' шмаііданады: банктііс, сақгандырушылық, аудиторлық, қаржы
рі.імогындағы инвестициялық, сондай-ақ брокерлік, диллерлік жэне т. 
ц іүрлерІ. Өзінің мазмүны мен экономикалық қызмет салаларының 
ітгі.гггалуы бойынша бүл рьшоктың функңионалдық экономикалық 
іч.і імеггі жүзеге асырудьщ субъектілері көптеген жэне әртүрлі 
і пмморңиялық ү_йымдар болып табылады; сақгандыру компаииялары, 
і оммсрңиялық банктер, эртүрлі инвестициялиіқ қорлар, брокерлер 
ксімо диллерлік фирмалар, коптеген инфрақүрыяымдык ұйымдар 

( нркоушілер, депозитарийлер мен есептілік іаіирингілік үйымдар, 
һ ,< ірлық биржалар және басқадай сауда жүйелері) және т. б.

Қаржы рыногы мен бағалы қағаздар рыногьшьщ ондірістік 
ишруашылық қызметі эрқашанда салальп; белгісі болатын 
икіморьгадардан айырмасы, оңда жүмыс істейтін әртүрлі 
иоммерциялық үйымдардың мамандырьшған аялары салаарапық
< ипаты бар кэсіпкерлік қызметі салаүстілік бейіммен сипатталады.

Багалы қағаздар нарығын мемлекеттік реттеуді Қазақстан 
Реопубликасының ¥лтплқБанкі (уэкілетгі орган) асырады.

Уәкілстті орган ҚР Үкіметімен келісіп отырьш бағалы қагаздар 
рмногын қальшгастьфу мен дамыту саласындағы басымдылықгарды 
.іііқі.шдайды. Қазакстан Республикасында бағалы қағаздар рыногьшьщ 
жүмыс істеуін қамтамасыз ету жзне ұяттық бағалы қағаздар 
рымогыньщ инфрақүрылымьш қал ы птастыру, бағалы қағаздар 
рымогында инвесторлардың қүқықгары мен мүдделерін қорғау 
жоміндегі мемлекетгік саясаты жүргізеді, өз қүзыреті шегінде бағалы 
кагаздар рыногын мемлекегтік реттеу мәсслелері бойыпша 
иормагавтік-қүқықгық гіктілер қабылдавды, бағаны қағаздармен қаржы 
рыпогының акгивтерін тани- ды, мемлекетгік емес бағалы 
к.ігаздардың, туынды бағалы қағаздардың шығарылуы, айналысқа 
іүоуі мен өтелуі жэне олардың мемлекетгік тіркелуі мемлекетгік 
і-мос імиссияльщ бағалы қағаздар мен туывды бағалы қаіаздарды
■ ірп.іластыру м«:н өтеуі, сондай-ак; оларды жою қорытындылары
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туралы есептерді қарау, оның ішінде ҚР президенті еместердің жэне 
халықаральщ ұйымдардың ҚР аймағыңда шыгарылуға және 
орналастыруға жататын эмиссиялық бағалы қағаздарьш мемлекеттік 
тіркеу талахгтары мен тэртібін белгілейді; Эмиссиялық бағалы 
қағаздардың мемлекеттік тізімін, лиңензиялардың электрондық тізімін 
және бағалы қағаздар рыногындағы қызметгі жүзеге асыруға берілетін 
рұқсаттрдың тізімін жұргізеді, бағалы қағаздар рыногында кәсіби 
қьізметті жүзеге асыру қагидаларын, бағалы қағаздар рьшогьша 
кәсіби қаіысушылардың бағалы қағаздармен жэне туынды қаржы 
құралдарымен мэмілелер жасау шарттарымен тэртібіне, осы 
мэмілелерді есепке алуға және олар бойынша есептілікке қойылатын 
шарттарға айқындайды; бағалы қағаздар рьшогында қызмет түрлері 
бойынша лиңензиялар береді, лицензиялардың қолданылуын тоқіага 
тұрады, қайта жаңғыртады және лицензиялардан айырады; жеке 

' адамдарды бағалы қағаздар рыногыңдағы қызметгі жүзеге асыру 
құқыгына аттестаттауды, біліктілік куэліктерін иеленушілерді қайга 
аттестахтауды жүргізеді; біліктілік куәлііаерін береді; қолданьшу 
мерзімін ұзартады, қолданылуьш тоқтата тұрады, куәліктерін қайтарып 
алады, өз құзырет шегінде эмитетгердің, орталық деиозитарийлардың, 
тіркеушінің жэне лиңензиялаудьщ қызметін қадағалауды жүргізеді; 
«Бағалы қағаздар рыногы туралы» Заңда, ҚІ1 өзге де заңдарында, ҚР 
Президентінің жэне ҚР Үкіметінің- актілерінде көзделген өзге де 
өкілетгіктерді жүзеге асырады. Бағалы қағаздар нарығын дамыту, 
оның, капиталдың халықаралық нарықгарымен ықпапдасуын 
қамтамасыз ету, бағалы қағаздар нарығы арқылы ҚР экономикасына 
инвеегициялар тарту және қаржы орталығьшың, арнайы сауда алаңына 
шетелдік эмитеттерінің қолжеткізуін қамтамасыз ету мақсаттарында 
Қаржы орталығы кұрылған. Бұл орталықгың жұмыс істеуінің ерекше 
құқықтық режимін айқындайтын құқықтық негіздері «Алматы 
қаласыньщ өңірлік қаржы орталығы туралы» 2006 ж. 5 маусымдағы 
№145 Ш ҚРЗ ҚР Заңымен1 белгіленген.

ҚР Үлттық Банкі қаржы орталықгарының қызметін реттеу 
жөніндегі уэкілетгі орган болып табьшады. Оның міндеттері, 
функциялары және өкілеггікгері аталған Заңнан, 5 және 6 бантарында 
белгіленген.

1 «Алматықаласыныцөңірлікқаржыорталығытураяы»2006ж. 5маусымдағы 
№145 Ш ҚРЗ
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§2. Қаржы саласындағы басқаруды жұзеге асыратын атқарушы 
билік органдарының қрсықтық мзртебесі

ҚР уәкілеті туралы ҚР 1995 ж. 18 желтоқсандағы №2688 
ІСонститудиялық Зады бойьшша ҚР Үкіметі Республика Президенті 
белгілеген тәртіппен республикалық бюджетгі әзірлеу мея оны
о и ертуге қатысады, Парламентке республикалық бюджетгі жэне оньщ 
атқарылуы турапы есепті ұсынады, бюджеттщ атқарылуын қамтамасыз 
егеді. Республиканың қаржы жұйесін нығайту жөнІндегі шараларды 
.пірлейді жэне жұзеге асырады; мемлекетгік валюта, қаржы жэне 
материалдық ресурстарды жасақгау мен пайдалануда Заңньщ 
і:ақгапуына мемлекетгік бақылауды қамтамасыз етеді; құрылымдық 
және инвестициялық саясатын жүзеге асырады. Реснубликальіқ 
бюджетпен бюджетгік кредиттеу кезінде ҚР Үкіметі кредитор больш 
табылады; Үкімет республикалық бюджеттің қаражатымен қамтамасыз 
етілетін, Үкіметтік борышты өтеу және оған қызмет көрсету жөніндегі 
міндетгемелерді атқарады; сальщ міндеттемелерін орындау барысында 
гуындауы мұмкін тұсініксіздерді, дэлсіздіктер мен қайшылықтарды, 
сондай-ақ салықгағы жэне бюджетгке төленетін басқа да міндетгі 
големдерді толеуден жалтарудың ықгимал схемаларыньщ жолын кесу 
мақсатьшда ҚР Үкімегі Конституциялық Кеңес құруға құқьшы.

Қаржы саласындағы салалық басқаруды ҚР Қаржы министрлігі 
жэне оның ведомстволары: Қазынашылық, Кедендік бақылау, салық, 
Қаржылық бақылау, Дәрменсіз борышкерлермен жұмыс, Мемлекетгік 
мұлік және жекешелендіру комитеттері жұзеге асырады.

ҚР Қаржы министрлігі өзінің құзыретіне жатқызылатын қызмет 
саласыңдағы басшылықга, сондай-ақ заңнамада көзделген шекте 
салааралық ұйлестіруді жұзеге асыратын ҚР ортшіық атқарушы органы 
болып табылады. ҚР Қаржы министрлігі өз қызметін ҚР 
Конституңиясына жэне заңдарына, ҚР Президенті мен Үкіметінің 
ііктілерінде, өзге де нормативтік-құқықгьщ актілерге, сондай-ақ ҚР 
Үкіметінің 2008 ж. 24 сэуірдегі №387 қаулысымен бекітілген 
«Қазақсган Республикасы Қаржы министрлігі туралы» Ережеге оның 
жаңа редакңиясы ҚР Үкіметінің 2013 ж. 13 наурыздағы №230 
қауііысына қосымша берілген1, сәйкес жұзеге асырады.

ҚР Қаржы министрлігінің мисснясы: бюджеттің агқарылуы, 
бухгалтерлік есеппен қаржылық есептілік, бюджеггік есепке алу 
жлне республнкалық бюджеттің және өз құзыреті шегінде жергілікті

1 «Қіпақстан Республикасы Қаржы миниспгрлігі тураль»> ереже 2013 ж. 13 
ппурыздағы №230 қаулысы
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бгоджеттердің, ҚР Үлттьюқ Қорыньщ атқарьшуы жөніндегі бюджетгік 
есептіяік. саласында, сондай-ак меғдлекетгік сатып алу саласында. 
республикалық мүлікті баскару саласЫнда басшылық ету жэне 
салааралық үйлестіру, сондай-ақ банкротгау (банктерді, сақгандыру

■ (қайта сақгандыру) үйымдарын жэне жинақгаушы зейнетақы 
қорларьщ қоспағанда), заңсыз жолмен аяынған кірістерді заіадастыруға 
(жылыстатуға) жэне терроризмді қаржьшандыруға қарсы іс-қимьш 
жасау саласында мемЛекеТгік ретгеу, сондай-ақ салық саясатын және 
кеден ісі саяасьщцазғы саясатты қалыптастыруға жэне іске асыруға 
қатысу.

Министрліктің міндетгері: 1) бухгалтерлік есеп, бюджетгік есепке 
алу мен бюджетгік есептілік, мемлекетгік қаржы статистикасын атқару, 
жүргізу жөніндегі ұсынысгарды эзірлеу; 2) салық жэне бюджетке 
төленетін басқа да міндетгІ төлемдердің, жинақгаушы зейнетақы 
қорларына міндетгі зейнетақы жарналарын есептеудің, ұстау мен 
аударудың және Мемлекетгік әлеуметгік сақгандыру қорына 
әлеуметгік аударымдарды есептеу мен төлеудің тольпдгығы мен 
уақтьшығьш қамтамасыз ету; 3) өз құзыреті шегінде экономикалық 
қауіпсіздікті қамтамасьп ету; 4) ҚР салық заңнамасының сақгалуын 
қамтамасыз ету; 5) этил спирті мен алкоголь өнімдерінің, темекі 
бұйымдарының өндірісі мен айналымын мемлекеттік реттеу, сондай-ақ 
мұнай онімдерінің және биоотынның жекеленген түрлерінің ендірісі 
мен айналымын мемлекепік ретгеу; 6) кеден ісі, мемлекетгік жэне 
мемлекет кенілдік берген қарыз алу, бюджеттік кредит беру, 
респубяикалық мүлікті басқару, үкіметгік жэне мемлекет кепілдік 
берген борышты және мемлекет алдындағы борышты басқару, 
мемлекетгік сатып алу, ішкі қаржылық бақылауды жүзеге асыру, 
банкроттау рәсімдерінің жүргізілуін бақылауды (бан- ктер мен 
сақгандыру (қайга сақгандыру) ұйымдарьш жэне жинақгаушы 
зейнегақы қорларын қоспағанда) жүзеге асыру сапасьшдағы мемле- 
кетгік реттеу; 7) ұйымдар мен мемлекетгік мекемелердің бухгалтерлік 
есебі мен қаржылық есептілігі саласьшда, аудиторлық қызмет және 
аудиторлық және кәсіби ұйымдардьщ қызметін бақылауды жүзеге 
асыру саласындағы қызметті ретгеу; 8) ұйымдар мен мемлекетгік 
мекемелердің бухгалтерлік есебі мен қаржьшық есептілігі, аудиторлық 
қызмет саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру мен іске 
асыруды қамтамасыз ету; 9) «Экономиканьщ стратегиялық маңызы бар 
мониторингі туралы» ҚР Заңьгаа сәйкес экономикалық стратегияльщ 
маңызы бар салаларында меншіктің мемлекеттік мониторингін 
жүзеге асыру; 10) заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға 
(жьшыстатуға) жэне терроризмді қаржьшандыруға қарсы іс-қимьш
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жисау мәселелері бойынша халықаралық ұйымдарды ҚР мүдцеяерін 
білдіру.

Минисгрлік гуралы Ережесінің 16 тармағында минисірліктің 
оріалық аппаратының 73 тармақшадан жэне ведомстволарының 236 
і .ірмақшадан түратын функңиялары айқыңдалган.

Министрліктің жэне оның ведомстволарьшың қүқықгары мен 
міндетгері аталған Ережесінің 17 тармағында белгіленген.

§3. Банк қызметі саласындағы басқару

Банк — «Қазақстан Республикасындағы банктер жэне банк қызметі 
і уралы» ҚР 1995 ж. 31 тамыздағы №244 Заңына1 сәйкес банк қызметін 
жүзеге асыруға қүқьшы коммерңиялық ұйым болып табылатын заңды 
түлға. Банктің ресми мәртебесі заңды түлғаны тіркеуші органдар- 
да (Әділет органдары) банк ретінде мемлекеттік тіркеумен және банк 
онераңияларын жүргізуге ҚР Үлтгык Башсі лиңензиясының болуымен 
айқыңдалады.

Қазақстаи Республикасыныц банк жүйесі
Қазақстан Республикасының екі деңгейлі банк жүйесі бар.
Қазақсган Реснубликасының Үлпық Банкі мемлекетгің орталық 

банкі болып табылады жэне ол банк жүйесінің жоғары (бірінші) деңгейін 
білдіреді.

Қазақстан Республикасы Үлтгық Банкінің (уәкілетті орган) 
міндсттері, қызмет қағңдатгары, қүқықгық мэртебесі жэне өкілеттіктері 
«Қазақстан Республикасының Үлтгық Банкі туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңымен жэне Қазақстан Республикасының басқа да 
іаіуі,арымен айқындалады. Уәкілетті орган өз қүзыреті шегінде банк 
қызметінің мәселелері бойынша реттеуді, сондай-ақ өзінің 
иедомствосымен қатар бақылау мен қадағалауды жүзеге асырады жэне 
Стнктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге 
т  і.іратын үйымдардьщ жүмыс істеуі үшін жалпы жағдайлар жасауға 
мқпал етеді.

Уәкілетті органның банктерге және банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын үйымдарға қатысты реттеу 
і|іуіпсңиялары Қазақстан Республикасының ақша-кредит жүйесінің 
іүрақтылығын үстап түруға, банк кредиторларының, олардың
■ пи.імшьшары мен клиенттерінің мүдцелерін қорғауға бағытталған. 
К.пақстан Республикасьшьщ заң актісімен белгіленген ерекше

' К,І’ сі.і Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995, №15-16,106 - қ
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кукықтық мэртебесі бар Қазақстанның Даму Банкін қоспағанда, өзге 
банкілердің бэрі банк жүйесінің төменгі (екінші) деңгейіне жатады.

ҚР Үлттық Банкінің (уәкілетгі орган) банктерге жэне банк 
операцияларының жекелеген турлерін жүзеге асыратын ұйымдарға 
қатысты реттеу функциялары ҚР ақша кредиг жүйесінің түрактьшыгыи 
үстап тұруға, банк кредиторларының, олардың салымшылары мен 
клиенттерінің мүдцелерін қорғауға бағытгалған.

ҚР банк Заңнамасына ҚР Конституциясына негізделеді, жоғарыда 
аталған банк қызметі туралы Заңнан жэне ҚР өзге де нормативтік 
құқықгық актілерінен тұрады.

Қазақстанның ¥лттық Банкі мемлекетгік акдіа кредит саясатын 
әзірлеуді және жүргізуді, төлем жуйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз 
ететін, валюталық ретгеуді жэне бақьшауды, қаржы нарығы мен 
қаржы ұйымдарын мемлекеттік ретгеуді, бақьшауды жэне қадағалауды 
жүзеге асыратын, қаржы жүйесінің тұрақтьшығын қамтамасыз етуге 
жэрдемдесетін жэне мемлекеттік статистиканы жүргізетін мемлекетгік 
орган больш табьшады.

¥лттық банк өз қызметінде ҚР Конституциясын, «Қазақстан 
Реснубликасының Үлттық Банкі туралы» ҚР 1995 ж. 30 наурыздағы 
Заңын және кейіннен оған енгізілген өзгертулер мен тольщтыруларды, 
ҚР басқа да Заңцарын, ҚР Прөзидентінің актілерін жэне ҚР 
халықаралық шартгарын басшылыққа алады.

Қазақстан ¥лттык Банкі өз міндетгерін орьшдау кезінде найда табу 
мақсатын басшылыққа алмауға тиіс.

Қазақстан ¥лттық Банкі ҚР Заңцарының негізінде және оларды 
орындау мақсатында өз құзыретіне жататын мәселелер бойынша 
барлық қаржы ұйымдарының, қаржы қызметін тұгынушьшардьщ, басқа 
да жеке жэне завды тұлғалардың Қазақстан Республикасының 
аумағыңда орындауы үшін міндетгі нормативтік-құқықгық актілер 
хнығарады.

Қазақстан ¥лтгық Банкінің негізгі мақсаты Қазақстанда баға 
түрақгылығын қамтамасыз ету болып табылады. Негізгі мақсаты ісқе 
асыру үшін Қазақстан ¥лттық Банкіне мынандай міндеттер жүктелген:

— Мемлекеттің ақша кредит саясатьш әзірлеу жәнежүргізу;
— Төлем жүйелерінің жұмыс істеуін бақьшауды жүзеге асыру;
— Валюталық ретгеу мен валюталық бақьшауды жүзеге асыру;
— Қаржы жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз етуге жэрдемдесу;
— Құзыреті шегшде қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын,
сондай- ақ өзге де тұлғаларды ретгеу, бақылау жэне қадағалау;
— Қаржы қызметін тұгынушьшардың құқықгары мен заңцы
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мүдделерін қоргаудың тиісті деңгейін қамтамасьш ету;
Лқша кредит статистикасы жэне сыртық сектор статистикасы 
саласында статистикалық қызметгі жүзегеасыру;
ҚР заңдарына және ҚР Президентінің актілеріне сэйкес өзге де 
міндеттер.

Қазақстан ¥лтгық Банкі мынаңдай функциялар мен өкілеттіктерді 
жүзеге асырады: Қазақстан Республикасының мемлекетгік ақша 
кредит саясатын әзірлеуді және жүргізеді; мемлекетгік эмиссиялық 
бағапы қазғаздарды эмиссиялайды; ҚР үлтгық валютасьгаьщ 
банкнотгары мен монеталарының жалғыз эмитенті болып табьшады 
және ҚР аумағында қолма қол ақша айналымьш үйымдастырады; ҚР-да 
иалюталық реттеуді жэне вашоталық бақылауды жүзеге асырады; 
сісінші деңгейіндегі банктердің тазартьшған қүйма алтынмен жэне 
күміспен жүргізілетін экспорттық операңияларьш бақьшауды жүзеге 
асырады; бағалы металдардағы автивтерді толықгьфу үшін 
газаріышған алтынды сатьш алуға мемлекетгің басым қүқығын іске 
асырады; соңғы сатыдағы қарыз беруші больш табьшады. Қазақстан 
Үлттық Банкінде банк шоттарын ашқан Банк туралы Заңға және ҚР 
озге де заңцарына сәйкес қаржы нарығы мен қаржы үйымдарын, 
сондай-ақ өзге де тұлғаларды ретгеуді, бақьшауды жэне қадағалауды 
жүзеге асырады, қаржы саласындағы қызметгі және қаржы 
рссурстарын шоғырландыруға байланысты өзге де үйымдар оз 
қүзыретіне кіретін мэселелер бойынша ҚР заңдарының және өзге де 
пормативтік-қүқықтық актілерінің талаптарын бүзған жағдайда, оларға 
ҚР заңцарына көзделген шектеулі ықпал ету шараларын, санкцияларды 
жоне езге де шараларды қолданады. Үлтгық Банк езі туралы Заңда, ҚР 
озге де заңдарьша жэне ҚР Президентінің актілерінде кезделген езге де 
функциялар мен өкілетхіктерді жүзеге асырады.

Қазаісстан Үлттық Банкі тіке бағыныстағы схемасы бар біргүгас 
о|) іалықгандырьшған күрьшым. Үлтгық Банктің органдары Басқарма 
мон Директорлар кеңесі (Директорат) больш табылады. Үлтгық 
Ь іііііс ін ің  басқада белімшелерден түратын ортадық аппарат, филиалдар, 
окілдіктер, ведомстволар мен үйымдар кіреді.

§4. ІУІемлекеттІк бухгалтерлік есеп және статистика саласыңдағы
басқару

')кономика мен қаржы салалардағы мемлекеттік реттеудің бүл 
(шп.ітына бухгалтерлік есеп пен статистиканы мемлекеттік ретгеуді 
жміқызу ісерек. «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы»
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2007 ж. 28 акпандағы № 234IIIҚРЗ Заң’ бойышда бухгалтерлік есеп пен 
Қаржылык есептілік жүйесін мемлекеттік ретгеуді ҚР Президенті, ҚР 
Үкіметі жэне уәкілетгі орган жүзеге асырады.

Бухгалгерлік есепке алу тіркел імдері - бухгалгерлік есеп пен қаржьшьщ 
есептілік жүйесінде көрсеху үшін есепке алуға кабылданған бастапқы 
күжаттардагы ақпаратгы қорытуға, жүйелеуге және жинақгауға арналған 
нысандар. Бухгалгерлік ссеп пен қаржьшық есептшіктің максаты мүдделі 
түлғаларды дара кэсіпкерлер мен үйымдардьщ қаржылық жағдайы, 
қызметінің нәтижелері жэне қаржьшық жағдайындағы өзгерістер туралы 
толық және дүрыс ақпарагаен қамтамасыз ету болып табылады.

Бухгалтерлік есеп дара кәсіпкерлер мен ұйымдардың 
операциялары мен оқиғалары туралы ақпаратты жинаудың, тіркеудің 
жэне қорытудың Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен 
қаржъшық есеіггілік туралы заңнамасымен, сондай-ақ есеп саясатымен 
регламенттелген тэртіпке келтірілген жүйесін білдіреді-Операциялар 
мен оқиғалар бухгалтерлік есеп жүйесінде көрсетіледі, бүл ретте:

•  бухгалтерлік жазбаларды бастапқы қүжаттардың 
түпнүсқаларьша сайма-сай бекіту жэне бухгалтерлік жазбаларда 
барлық операңиялар мен оқиғаларды көрсету;

•  операңиялар мен окиғаларды хронологияльщ тэртіппен жэне 
уақгьшы тіркеу;

•  синтетикалық (қорытынды) есепке алуды талдамалық (егжей- 
тегжейлі) есепке апуга сэйкес келтіру қамтамасыз етілуге тиіс.

Операңиялар мен оқиғалар үйымдардьщ уәкілетті орган және 
(немесе) Қазақстан Республикасының Үлтгьщ Банкі белгілеген 
талаптарға сай келетін бухгаптерлік есепшоттары үлгі жоспарының 
негізінде синтетикалық шотгарда екі рет жазу тэсІлімен 
керсетіледі.Операциялар мен оқиғалардың талдамальщ есебін жүргізу 
тэртібін дара кэсіпкер немесе заңды түлғаньщ лауазымды адамдары 
(бүдан эрі - басшылық) белгілейді, олар Қазақстан Республикасының 
заңнамалық актілеріне жэне қүрылтай қүжатгарға сэйкес дара 
кэсіпкердің немесе үйымның қажеттіліктерін негізге ала отырып 
ағымдағы басшылыкты жэне істерді жүргізуді жүзеге асырады. Жеке 
кәсіпкерлер мен үйымдар мемлекеттік тілде және (немесе) орыс тілінде 
бухгалтерлік есеп жүргізуді жэне қаржылық есептілік жасауды 
қамтамасыз етеді.

ҚР Үкіметі бухгалтерлік есепті жүргізу, қаржьшық есептілікті 
депозитарийге табыс ету тэртіптерін, кәсіптік үйымдарды, 
сертификатгау женіндегі үйымдарды шосредиттеу қағидаларын

1 ҚР-сы Парламенпгінің Жаршысы, 2007, №4, 32 -қ
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бокігеді; өзіне Консти- туциямен, заңдармен және ҚР Президентінің 
нктілерімен жүктелгенөзге де функцияларды орындайды.

ҚР Үлтгық Банкінен басқа, мемлекетгік мекемелердегі 
бухгалтерлік есеп пен қаржьшық есептілік жүйесін мемлекеттік реттеу 
ҚРбюджеі заңнамасында белгіленеді.

Уэкілетті орган бухгалтерлік есеппен қаржылық есептілік 
саласындағы қызметгі ретгеуді жүзеге асыратын орталық мемлекет- 
гік орган осы саладағы мемлекеттік саясатты қалытгастыруды және 
іске асыруды қамтамасыз етеді; бухгалтерлік есеп пен қаржылық 
қалыптастыруды және іске асыруды қамтамасыз етеді; бухгалтерлік 
ссеп пен қаржылық есептілік мэселелері бойынша ҚР нормативтік- 
қүқықгық актілерін қабылдайды; Үлтгық стандарттарды жэне оларға 
қатысты әдістемелік үсыныстарды әзірлеп бекітеді; кәсіби үйымдарды, 
сертифи- катгау жәшндегі үйымдарды аккредиттеуді жүргізеді; 
бухгалтерлік есеп туралы зацда, ҚР өзге де заңдарында, ҚР 
ІІрезидентінің өкілеттіктерді жүзеге асырады.

Мемлекетгік мекемелердің қаржылық есептілігін қоспағанда, 
қаржылық есептілік бухгалтерлік баланстан, пайда мен зияндар туралы 
есептен, ақша қаражатыньщ қозғалысы туралы есептен, капиталдағы 
озгерістер туралы есептен, түсіндірме мен жазбадан түрады. Қаржылық 
есеіггілікті жасау тэртібі және оған қойылатын қосымша талаптар 
халықаралық стандарттарға жэне ҚР бухгалтерлік есеп пен қаржылық 
есептілік туралы зацнамасыныц талаптарына сәйкес белгіленеді.

Үйымдар қаржылық есеіггілікті: 1) қүрылтай қүжаттарына сәйкее 
қүрылтайшыларға (қатысушьшарға); 2) ҚР статистика органдарына 
гіркеу орны бойынша ҚР мемлекеттік статистика органдарына
3) ҚР бақылау жэне қадағалау органдарьша олардың қүзыретіне сәйкес 
қаржылық есептілікті үсынады.

Сонымен бухгалтерлік есептілік мемлекеттік статистикалық 
есептіц негізіне жатады. «Мемлекетгік статистика туралы» 
2010 ж. 19 наурыздағы №257 IV ҚРЗ Зацмен1 мемлекеттік органдардың 
осы саладағы қүзыретіне білгіленген.

Осы Заңға сәйкес ҚР Президенті мемлекеттік статистика 
саласьшдағы мемлекетгік саясаттың негізгі бағытгарын айқындайды 
жэне ҚР Констагуциясы мен Заңдарьша сәйкес басқа да окілетііктерді 
жүзеге асырады. ҚР Үкіметі мемлекеттік статистика саласындағы 
мемлекетгік саясаттыц негізгі бағьгггарын эзірлейді; бүл саясатгы 
калыптастыру кезінде орталық және жергілікті атқарушы органдардың

1 ҚР Парламешінің Жаршысы, 2010, №5,22 - қ
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және ҚР Үлтгық Банкінің қызметін үлестіреді; ¥лтгық санақтар жүргізу 
туралы шешімдер қабылдайды; Конституцияда, аталған Занда, ҚР өзге 
де завдарында жэне ҚР Презвдентінің актілерінде жүктелген өзге де 
функцияларды жүзеге асырады.

Мемлекеттік статистика саласында уәкілетгі өз қүзыреті шегінде 
мемлекетгік статистика саласыидағы басшылықгы, сондай-ак 
салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын ортапық атқарушы орган 
болып табылады. Оның күзыреті, қүқықтық мәртебесі Мемлекетгік 
статистика туралы Заңмен және ҚР Үкіметінің 2004 ж. 31 
желтоқсавдағы №1460 қаулысымен бекітілген «Қазақстан 
Республикасы Статистика агентгігі туралы» Ережемен айқындалған. 
Осы қүқықгық актілерге сэйкес Статистика агенттігі мемлекетгік 
статистика саласьпщағы мемлекетгік саясатгы эзірлейді жэне іске 
асырады; статистика саласындағы нормативтік-қүқықгық актілерді 
эзірлеп, бекітеді; халықаралық статистикалық стандарттарға сэйкес 
статистикалық эдіснаманы бекітеді, үлттьщ санақгардьщ 
бағдарламаларьш эзірлейді жэне олардың іске аеыруын қамтамасыз 
етеді; респондентгердің алғашқы статистикалық деректерді үсыну 
тэртібін әзірлейді жэне бекітеді; республикалық жэне оньщ өңірлердің 
элеумеітік экономикалық жағдайы туралы ақпаратгық статистикалық 
деректер бағаларының жинақталуьш, жүргізілуін және оларға өзекті 
сипат берілуін қамтамасыз етеді; статистика туралы завда, ҚР өзге де 
заңдарында, ҚР Президентінің жэне ҚР Үкіметінің актілерінде 
көзделген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

Үттық статагенттіктің статистиканы үйымдастьфу мен жетілдіру 
саласывда жалпы мемлекетгік саясатгы жүргізу кезіндегі негізгі 
мівдетгері:республиканың мемлекетгік статистикасына басшылық жасау, 
оньщ бүкіл аумағында статистикалық қызметтің мазмүны мен сипатын 
айқьщдау; республикада жүріп жатқан экономикалық жэне әлеуметгік 
демографияльщ процестер мен олардың даму тенденцияларьш жан-жакды 
зертгеу жэне қорыху; статисгикалық жүмыстардьщ жоспарына сэйкес 
мемлекетгІк статистикалық байқаулар жүргізу жэне мемлекетгік 
органдарды Қазақстан Республикасьшьщ Үкіметі белгілеген тәртіггге 
етатистжальщ ақпаратпен қамтамасыз ету; заңцы жэне жеке түлғалардың 
жиынтық статистикальщ ақпаратқа қол жеікізуін қамгамасыз 
ету;қолд,аныльш жүрген шарттар жөніндегі міндеггемелерге сэйкес 
статистикальщ ақпаратты халықаралық үйьшдарға беріп отьфу, соңцай-ақ 
шет еддермен статистикалық ақпарат алмасуды жүргізу;мемлекеттік 
статистика оргаңцарьша ақпарат беретін заңцы жэне жеке түлғаларды 
статиисіикалық есеп беру бланкілерімен жэне оларды толтыру жөніндегі 
нүсқаулықгармеп қамтамасыз ету;мемлекетгік статистика регистрін,
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сондай-ақ Қазақстан Республикасы ¥лтіық статагештігінің қрырына 
енетін жалпы классификахорлар мен техникалық-экономикалық жэне 
элеумеггік ақиаратты кодгау жүйесін жүргізу жөнівдегі жұмысты 
үйымдастыру; ресяубликаның және оның аймақгарының әлеуметгік- 
экономикалық жағдайы туралы ақпараттық - статистикалық дереіггер 
базасын жинақгауды, сакхауды, жүргізудІ және мэн беруді қамгамасыз 
ету;халықаральгқ ережелер мен ставдарттарга сэйкес келетін 
сгатистикалық деректердің эдіснамалық салыстырмальшығьш 
қамтамасыз ету женіндегі шараларды жүзеге асыру болып табылады.

Үлттық сгаіагентгіісііц функциялары
Үлтгық статагентгік өзіне жүктелген міндетгерге сәйкес мынадай 

функдияларды жүзеге асырады:
-  статистиканың мэселелері жөніндегі завдық және өзге де 

нормативтік-қүқықгық актілер мен кұжаттардың жобаларын 
эзірлейді жэне оны дайывдауғақатысады;

-  Қазақстан Республикасывда статистиканы жетілдіру жөніндегі 
бағдарламаларды эзірлейдІ жэне жүзеге асырады;

-  жыл сайыв: Статистикалық жұмыстар ясоснарьшың жобасын 
әзірлейді жэне оны Қазақстан Республикасының мүдделі 
министрліктерімен, мемлекетгік және өзге де оргалық атқарушы 
органдарымен келі.скеннен кейін Қазақстан Реснубликасынын 
Үкіметіне бекітуге ұсынады;

-  республикада халықаралық практикада қабылданғад 
көрсеткіштермен салыстырьшған статистшсалық керсеткіштерді 
эзір- леуге жэне енгізуге әдіснамалық басшьшьоди жүзегеасырады;

-  Қазақстан Реснубликасының мүдаелі министрліктеріяе, мемлекегтік 
жэне езге де ортальщ атқарушы оргавдардьщ назарына статис- тжка 
жөніңцегі әдіснамальщ ережелерді уақытылы жепсізеді;

-  мемлекеттік және салалық статистикалық есеп беру 
керсеткіштерінің ең аз құрамьш мүдделі министрліктер мен ведом- 
стволардьщ келісуі бойыншаайқындайды;

-  статистикальщ есеп беру нысавдарын әзірлейді, оларды берудің 
мерзімдері мен тэртІбін белгілейді;

-  республикада бүкіл статисгакалық есеп беруді бекіту мен жетілдіру 
женівдегі жұмысты үйлестіреді;

-  статистикальщ байқаудьщ ғылыми эдіснамасы мен прогресті 
эдістерін, компьютер техникасьш, ақпарат беру құралдары мен 
полиграфияльщ жаб;.тықтарды кеңінен қолдануға негізделген қазіргі 
заманғы іщиаратігьщ технолохияларды енгізу негізінде 
статистикалық ак,нараітың объективтілігінің дұрыстығы мен 
түгастығын қамтамасыз етеді;
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— белгіленген тәртіппен статистикальщ жинақгарды, 
бюллетеньдерді, экономикальщ шолуларды жэне басқа да 
статистикалық материалдарды бастырып шығарады және таратады; 
басылымдарда жиынтықталған статистикальщ ақпаратты қалың 
жұрт-шылық үшін жүйелі түрде жариялап отырады;

— министрліктердің, мемлекетгік комитеттердің, өзге де орталық 
және жергілікті атқарушы органдардың, ұйымдардың 
қызметкерлерімен статистика мәселелері бойынша семинарлар мен 
кеңестер өткізеді;

— қолда бар келісімдерге сәйкес шет мемлекеттердің статистиклық 
қызметгерімен жэне халықаральщ экономикалық және 
статистикальщ үйымдармен ынтымақгастықгы жүзеге асырады, шет 
елдердің статистикальщ үйымдарыньщ қызметін ұйымдастыру 
тэжірибесін зерделейді жэне оны Қазақстан Республикасы 
статистикалық оргавдарының қызметінде іс жүзінде қолдану 
жөніндегі ұсыныстарды эзірлейді;

— халықаральщ шартгар мен келісімдерді эзірлеуге жэне жүзеге 
асыруға қагысады;

— ақпаратгық жүйеяерді және басқа автоматгандыру мен 
компьютерлендіру қүралдарын жасау жөніңцегі шараларды жұзеге 
асырады;

— статистикальщ ақпарат жүйесінің дамуы мен жүмыс істеуінің оның 
республиканың жэне халықаралық үйымдардың басқа да ақпарат 
жүйелерімен өзара іс-қимыл жасауыньщ аса маңызды проблемалары 
жөніндегі ғьшыми-зерттеу және жобалау жүмыстарьш 
үйымдастырады;

— есеп жэне статистика қызметкерлерін даярлауды, қайта даярлауды 
және олардың кэсіби біліктілігін көтеруді үйымдастырады.

Статистика агенггігінің облыстарда, Астана және Алматы
қалаларыңда заңды түлғалар болып табьшатын органдары бар.
Агенггікке басшылықгы оның жұмысына дербес жауап беретін төраға
жүзеге асырады. Агенттіктің торағасын ҚР Үкіметі лауазьшға
тағайындайды жэне лауазьшынан босатады.
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ІУ-БӨЛІМ
ӨНЕРКӘСІП, Қ¥РЫ ЛЫ С ЖӘНЕ ТУРИСТПС 

ҚЫЗМЕТ САЛАЛАРЫНДАҒЫ БАСҚАРУ

1-Тарау. Өиеркәсіп саласын басқару

§1. Өңірлік жәие қүрылыс салаларындагы  
басқарудың мазмүны

Өнеркәсіп Респ убл и касьшда өнеркәсін пен іщ>ьшысты
дамьггуьінда жэне оның қызметін ұйымдастыруда шаруашылықпен 
айналысатын субъектілердің қызметімен қатар мемлекеттік басқару 
үлкен рөл атқарады.

Өнеркәсіп деп экономикальщ саласьш түсіндіруді, ол шикізатш 
өңдеуді, жер қойнауын: пайдалануды, өнеркэсіптік тауарлар шығаруды, 
энергиялар мен энергия көздерін өндіруді, жөндеу қалпына келтіру 
жүмыстарын, сондай-ақ өндірістік проңестердің жағдайында паада 
болған қатгы, оүйық және газ тэрізді қалдьщгары қайта өңдеу (кәдеге 
жарату) немесе жою жөніндегі қызметгі қамтиды.

Өнеркәсіп пен қүрылыс саласындағы мемлекегггік басқарудың 
негізгі мақсаты ішкі және сыргқы нарықгардың талаптарьша 
бейімделуге қабілетгі осы тиімді өнеркәсіптік кешен қальштастыру 
болып табылады жэне бэсекеге қабілетті өнімдер шығаруға 
қамтамасыз ету. ҚР-сының Презвдентінің Елбасы Н. Ә. 
Назарбаевтың Қазақстан халқьша «Қазақстан 2050» Стратегиясы 
'Жолдауында «Біз экспортқа бағыіталған шикізатгьщ емес секторды 
кеңейтуге негізделген жаңа өндірісті дамытуға тиіспіз» деген міндет 
қойды1. Осы мақсаг міндетгі іске асыру үшін бүл салаладағы 
мемлекетгік басқару мына сияқгы міндеттерді шешуге тніс: 2050 
жылға қарай Қазақстан өзІнің өндірістік активтерін ең жаңа 
тохғюлогиялық стандарттарға сәйкес толықтай жаңарту; ғьшыми 
техникалық және өнеркэсіптік әлеумет дамыту; өнеркәсіитің 
қүрьшысьш оңтайлавдыру, жоғары сапалы жэне бзсекелестікке 
кдбілетгі өнімдер өндіруді ынталандыру; ғьшыми көп керек ететін 
жоне ресурс сақгайтын технологияларды пайдалана отырып өндірістІң

1 К,І* «Қгізақстан 2050» Стратегиясы// а<Шеі2ал.к2
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көлемін кеңейту үшін жагдайлар қалыптастыру; импорт оряына 
қолданьшатын және экспортқа бағдарланған жаңа жоғары 
технологиялық өнімдер шығару; бюджетгің кірісін молайту; халықгы 
жұмыснен қамтуды жэне оның әл-ауқатының жақсаруын қамтамасыз 
ету; шағын және орта бизнес кәсіпорындарын дамыту, олардьщ 
экономикасындағы үлесі 2030 жылға қарай, Президенттің аталған 
Жолдауында көрсетілгендей, ең аз дегенде екі есе өсуге тиіс.

Өнеркәсіп өнім өндірумен байланысты қызметтің өте көн түрін 
қамтиды. Өнеркәсіпте қызып шағырылатьш және вндеуші салаларды 
бөледі. Қызып шығаратын салаларға кемір және мұнай газ өнеркәсібі 
сондай-ақ уран рудасын өндіру, түсті жэне қара металдарды өндіру, тас 
карьерлерін пайдалану, гравий, қүм және топырақ өндіру, түз өндіру, 
асыл тастар мен жартылай асыл тастарды жэне өзге де пайдалы 
қазбаларды өндіру жатады. Өндеуші өнеркәсіпке азық түлік өнімдері, 
тоқыма, аяқ киім, ағаш өндеу, ңиялюлоза қағаз, химия, металургия, 
машина жасау және енеркәсіптің кейбір басқа салалары жатады.

Біртүтас шаруашылық экономикалық кешен ретінде өнеркәсіптің 
және оның жүйесінің барлық кұрылымдық элементгерін бастапқы 
буыны өнеркэсін өнімін шығарумен айналысатын және тауар 
рыногында пайда табуға бағытгалған кәсіпкерлік қызметтің 
субъектілері шаруашылық жүргізуші субъектілер болып табылады. 
Бұлар өзінің ұйымдық құқықгық - нысандары бойынша әртүрлі 
коммерңиялық ұйымдар: кәсіпорындар, фирмалар, шағын кэсіпкерлік 
субъектілері, өндірістік кооперативтер, акционерлік қоғамдар, 
конңентрлер, элеуметтік кэсіпкерлік корпораңнялар, қауымдастықгар 
жэне өзге де салалық, салааралық олардың аумақгық бірлестіктері. 
Мемлекетгік нысаны бойынша кәсіпорындар республикалық, 
коммунаадық, коонеративтік, жеке меншікті жэне аралас болуы мүмкін. 
Мемпекетгік емес меншік нысандары кәсіпорындарының көпшілігі 
акңионерлік қоғамдар немесе шаруашьшық серіктестіктер больш 
табылады.

§2. Өнеркэсіп жэне кұрылыс салаларыңцагы басқаруды жүзеге
асыратын атқарушы билік органдарының құқықгық жағдайы

Өнеркәсіп юіиенттің маңызы құрылымдық элементі ҚР-сы Үкіметі 
құрылтайшы болып табьшатьш «Қазақстан Үлтгық мұнай ғаз» 
компаниясы «Қазақгелеком», «КЕГОК», «Қазатомөнеркэсіп» Үлтгық 
компаниялары сияқгы аса ірі кешенді салалық өнеркэсіп қаржьшық 
кешен өзінің өзгеше құқықгық мэртебесі бар табиғи монополия ретінде
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жумыс істейді. Табиғи монополия субъекгілерінің арнайы мемлекетгік 
ііркслІмі жүргізуледі, оған- магистральды труба құбырлары арқылы 
мұпай жэне мұнай өнімдерін тасымалдау, электр жэне жылу 
ііюргиясын беру мен белу, темір жол м агистралдар ын пайдалану, почта 

байланысы қызметін, осы Заңда және басқа Заң актілерінде белгіленген 
оігс де тұрлерін жүзеге асыратын ұйымдар (заңды тұлғалар) енгізіледі.

Өнеркәсіптің маңызды салаларының бірі электр энергетикасы.
' )лектр энергетикасы туралы 2004 ж. 9 шілдедегі №588 I ҚРЗ Заңға 
сойкес электр энергетикасы деп электр және жьшу знергиясын өндіру, 
беру жабдықтау тұгыіну түсініледі. Үлттық электр желісі шаіъш 
сіанңиялардың, тарату құрылғыларының, кернеуі 220 кВ және одан 
жогары өңіраралық және мемлекет аралық электр беру желілерінің 
жэне электр станңишіарьшьщ электр энергиясын беруді жүзеге 
асыратын элеир беру желшерінің жиынтығы., олар жекелендіруге 
жатпайды жэне ҚР-ньщ Үкіметі айқындайтьш тәртіпен жэне 
інартгармен ұпттық компанияға беріледі.

Электр энергетикасы саласындағы мемлекепііс реттеу:
* Энергия тұтьшушьшардьщ сұранысы бойынша қанағапандыру 

және электр, жылу энергиясы нарығына қатысушьшардьщ 
кұқықгарын тұтъінушьшардың электр жэне жьшу энергнясы 
жеткізушілерді таңдау кұқығына жеңілдік беретін нарықга 
бәсекелестік жағдайлар жасау жолыменқорғау;

* Қазақстан Республикасы электр энергнясы кешенінің қауіпсіз 
сенімді жэне тұрақгы жұмыс істеуін қамтамасыз еіу;

* Қазақста](і Республикас ының электр энергстикасы кешенін елдің 
шаруашыльщ экономикалық жэне элеумепік кешендерінің тыныс 
тіршілігш қамтаійасыз етудің ерекше маңызыды жүйесі ретінде 
басқарудьщ біртұгастьны мақсатында жүзеге асырьшады;

Электр энергетикасы саласындағы мемлекетгік реттеудің 
міндеттері мыналар:

* Басқарудың біртұтастығы, бэсекені дамыту негізінде электр 
энергегикасы кешенінің тиімді, қауіпсіз жұмыс істеуі мен 
дамуы;

® Тұтьшушьшардьщ электр жэне жылу энергетикасын
жеткізушіні таңдау кұқығы;

* Табиғи монополия саласындағы қыметгі рехтеу, соңцай-ақ 
отандьщ энергия өндірушілерді қорғау үшін жағдайлар жасау;

* Электр және жылу энергетикасының ретгелетін нарьнъін қүру 
мен жетЬгдіру;

* Электр нсэне жьшу энергиясын ұгымды және үнемді тұгыну;
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« Жаңаргьшып отыратын және дәстұрлі емес энергия көздерін 
пайдалану мен дамыту;

•  Электр энергетикасы кешенін дамыту мен қайта 
жарықгаядыруға инвестициялар тарту;

•  Қоршаған ортаны қорғау, электр беру желілерін, электр және 
энергия қондырларьш пайдалану кезіндегі құрылысы сенімділігі 
мен қауіпсіздігі жөніндегі іс шаралар кешенін орындау үшін 
жағдайлар жасау;

•  Елдің шалғай аудандарында энергиямен жабдықгауды 
үйьшдастыру үшін жағдайлар жасау;

•  Қазақстан Республикасьшың біртүгас энергетикалық жүйесі 
жүмысыньщ жэне электр энергетикасы саласьшьщ үлтгық 
стандарпарьга белгілеу болып табылады.

Электр энергетикасында мемлекеттік реттеу бақьшаудың бірнеше 
эдістері қолданьшады. Оларға:

•  Лицензиялау:
•  Тарифтерді (бағаларды, алым ставкаларын) мемлекетгік ретгеу;
•  Электр энерғетикасы обьектілерін монополиясыздандыру мен 

жекешелендіру;
•  Электр энергиясын өндірудің, берудің, техникалық 

диспетчерлендіру мен түгынудың сенімділігін, қауіпсізідігі мен 
үнемділігін мемлекеттік қадағалау:

•  Электр энергетикасы саласьшдағы техникальщ ретгеу жатады. 
Элеісгр желілерін жобалау жэне пайдалану кезінде техникалық

регламенттерге сәйкес электр энергиясына белгіленген талаптардың 
орындалуы қамтамасыз етілуге және электр және жылу энергиясьш 
өндіруге, беруге жэне түтынуға арналған электр станцияларьшьщ, 
электр жзне жьшу желілерінің жабдықтары, түтынушьшардың 
қондырғьшары техникалық регламенттерде белгіленген техникалық 
талаптарға сэйкес келуге тиіс.

Техникалық регламентгерде қойылатын талаптарға сэйкестігі 
расталуға жататьш электр станцияларының, электр жэне жылу 
желілерінің жабдықгарын, тұтынушылардың қондырғыларын 
сәйкестікті растау саласындағы құжатсыз пайдалануға беруге жол 
беріпмейді.

Электр энергиясьгаың кетерме сауда нарығы:
1) нарыққа қатысушылар жасасатын тараптардың келісімдерімен 

белғіленетін жеткізу бағалары мен талаптары бойынша электр 
энергиясын сатып алу-сату шартгарының негізінде жұмыс істейтін
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>лсктр энерхиясын орталықсыздандырылғгш сатьш алусату 
ішрыгынан;

2) электр энергиясын кысқа мерзімді, оргя мерзімді және ұзақ 
мсрзімді негізде саіып алу-сату үшін .ұйымдастырьшгші сауда 
шіацынан тұрагын электр энершясыньщ ортапықгандырьшған сауда 
иарыгынан;

3) жүйелік оператор электр энергиясьш өндіру-тұгынудың 
і«уліктік кестеюінде бекіткен Қазақстан Республикасының біртұгас 
Уіектр энергетикалық жүйесіңдегі элеісгр энергиясын өңдіру- 
г.ұгынудың нак;ты және шарттық шамалары арасында операциялық 
тәулікте туындайтын сағат сайынғы теңгерімсіздіктерді табиғи және 
бүдан кейінгі қаржылық реттеу мақсатында жұмыс істейтін нақты 
уақыт режиміндегі теңгерімдеуші нарықган;

4) ұлттық стандарттармен белгіленген Қазақстан 
Республикасыньщ біртұгас электр энергетикалық жүйесі жұмысыньщ 
сснімділігі мен электр энергиясының сапасын қамтамасыз ету үшін 
ілектр энергияеыньщ көтерме сауда нарығы субьектілерінен сатьш 
алуы негізінде де, жүйелік оператордың электр энергиясыньщ көтерме 
сауда нарығы субъектілеріне тиісінше қызметгер көрсету негізінде де 
жүмыс істейтш жүйелік жэне қосалқы көрсетілетін қызметтер 
нарығынан тұрады.

«Энергия үнемдеу жэне энергия тиімділігін артгыру туралы»
2012 ж. 13 қацгардағы №541 IV ҚРЗ бойынша энергия үнемдеу 
пайдаланатын энергетикалық ресурстардьщ көлемін азайтуға 
бағытгалған іріымдастырушылық, техникалық, технологиялық, 
жономикалық және өзге де шараларды іске асыру1.

Энергия үнемдеу және энергая тиімділігін арттыру саласындағы 
мемлекеттік ретгеудің негізгі бағытгары: энергая үнемдеу және 
энергия тиімділігін арттыру саласьщца техникалық реттеуді жүзеге 
асыру; энергетикалық іэесурстрады өндіру жэне тұтыну саласындағы 
гсңгерімді тарш[)тік саясат пен баға белгілеуді жүзеге асыру; энергия 
үігемдейтін жабдықгар мен материалдарды пайдшгануды қоса апғанда, 
■шергия үнемдеуді және энергия тиімділігін арттыруды ынталандыру; 
шергетикалық ресурстардың тиімді пайдалануына мемлекеттік 
бақьшауды жүзеге асыру; энергетикалық ресурстарды тиімді 
илйдаланудың экономикалық ресурстарды тиімді пайдаланудың 
ікономикалық, экологиялық жэне элеуметтііс артықшылықтарын 
ішеихатгау, осы салада қоғамдық білім беру деңгейін артгыру; ҚР-ньщ

•исргия үігсмдеу жэне энергия тиімділігін аргтыру туралы» 2012 ж. 13 
пңгардш ы №541IV ҚРЗ // агіііеігап.кг
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энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы 
заңнамасының сакгалуын қамтамасыз ету болып табылады.

Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін аргтыру саласындағы 
ҚР-сы Үкіметішң, Уәкілетті органның жэне өзге де мемлекетгік 
органдарының күзыреті осы заңның тиісінше 4, 5, 6 баптарында 
айқындалған. Орталық атқарушы органдар өз құзыреті шегінде знергия 
үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындаіы мемлекетгік 
саясатгы іске асырады жэне уэкілетгі орган белгілеген нысан бойынша 
мерзімдерде уәкілетті органға энергия үнемдеу мен знергия тиімділігін 
арттыру туралы есептерді береді.

Қазақстан Республикасының энергия үнемдеу жэне энергия 
тиімділігін арггыру туралы заңнамасының сақгалуына мемлекетгік 
бақылау тексеру нысанывда жэне өзге де нысандарда жүзеге 
асырылады. Тексеру «Қазақстан Республикасы ндағы мемлекетгік 
бакылау жэне қадағалау туралы» Қазақстан Республикасының Заңьша 
сәйкес жүзеге асырылады.

Энергия аудитін немесе энергия үнемдеу жэне энергия тиімділігін 
арттыру саласывдағы қызметті жүзеге асыратын кадрларды қайта 
даярлауды және олардың білізктілігін арпыруды жүргізу энергия 
үнемдеу жэне энергия тиімділігін артгыру саласывдағы 
аккредиттеяетін қызмет түрлеріне жатады және аккредиттеу уэкілетті 
орган бекіткен қағидаларға сәйкес жүзеге асырьшады.Завды 
түлғалардың аккредиттеу туралы қүжатгарын қарау және олар 
бойынша шешім қабылдау үшін энергия үнемдеу жэне энергия 
тиімділігін арггьфу саласывда аккредиттеу жөніндегі түрақгы жүмыс 
істейтін комиссия күрьшады, оның қүрамы мен қызмет тәртібін 
уәкілетгі органньщ басшысы айқындайды.

Энергия үнемдеу жэне энергия тиімділігін арттыру саласывдағы 
мемлекептік қолдау:

1. Энергия үнемдеу жабдығын пайдалануды ынталандыру;
2. Энергия үнемдеу жэне энергия тиімділігін артгыру 

саласывдағы білім беру қызметін жэне іс-шараларды ақпараттық 
қолдауды жүзеге асыруға жәрдемдесу;

3. Энергия тиімділігін артгырудың кешенді жоспарын іске 
асьфу;

4. Энергия үнемдеу жэне энергия тиімділігін арггыру саласында 
ғьшьши-зерттеу жүмыстарьш жүргізу, оның ішінде энергия үнемдеу 
жэне энергия тиімділігін арттьфу саласындағы здістемелік және 
нормативтік қүқықгық базаны әзірлеуді және дамыіуды қаржынандьфу;

5. Түрғындарда пайдалануда болған, қүрамында сынап бар 
энергия үнемдеу шамдарын кэдеге жарату;
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6. Оку орталыктарын қүру;
7. Қазақстан Республикасьшың түрғын үй қатыиасгары 

гуралм чаңнамасына сәйкес тұргыи үйлердің , түрғын үй-жайлардың 
м с і іш ік  иелеріне энергия үнемдеуді қамтамасыз етуге жэне энергия 
і пімділігің артгыруға бағьпталған іс-шараларға ақы төлеуге көмектесу 
(хныттары бойынша жүзеге асырылады.

«Қазақстан 2050» Стратегиясында «біз энергияның баламалы
түрлері өндіруді дамытуға, күн мен желдің энергиясын 

пайдаланылатын технологияларды белсенді енгізуі тиіс. Бұл үшін бізде 
барлық мүмкіңдіктер бар делінген. Бүл маңызды міндетгі іске асыру 
шсргия қатысы бар уәкілеттІ мемлекеттік органдардың қүзыреті мен 
қызметінде айырықша орын алатын болады»

«Атом энергетикасын пайдалану туралы» ҚР-ньщ 1997 ж. 14 
соуірдегі Заңы атом энергиясын пайдалану саласындағы қоғамның 
қатынасшрды реттеудің қүқыктьщ негізі мен принңиптерін белгілейді 
жэне адамдардың денсаулығы мен өмірін сақгауға, қоршаған ортаны 
қорғауға, ядролық қаруды таратпау режимін, атом энергиясын 
иайдалану кезінде ядролық және радиаңиялық қауіпсізідікті 
қамтамасыз етуге бағытталған.

Заңмен атом энергиясын пайдалану саласындағы мемлекеттік 
саясатының негізгі принңиптері бекітілген. Олар:

• Атом знергиясын пайдалану кезінде ядролық жэне радиациялық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету;

• Халыққа және қоршаған ортаға атом энергиясы объектілірінің 
әсері туралы ақпартгы алуға оңайлығы, объективтілігі және 
уақгылығы;

• ҚР-сы аумағында басқа мемлекеттердің радиоажтивті 
қалдықтарын көмуге тыйым салу;

•  Атом энергиясын пайдалану кезінде ядролық және радиациялық 
қауіпсіздікті мемлекетгік бақылауды қамтамасызету

• Атом энергиясын пайдаланылатын обьекгілер
қызметкерлерінің, совдай-ақ олар орналасқан аудандарда іүрьш, 
еңбек қызметін жүзеге асыратын халыктың элеуметтік 
қорғалуын қамтамасыз ету;

® Радиадиялык әсермен келтірілген зиянды өтеу;
• ҚР-ның атом энергиясын пайдалану саласындағы мемлекетгік 

саясатын, заңдар мен өзге де нормативтік қүқықгақ актілердің 
жобаларын талқылау азаматгардың, қоғамдық бірлестіктер мен 
өзге де түлғалардың қатысуы болыптабылады.

81



ҚР-сы аумағындағы заңцы және жеке тұлгалардың атом қаруын 
эзірлеу, жасау, өндіру, сьшау, сақтау және тарату мақсатында атом 
энергиясын пайдалану жөніндегі кез келген қызметіне узілді кесілді 
тыйым салынадыАтом энергиясын пайдалану саласындагы 
мемлекетгік органдарды ҚР-ның Үкіметі жэне окілетгі мемлекеттік 
органдар жаіады. Олардьщ құқықтары аталған Заңның 7, 8 баптарында 
айқывдалған.

ҚР-сы Президентінің 2013 ж. 16 қаңтардагы №466 жарлығымен
ҚР-сы Индустрия және жаңа технологиялар мшшстрлігінің Атом 

энергиясы комитеті құрылды. Ол атом энергиясын пайдалану, ядролық 
жэне радиадиялық қауіпсіздікті, ядролық қорғауды қамтамасыз ету, 
сондай-ақ ҚР-ның аумақгық ядролық қаруды таратпау режимін сақтау 
саласьшдағы функңиялар мен өкілетгіктерді жүзеге асыратын болып 
табылады.

ҚР-сы Президентінің «Қазақстан Республикасьшдағы мемлекетгік 
жоснарлау жүйесі туралы» 2009ж. 18 маусымдағы №827 Жарлығымен 
мемлекетгік жоспарлаудың біртүгас және тиімді жаңа жүйесін 
қалынтастыру мақсатьшда Қазақстан Республикасьщцағы мемлекетгік 
жоспарлау жүйесі бекітілген.

ҚР-ның әлеуметгік экономикалық дамуын қамтамасыз етуде мүнай 
газ өндірісі аса маңызды рөл атқарады.

«Мүнай өнімдерінің жекеленген түрлерін өндіруді жэне олардың 
айналымын мемлекеггік ретгеу туралы» 2011 ж. 20 шілдедегі №463 IV 
ҚР Заңға сәйкес мүнай өнімдері мүнай өнімдерінің жекеленген түрлері: 
бензин, авиадия жэне дизель отьшы, мазут, мүнай өнімдерінің 
айнальшы мүнай өнімдерін сатып алу, сақтау, көтерме сауда және 
бөлшек сауда арқьшы өткізу, жонелту, тасымалдау, олардың экспорты 
мен импорты.

Заңмен мүнай өнімдерін ондіруді жэне олардың айналымын 
мемлекетгік ретгеудің өндіруді және олардың міндетгері мемлекеттік 
ретгеудің мақсатгары мен міндетгері белгіленген. Мақсатгары:
ҚР-ның экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету, тұтынушылардьщ 
сапалы жэне қоршаған орта мен халық денсаулығы үшін қауіпсіз мүнай 
өнімдерін сүранысьш қанағатіандыру больш табылады. Міндеттері:

•  Адамньщ өмірі мен денсаулығын сақгау жэне қоршаған ортаны 
қорғау;

•  ҚР-ның экономикалық мүдделерін қоргау, оньщ ішінде 
мүнай өнімдерін заңсыз ондіруді жэне олардьщ айналымын 
болғызбайтын жағдайлар жасау;

• ҚР-да ондірілетін мүнай онімдерінің сапасын артгыру;
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• Мүнай өнімдерін өндірушілерінің өвдеу қуатгарын жаңғыртуды 
қамтамасыз ететін жағдайлар жасау;

Осы мақсатгар мен міндеппгерді жүзеге асыру жөніндегі ҚР-сы 
Ү кіметінің, мұнай өнімдерін асыру жөніндегі уәкілетгі органның, 
мүііай онімдерінің айналымы саласындағы уәкшетті органның, мүнай 
іміімдерін өндіру және олардьщ езге де уәкілетгі органдардың (мысалы, 
I абиғи монополиялар жэне реттелетін нарықгар, өнеркэсіп қауіпсіздігі

< алаларындағы), облыстардың республикалық маңызы бар қалалардьщ 
ік.іііс Астананьщ жергілікті атқарушы оргавдарыньщ күзыреті заңньщ

Мүнай өнімдерін өндіру саласындағы уэкілетгі орган бүл мұнай 
оиімдерін ендіруді мемлекетгік ретгеу саласында басшылықгы жүзеге 
юыратын орталық атқарушы орган, ал мұнай өнімдерінің айналымы 

оаласыңдағы уэкілетті орган бұл мұнай өнімдерінің айналымын 
момлекеттік ретгеу басшьшықгы жүзеге асыратыи орталық атқарушы 
оріан.

«Газ және газбен жабдықтау туралы» 2012 ж. 9 қаңтардағы №532 
1V ҚР Заңға сәйкес газбен жабдықгау бүл тауарлық, сұйытылған мұнай 
і азын жэне сұйытьшыған табиғи газды өндіру, тасымалдау, тасу, сақгау 
жоне өткізу саласьщцағы қызмет. Газ және газбен жабдықтау 
саласьщдағы мемлекетгік реттеудің мақсаттары ҚР-ның знергетикальіқ 
жоне әлеуметгік экономикалық жағдайын жақсарту. Бүл саладағы 
мемлекетгік ретгеу мьшандай қағидаларға негізделеді:

•  Газбен жабдықгаудьщ қауіпсіздігі мен сенімділігі;
• Газ ресурстарын пайдаланудьщұгымдьшығы;
• ҚР-ньщ аумағында өндірілетін тауарльщ жэне сұйьггылған 

мұнай газымен ҚР-ның ішкі қажеттіліктерін қамтамасыз етудің 
басымдьшығы;

• ҚР-ның аумағында орналасқан обьетілерді газдандыру 
басымдылығы;

• Газ жэне газбен жабдықгау саласындағы баға саясатының 
теңгерімділігі;

Газ лсэне газбен жабдықтау саласьшдағы мемлекетгік ретгеудің 
міндеттері:

• Тауарлық газбен жабдьпсгардың бірыңғай жүйесін күру;
•  КР-ның тауарлық және сұйытылған мұнай газымен деген ішкі 

қажетгіліктерін еріксіз қамтамасыз ету үшін жағдайжасау;
• ҚР-да түгыньшатын отын знергетикасы ресурстарының жалпы 

колеміндегі тауарлық жэне сұйытылған мұнай газының үлесін 
үлғашу.
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ҚР-ньщ тауарлық газға деген ішкі қажеттіліктерін іркіліксіз 
қамтамасыз ету, газбен жабдықгау жүйелерінің объектілерін қауіпсіз 
паійдалану, тауарлық газдың тасымалдануын, сақталуын үздіксіз 
диспетчерлік бақылауды үйымдастыру жэне оны есепке алудың 
бірьщғай жүйесін қүру мақсатында ҚР-да тауарлық газбен 
жабдьпстардың бірыңғай жүйесі қалыптастырылады. Тауарлық газбен 
жабдыкгадьщ бірыңғай жүйесі жалғастырупп.і, магистральдық газ 
кұбырларын, тауарлық газ қоймаларын, газ тарату және газ түтыну 
жүйелерін, автогаз толтыру компрессорлық станңпяларын және 
тауарлық газ өндіруге, тасымалдауға, сақгауға, өткізуге және түтынуға 
арналған өзге де технолгиялык объектілерді қамтиды.

Тауарлық газбен жабдықгардың бірыңғай жүйесінің объекгілері 
мемлекетгік немесе жеке меншікті болуы мүмкін.

Уәкілетгі орган тауарлық газды өндірушілердің, өздері өндірген 
шикі газды өндеу проңесінде өндірілген тауарлық газдьщ меншік 
иелері болып табьшатын жер қойнауын пайдаланушьшардың, 
Қазақстан Республикасьшың аумағынан тысқары жерде өңдірілген 
және түгыну үшін Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген 
тауарлық газдың меншік иелерінің, Қазақстая Республикасыньщ 
халықаралық шарттары негізінде Қазақстан Республикасьшда 
өндірілегін шикі газдан Қазақстан Республикасының аумағынан 
тысқары жерде өндірІлген тауарлық газдьщ меншік иелерінің, газ 
тасымалдау және газ тарату ұйымдарының есебін жүргізеді жэне 
тізбесін иитернет-ресурста жариялайды.

Энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және тауарлық газға 
ішкі қажетгіліктерді қанағатгандыру мақсатында Қазақстан 
Республикасыньщ басқа тұлғалардың алдында Қазақстан 
Республикасының жер қойнауы жэне жер қойнауын пайдалану туралы 
заңнамасына және жер қойнауын пайдалануға арналған 
келісімшартгарға сәйкес жер қойнауын пайдаланушыларға тиесілі 
иелікген шығарылатын шикі газды, сондай- ақ өздері өндірген шикі 
газды өндеу проңесінде жер қойнауын пайдаланушылар вңцІрген жэне 
өздеріне Қазақстан Республикасыньщ жер қойнауы және жер қойнауын 
пайдалану туралы заңнамасына және жер қойнауыи пайдалануға 
арналған келісім-шарггарға сәйкес тиесілі тауарлық газды сатып алуға 
артықшылықгы кұқығы бар.

Газ жоне газбен жабдықгау саласындағы мемлекеттік басқару 
органдарының, ҚР-сы Үкіметінің, Уәкілетгі органның жэне өзге де 
мемлекеғгік органдардың құзыреті осы Заңның 2 тарауында 
айқындалған.
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«Қазақстан 2050» Стратегиясында біз Үдемеяі индустриялық 
инновациялық даму бағдарламасьш өнеркәсіитік қуатгардың 
багдарламасьш және технологиялар алмасуға бағыттауға тиіспіз 
делінген.

Инновациялық мәні экономикалық тиімділікті арттыру 
мақсатында, экологиялық қауіпсіздікті ескере отырып, жаңа немесе 
жетілдірілген өндірістер, технологнялар, тауарлар, жұмысіар мен 
қызметтер, техникальщ, өндірісітік, әкімшілік, коммерциялық 
сипатгағы ұйымдастырушыльщ шешімдер, сондай-ақ 
ү й ымдастырушылық шешімдер, сондай-ақ өзге де қоғамдық пайдасы 
бар нәтиже түрінде іс жүзіне шығарьшған жеке жэне заңцы тргғалар 
қызметінің нәтижесі болып табылады.

Индустриялық инновациялық қызметгі ьгаталандырудыц 
қүқықгьщ,

экономикалық және ұиьшдастырушылық негіздері жэне оны 
мемлекетгік қолдау шаралары «Индустриялық инновациялық қызметгі 
мемлекеттік қолдау туралы» ҚР-ньщ, 2012 ж. 9 қаңтардағы №534 IV 
КрЗ Заңымен белгіленген.

Өнеркәсіп саласындағы қызмет аясына техникалық реттеу, 
стандарттау жэне өнеркэсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз еху мэселелері 
жатады.

Қазақстан Республикасьщца өнімнің, көрсетілетін қызметтердің жэне 
ироңестердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағьпталған мемлекетгік 
техникальщ реттеу жүйесінің құқықтық негіздері «Техникальщ реттеу 
іуралы» 2004 ж. 9 қарашадағы №603 II ҚР-ның Заңымен белгіленген.

Техникальщ ретгеудің негізгі мақсатгары:
1. Міндетті регламентгеу саласында: онімнің, процесгердің 

адам өмірі мен денсаулығы жэне қоршаған орта, оньщ ішінде 
жануарлар мен өсімціктер дүниесі үшін қауіпсіздікті қамтамасыз ету; 
өнімнің көрсетілетін қызметгің қауіпсіздігіне жэне сапасына қатысты
і үтынушьшарды жаңьшыстыратын іс-эрекетгердің алдын алу, саладағы 
техникальщ кедергілерді жою;

2. Стандарггау саласынды: отандьщ өнімнің бэсекеге
қабілетгілігін арттыру, табиғи жэне энергетикальщ ресурстарды 
үнемдеу болып табылзды.

Техникалық реттеу:
Бүл санитарлық жэне фитосанитарлық шараларды қоспағанда, 

сойкестігі растау, аккредитгеу жэне белгіленген талаігшрдың 
смқі алуын мемлекетгік бақылау мен қадағалау жөніндегі қызметті қоса
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алғанда, өнімге, көрсетшетін қызметке, процестерге қойылатын 
міндетті және ерікті Талаптарды анықгауға, белгілеуге, қолданута жэне 
ормндауға байланысТы қатынастарды қүқықгьщ және нормативтік 
ретгеу.

Стандартгау бұл нақты қойылыи отырған жэне ықтималды мэрте 
жэне ерікті пайдалану үшін ережелер жэне процестерге қойьшатын 
талаптарды ретке келтірудің оңтайлы деңгейінде қол жеткізуге 
бағытгалған қызмет. Стандарт бұл кеп мэрте жэне ерікті объектілеріне 
қағидаларды, жалпы қағидатар мен сипатталарды белгілейтін қүжат.

Мемлекетгік техникалық ретгеу жүйееінің қүрылымын ҚР-ның 
Үкіметі, уэкілетті орган, өз қүзыреті шегінде мемлекеттік органдар, 
аккредитгеу жөніндегі орган жзне басқа қүрылымдар қүрайды.

ҚР-сы Үкіметінің техникалық реттеу саласьшдағы қүзыретіне осы 
саладағы мемлекетгік саясатгың негізгі бағытгарын эзірлеу, 
мемлекеттік техникалық ретгеу жүйесін қүру, техникалық ретгеу 
сапасында қүқықтық реформаны қамтамасыз ету, техникальщ 
регламентгерді бекіту, акісредитгеу жөніндегі оргаңды айқындау,

тауардың жэне шетелдік тауардың мэртебесін айқындауға уэкілетті 
органды белгілеу және т. б. мэселелер жатады. Өзіне ҚР-ньщ 
Конституциясымен, заңдарымен жэне ҚР-сы Президентінің актілерімен 
жүктелген өзге де функцияларды орьшдады. Уәкілетгі орган 
техникалық ретгеу саласында мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын 
мемлекеттік орган мынадай функцияларды орындайды:Техникалық 
ретгеу саласында: техникалық реттеу осы саладағы мемлекетгік 
органдардың, жеке және заңцы түлғалардың қызметін салааралық 
үйлестіруді жүзеге асырады; техникалық реттеу саласындаіғы 
нормативтік қүқықтьщ актілерде белгіленген талаптардың сакталуьга 
мемлекетгік бақылау жүргізу жөніндегі жүмыстарды үйымдастырады 
және үйлестіреді; ҚР-ның заңнамасында белгіленген тәртіппен 
аккредитгеу атгестатьш береді; оньщ қолдануын алты айға дейінгі 
мерзімге токтата түрады, өткізу сатысында өнімге, көрсетілетін 
қызметке қатысты техникалық реттеу саласындағы нормативтік 
қүқыктьщ актілерде белгіленген талаптарды бұзған жеке жэне заңцы 
түлғаларды жауапкершілікке тартады; техникальщ реттеу туралы Заңца, 
ҚР-ның өзге де заңцарыңда, ҚР-сы Президентінің жэне ҚР-сы 
Үкіметінінің актілерінде көзделген өзге де акгілерде жүзеге асырады.

Қазақстан Республикасында өлшем бірлігіні қамтамасыз етудің 
күқықгық, экономикалық үтымдьщ негіздері «Өлшем бірлігін 
қамтамасыз ету туралы» 2000 ж. 7 маусымдағы №53 II ҚРЗ Заңмен 
белгіленген. Заңмен мемлекеттік басқару органдарының, жеке жэне
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задды түлғалардың, арасындағы метрологиялық қызмет саласындагы 
қатынасгар ретгелген және бұл Заң азаматгардьщ қүқықгары мен завды 
мүдцелерін, эрі ҚР-ның экономикасын қорғауға бағытгалған.

Өлшем бірлігі деп нэтижелері заңцастырылған шама бірлікгерінде 
көрсетілген және өлшем қателігі беріген ықгималдықпен белгіленген 
шектегі өлшемнің жай күйі түсініледі. Өлшем бірлігін қамтамасыз ету 
жөніндегі қызметті мемлекеттік басқаруды ҚР-ньщ техникалық ретгеу 
және метрология жөніндегі уәкілетгі мемлекетгік органы жүзеге 
асырады. Бұи органның құзыреті Заңның 5 бабында айқындалған.

Өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік қызметтері:
1. Өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік қызметгері 

уәкілетті органды және оның аумақгық бвлімшелерін, мемлекетгік 
ғылыми метрологиялық орталықты, мемлекеттік басқару 
органдарьгаьщ метрологиялық қызметтерін қамтиды. Өлшем бірлігін 
қамтамасыз етудің мемлекеттік қызметгері уэкілетті орган бекітетін 
ережелер негізінде олшем бірлігін қамтамасыз ету жөніндегі қызметгі 
жүзеге асырады.

2  Уақыт пен жиілік мемлекетгік қызметі аймақаралық және 
салааралық үйлестіруді жүзеге асырады, уақыт пен жиіліктің өлшем

3. бірлігін қамгамасыз етуге және Жердің айналу параметрлерін 
анықгауға бағыпалған жүмыстарды орындайды.Қазақстан 
Республикасының уақыт пен жиілік мемлекеттік қызметі мемлекеттік 
метрологиялық бақьшау саласында қолдану үшін міндетгі болып 
табьшатын уақыт пен жиілік бірліктерінің мөлшерлерін жаңғыртуды, 
сақгауды жэне беруді жүзеге асырады.

4. Заттар мен материалдардың қүрамы мен қасиеттерінің 
стандарттьпі; үлгілерінің мемлекетгік қызметі аймақаралық және 
салааралық үйлестіруді жүзеге асырады, заттар мен материалдардың 
қүрамы мен қасиетгерінің стандартгық улгілерін эзірлеуге және 
ендіруге байланысты жұмыстардың орындалуыи қамтамасыз етеді.

5. Заттар мен материалдардың физшсалық түрақіы шамалары 
мен қасиетгері туралы стандартгық анықгама деректердің мемлекеттік 
қызметі аймақаралық жэне салааралық үйлестіруді жүзеге асырады, 
затгар мен материалдарды ң физикалық түрақгы шамалары мен 
қасиетгері туралы стандартгық анықгама дерекгерді эзірлеуге жэне 
еңціруге байланысты жүмыстардың орындалуьш қамтамасыз етеді.

«Қауіпті өндірістік объектілеріндегі өнеркэсіптік қауіпсіздік 
туралы» 2002 ж. 3 сәуірдегі №314 П ҚРЗ Заңға сэйкес өнеркэсііггік 
қауіпсіздік бүл жеке жэне заңцы тұлғалардыц, қоршаган ортаның 
қауіпті өндірістік объектілердегі авариялардан жэне агалған
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авиациялардың салдарынан қорғалуыньщ жай күйі. Өнеркәсіптік 
қазапсіздік талаптары өнеркәсіптік қызметкерді, халық пен аумақгарды 
төтенше жағдайяардан қорғау, халықгық санитарлық
эпидемиологиялық салауатгьшығы қауіпсіздік, өрт қауіпсіздігі, еңбек 
қауіпсізідгі мен оны қорғау, қүрылысы саласындағы нормаларға, 
сондай- ақ енеркісптік қауіпсізді саласындағы техникалық
регламентгер талаптарына сзйкес болуға тиіс. Осы және басқа да 
белгіленген талаптарды сақгау өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз 
етеді.

Қауіпті өндірістік объектілерге түтанғыш, жарьшғыш, жаңғьпп, 
тотықгандырғыш, уытты, жоғары уытгы, қоршаған табиғи орта үшін 
қауіп тұдырады. Өнеркэсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекетгік 
бақылау мен қадағалау қауіпті енеркәсіптік объектісі бар үйымдардың 
өнеркәсіптік қауіпсіздік ережелерінің талаптарын орындауы 
мақсатьшда үйымдастырылады және Қазақстан Республикасының 
заңцарына сәйкес жүзеге асырьшады.

%
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У-БӨЛІМ.
АГРОӨНЕРКӘСШТІК КЕШЕН САЛАСЬШДАҒЫ  

МЕМЛЕКЕТТПС РЕТТЕУ (АУЫЛ  
ШАРУАШЫЛЫҒЫ)

1-Тарау. АГРОӨНЕРКӘСШ САЛАСЫНДАҒЫ БАСҚАРУ

§1. Агроөнеркәсштііс кешен саласыидағы реттеудің кұқьиқтық
негһдері

Еліміздің агроөнеркэсііггік кешені — ауьш шаруашьшығы 
енімдерін өндіруді дайындауды, сақгауды, тасымалдаудаі, қайта 
өңдеуді және өткізуді, сондай-ақ тамақ өнеркәсібін, оларды қазіргі 
заманғы техникамен, технологиялық жабдықпен, ақдіамен, 
акпаратгық және басқа да ресурстармен қамтамасыз ететін ілсгспе 
өндірісгер мен қызмет салаларын, ветеринарияшзақ-санитаршілық жәее 
фитосани'гарялі,іқ қауіг.гсіздікгі қамтамасыз ету мен кадрлар даярлауды 
қамтитын экономика салаларының жиынтығы.

Көпқырлы нарықігық экономика мен бәсекелесгік орта қүрып 
дамытуға, жаңа меншік иелері табатын қалыптастырылуға бағытталып, 
өткен тэуелсіздік жылдары Қазақстанда жургізілген саяси- 
экономикалық және элеуметтік реформалар ауьш шаруашылығының 
қызметі мен дамуына басқарушылық үйьшдастырушылық 
мемлекетгік ықпал етудің мәні мен тәсілдерін, сондай-ақ бүл салада 
шаруашьшықпен айналысатын субъектілерді қүқықгық мәртебесін 
мүлдем езгертгі.

Соньщ нэтижесінде ауьш шаруашылығын мемлекеттік басқару 
ауьш шаруашылығы өнімін, шикізатты, азық-түлікті өндіруге, қайта 
өндеуіе және өткізуге, сондай-ақ агроөнеркәсінтік өндірісті 
мемлекетгік реттеумен ауыстырылды.

Қазақстан Республикасында агроөнеркэсіптік кешенді жэне 
ауылдық аумақгарды дамытуды мемлекетгік ретгеуді жүзеге асырудың 
күқықіық, үйымдық, экономикальщ жэне элеуметгік негіздері 
«Агроөнеркэсіптік кешенді жэне ауылдық аумақгарды дамыгуды 
мемлекетгік реттеу туралы» 2005 ж. 8 шілдедегі № 66- ПІҚРЗ Заңмен 
айқындалған. Агроөнеркәсіпгік кешен саласыңдағы қаты.настарды 
ретгейтін бүдан басқа да заңдар бар.
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Агроөнеркәсіптік кешен - ауыл шаруашьшығы, балық шаруашылығы 
өнімдерін ендіруді, дайындауды, сақтауды, тасымалдауды, қаігга өндеуді 
жэне өткізуді, сондай-ақ тамақ өнеркәсібін, оларды қазіргі заманғы 
техникамен, технологияльш; жабдықпен, ақшамен, ақпаратгық жэне 
басқа да ресурстармен қамгамасыз ететін ілеспе өндірістер мен қызмет 
салаларын, ветеринариялық-санитариялық жэне фитосанитариялық 
қауіпсіздікггі, ғьшыми қамтамасыз ету мен кадрлар даярлауды қамтитын 
экономика салаларыиың лшьштығы;

Агроөнеркэсішік кешен субъекгілері - агроөнеркәсіптік кешенде 
қызметін жүзеге асыратын жеке және заңды түлғалар;

Агроөнеркәсілтік кешеннің ақпараттьщ-маркетингтік 
жүйесі-ортальщ жэне жергілікті атқарушы органдардың, сондай-ақ 
мамандандырылған үйымдардың агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін 
ақпаратгьщ-маркетинпгік жэне консультациялык қамтамасыз етуге 
бағыггалған ақпаратгық, техникалық, электрондық ақпараттық 
ресурстарыньщ бірыңғай жүйесі;

Агроөнеркэсіптік кешенді жэне ауылдық аумақтарды дамытуды 
мемлекетгік реттеудің мақсатгары:

— ауылдық аумақгардың элеуметтік жэне инженерлік 
инфрақүрьшымьш дамыту жэне ауыл халқын қолайлы түрмыс 
жағдайларымен қамтамасыз ету;

— мемлекетгің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасызету;
— агроөнеркэсіптік кешенді және ауьш аумақгарды түрақгы 

экономикальщ жэне әлеуметтік дамытуды қамтамасьиету;
— бэсекеге қабілетті ауьш шаруашылығы өнімін жзне оның қайта 

өңдеу өнімдерін өндірудің экономикалық жағдайларын жасау 
болып табылады.

Агроөнеркәсіптік кешенді жэне ауылдьщ аумақгарды дамытуды 
мемлекетгік реттеу азьщ-түлік қауіпсіздігін, агроөнеокәсіптік кешен 
өнімі нарықгарьшьщ турақтылығын қамтамасыз етуге, кэсіпкерлердің 
тиімді жүйесін қүруға, отандық онімнің бэсекелестік 
артықшылықтарын қолдауға, сондай-ақ өсімдік шаруашылығьш, мал 
шаруашылығын, ауыл шаруашылығын шикізатын қайта өвдеуді жэне 
тамақ онеркэсібін дамьпу үшін жағдай жасау арқьшы ауыл халқының 
түрмыс деңгейін көтеруге ветеринариялық жэне фитосанитариялық 
қауіпсіздікгі, техникальщ жарақгандыру мен басқа да ілеспе қызмет 
салаларын қамтамасыз етуге, ауылдық аумақтардьщ элеуметтік жэне 
инженерлік инфрақүрылымын дамьпуға бағытталған агроөнеркэсіптік 
кешенді жэне ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекетгік реттеу осы 
салада кредит беруді дамыту; агроөнеркәсіптік кешенді субсидиялау,
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і .ггып алу және тауар интервенцияларьш жүргіізу, мамандандырылған 
үйіамдар қүру: агроөнеркэсіптік кешен тауарларының экспоріы мен 
импортын реттеу; агроөнеркзсі птік кешенді технжкалық жараі<таңдыру; 
інсцаратгық- маркегинггік, ғылыми нормативтік-эдістемелік 
қамтамасыз ету жэне ол үшін кадрлар даярлау; ауьшдық аумажтардың 
ллеуметгік жэне ин- женерлк инфражүрылымыньщ дамуын 
шшестициялауды жүзеге асыру; ауылды ошайлы қоныстандыруды 
үйымдастыру; ветеринарияльщ - санитариялық және фитосанитариялық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету; салықтық, бюджеітік, кедендік-тарифгік, 
•ісхникалық ретгеу шаруаяары мен ҚР-ның Заңнамалық актілеріне 
сойкес өзге де шаралардьі қолдану арқылы жүзеге асырьшады. Осы іс- 
шараларды қаржыландырудьщ жыл сайьшғы көлемі тиісті қаржы 
жьшьша арналған республикалық бюджет гуралы занмен және 
мосл ихаттардың жергілікті бюджеттуралы шешівдерімен белгіленеді.

Өсімдік шаруашылығьшьщ мақга өндіру жөніндегі саласы мақта 
шаруашьшығы больш табылады. Мақга саласы дамытудың қүқықгық, 
үйымдастырушыльщ жэне экономикапық иегіздері «Мақга саласьш 
дамыту туралы» 2007 ж. 21 шілдедегі №298-111 ҚРЗ Заңмен 
айқывдалған. Заң Қазақстан Республикасында мақганы өвдіру, өвдеу, 
сақгау және откізу процесівде туындайтын қоғамдық қатынастарды 
реттейді.

Мақга саласын мемлекетгік реттеу жөніндегі ҚР-сы Үкіметінің, 
Уәкілетгі органның жэне облыстың жергілікті атқарушы органының 
қүзіретгі осы Заңның 2 тарауының тиісінше 6,7,8 башарында 
айқывдалған.

«Қазақстан — 2050» Стратегиясында ауьш шаруахпьшығын дамыту 
жөнінде мемлекет авдына міндет қойьшған. Овда ауыл 
шаруашыяығын, әсіресе, ауыл шаруашьшьны өніміне өсіп отырған 
жаһандьщ сүраныс жағдайывда ауқымды жаңғырту қажетделінген. Бүл 
үшін жолдауда көрсетілген шараларды жүзеге аоирудьщ нэтижесі 2050 
жьшға қарай ел ГЖӨ-дегі ауыл шаруашьшық өнімінің үлесі 5 есе артық 
болуы тиіс деп болжам жасальшған.

§2. Агроөиеркәсіптік кешен саласыидағы басқаруды ніүзеге 
асыратьш атқарушы билік органдарыніың қүқықтық 

жағдайь?

Агроөнеркэсіптік кешені саласывдағы мемлекеттік басқаруды ҚР- 
ның Үкіметі, ҚР-сы Ауыл шаруашылығы министрлігі, жергілікті және 
атқарушы билік органдары жүзеге асырады.
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ҚР үкіметіяің агроөнеркәсіптік кешенді және ауыя 
щаруашылыктарды дамьпу мемлекепік ретгеу саласындағы қүзіретіне 
агроөнеркәсіптік кешенді және ауыл шаруашьшық аумақгарды дамьггу 
саласындағы мемлекетхік негізгі багьггтарыи ззірлеуі оларды 
дамытудың салалық (секторлық) бағдарламаларьш бекіту осы салада 
халықаралық ынтымақшстыкты үйымдастыру: азық-түлік тауарларын 
өңірлік түраідгандыру қорларьш қалыптастыру және пайдалану 
қағидаларын бекіту, мамандандырылған ұйымдарды қүру жэне 
олардың қатысуымен агроөнеркэсіп кешенін субсидшшау қағидаларын 
бекіту: агроөнеркәсіптік кешенде және ауылдық аумактарда
қалыптасатын жер қатынастарьш ҚР-ның Заңнамасына сәйкес реттеу: 
тракторларды олардың тіркемелерін, өзге де машиналар мен 
механизмдерді мемлекеттік тіркеу, мемлекетгік техникалык басқарудан 
өткізу, оларды басқару қүқығьша емтихандар қабылдау жзне куэліктер 

'беру қағидаларын бекіту: өзіне Конституцияда, агроөнеркәсіптік кешен 
туралы заңца, ҚР-ның өзге де заңдарында жэне ҚР сы Президентінің 
акгілерінде жүктелген өзге де функңияларды атқару кіреді.

«Қазақстан 2050» стратегиясы жолдауьшда Елбасы Әлемдік азық- 
түлік жарығының көшбасшысы болу жэне ауыл шаруашылығы 
өңдірісті аргтыру үшін атқарылуға жататын қажетгі шаралардың 
түрлерін атап көрсетіп, 2013 жылдың өзінде Үкіметке ел агроөнеркэсіп 
кешенінің 2020 жылға дейінгі дамуынвщ жаңа бағдарламасын әзірлеуді 
тапсырған болатын.

Агроөнеркәсіптік кешенді дамьпу саласындағы уэкілетті орган- 
агроөнеркэсіпгік кешенді дамыту саласындағы мемлекеттік реттеуді 
жүзеге асыратын мемлекеттік орган. Қазіргі кезде бүл Қазақстан 
Республикасы, Ауьш шаруашылығы министрлігі-ретгелетін сала- 
ларда, атап айтқанда агроөнеркэсіптік кешен, ауьш шаруашылығы, 
егіншіліқ, түқым шаруашьшығы жэне астық нарығын ретгеу, мақга 
саласы, өсімдік шарушылығында міндетгі сақтаңдыруды мемлекет- 
тік қолдау, өсімдіктерді қорғау жэне олардың карантині, 
ветеринария, сусындарды(алкагольді өнімдер мен этилспиртінен басқа) 
қоса алғанда, тамақ өнімдерін өндіру бөлігінде өңдеу өнеркэсібі, 
агроөнеркәсіптік кешенді техншсалық жарақаттандыру, мал 
шаруашылығы, мелиораңия, иррагадня жэне дренаж, ауыл 
шаруашыльны ғылымы саласьщда, био-отын өндірістің мемлекетгік 
реттеу саласында. басшылықгы, сондай-ақ заңнамаларда көзделген 
шектерде өзінің қүзіретіне жатқызылған қызмет саласында (ретгелетін 
сала) мемлекеттік органдарды салшіьіқ үйлестіруді жүзеге асыратьш 
оргалық атқарушы орган болып табылады.
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Оомғав сэйкес ҚР-сы Үкіметі 2013 ж. ақпан айында «Агробизнес- 
2020» бағдарламасын бекііті.

Салаларда атгіп айтқанда агроөнеркәсіптік кешен, 
іуі.ілшаруаінылығы және астық нарығьш ретюеу, мақга саласы, өсімдік 

111 аруашылығында міндетгі сақгандыруды мемлекепік қолдау, 
ооімдіктерді қорғау және олардьщ карантині, ветеринария, сусындарды 
(алкогольді өнімдер мен зтил спиртінен баска) қоса алғанда, 'шмақ 
онімдерін;

Өндіру белігінде өндеу онеркәсібі, агрсюнеркәсішік кешенді 
юхникалық жарақгандіару, мал шаруашьшығы меморадия, ирригадия 
жоне дренаж, ауыл шаруашылығы ғьшыми саласында, биоотьш 
оидірісін мемлекеттік реттеу саласында басшыяықгы,сондай-ақ 
іаңнамада көзделген шекгерде өзінің құзыретіне жатызылған қызмет 
саласьгада (реітелетін сала) мемлекетгік органдарды салааралық 
үйлестіруді жүзеге асыратьш орталық атқарушы орган болып 
габьшады.

ҚР-сы ауьш шаруаільшығы министрлігіне қ;рыретіне мемлекелің 
агроөнеркэсіптік кешен мәселелері жөніндегі саясатын іске асыру, 
агроөнеркәсіптік кешеңці дамытудың мемлекетгік,салалық (секторлық) 
бағдарламаларын әзірлеу және іске асыру, ауыл шаруашылығы 
онімінің нақты түрлерін өндіру үшін ауыл шаруашыльиы жерлерін 
оңтайлы пайдалану бойынша өнірлерді мамандандарудың үсыньшатьга 
схемасын әзірлеу және бекіту, өз қүзыреті шегівде агроөнеркәсішік 
кешевді дамыту саласывдағы халықаралық жобаларды іске асыру, ҚР- 
ның заңдарына сәйкес ветеринария,өсімдіктерді қорғау мен олардың 
карантині жөнівдегІ мемлекетгік іс-шараларды ұйымдастыру,ҚР-ның 
іаңнамасына сэйкес ветеринариялық — санитариялық, 
фитосанитариялық және техникалық бақылауды жүзеге асыру, 
мыналардың агроонеркәсіптік кешенді дамытудың жэне осы саладағы 
мсмлекеттік жэне салалық бағдарламаларды іске іюырудың;

ҚР-ньщ заңнамасына сәйкес ветерииариялық-санитариялық, 
<|)итосанитариялық және техникалық бақьшауды жүзеге асыру, мыиа- 
лардың агроонеркэсіптік кешевді дамытудың және осы саладағы

мемлекетгік жэие салальщ бағдарламаларды іске асырудың; дала 
жүмыстарьш жүргізудің; азық-түлік тауарларьгаың бағалары мен 
парыктарының; азық-түлік қауіпсіздігі жай-күйіиің мониторингін 
жүргізу; нормативтік кұқықіъщ базаны жетілдіру, баға, техника, кеден, 
салық, кредит, сақтарды ру мэселелері бойьиипа соидай-ақ 
а і роөнеркзсіптік кешен саласьгадағы техиикалық ретгеу жэне 
момлекетгік са>;сат саласывда ұсыныстар енгізу, агроөнеркэсіптік
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кешен субъектілерін техникалық жарақтандыру жэне ауыл 
шаруашылыгы машиналарын жасауды дамыту жөніндегі іс-шараларды 
эзірлеу; агроөнеркэсіптік кешен саласындағы мемлекеггік техникалық 
инснекцияны жұзеге асыру, агроөнеркәсіптік кешенде кредит беруді 
жүзеге аеыратын кредиттік серіктестіктер жүйесін дамыту үшін жағдай 
жасау, агроөнеркэсіптік кешенді ақпараттық маркстингтік қамтамасыз 
етуді үйьмдастыру, агроөнеркәсіптік кешевді ғылыми қамтамасыз 
етумен кадрлар даярлау саласындағы мемлекетгік саясатгы іске асыру; 
өз қүзіреті шегінде нормативтік-қүқықтық, өзгеде өкілеттіктерді жүзеге 
асыру.

§3. Агроөнеркәсіптік: кешен саласындағы реттеудің қүқық-гық
негіздері

Агроөнеркэсіптік кешені,оның ішінде ауьш шаруашылыгы 
саласына қатысты ҚР-ның Заңнамалық акгілерімен айқындалған 
қүзыретінің негізінде және оны іске асыру мақсатында ҚР-сы Ауыл 
шаруашылығы министрлігінің негізгі міндетгері ,ортальщ аппараттың 
238 тармақшадан жэне ведомсгваларының 199 тармақшадан түратын 
функіщялары жэне құқықтары мен міндетгері ҚР-сы үкіметінің 2005 ж. 
6 сәуірдегі № 310 қаулысымен бекітілген «Қазақстан Республикасы 
Ауыл шаруашьшығы министрлігі туралы» ережеде ҚР-сы Үкіметінің
2013 ж. 13 наурыздағы
№237 қаулысына қоса берілген оның жаңа редакциясында айқывдалған.

Минисгрліктің мынадай ведомствалары:
1) Ветеринарияльщ бақылау және қадағалау комитеті;
2) Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекңия комитеті
бар.

Мииистрліктің миссиясы мемлекеттік агроөнеркэсіптік 
кешендегі саясатын тиімді қалынтастыру және іске асыру арқылы 
бәсекеге қабілетті агроөнеркәсіптік кешен құру.

Министрліктің негізгі міндеттері: мемлекетгің аграрльщ саясатын, 
ретгелетін салалардағы стратегиялық жоспарларды мемлекетгік жэне 
өзге де бағдарламалар мен жобаларды қалыптастыру;

Ол ҚР-сы Үкіметінің 2007 ж. 28 қазавдағы №995 қаулысына 
қосымшаға сәйкес жаңа редакңияда жазылған, және кейіннен оған 
қабілетті ауьшшаруашылығы тауарыньщ өндірісін құрудың негіздерін 
қаііыптастыру, ҚР-ның азық-түлік қауіпсіздігін жэне жұмылдыру 
әзірлігін қамтамасыз ету; агроөнеркэсіптік кешеңді ақпаратгық- 
консультативтік қамтамасыз ету; реттелетін салаларда салааральщ



үіілестіруді және мемлекеттік басқаруды жузеге асыру; ез қүзьіреті 
шогівде өзге мемлекетгік оргавдардьщ ^ізметін әдістемелік 
бясшьтықгы жүзеге асыру; өз қүзыреті шегівде Министрлікке 
ж үктолген өзге де мівдетгерді жүзеге асыру больш табылады..

Ауьшдық аумақгарда дамьггу саласывдағы уэкілетгі орган ретінде 
ҚР-сы Өңірлік даму министрлігінің кұзыретіне ауылдық аумақтарды 
дпмыту саласындағы мемлекетгік саясатты іске асыру; ауылдық 
ііумақтарды дамытудың мемлекеттік, салалық (секторлық) 
бгіі дарламаларын әзірлеу және оларды іске асырудьщ мониторингін 
жүргізу; орталық жэне: жер- гілікті атқарушы органдардың ауывдық 
аумактарды дамьпу маселелері жөніндегі қызметін үйлестірз^ озге де 
окілеттіктерді хсүзеге асыру;

Бүл Министрліісгін; миссиясы өңірлерді серпівді дамьпу арқьшы 
сл іүргындарыньщ тыныс-тіршілігі үшін қолайлы жш дайлар жасау. 
Министрлікгің орталық аппаратынъщ және ведомстваларьгаың едді 
ііумактық-кеңістіктік дамьггу женівдегі функциялары, негізгі 
міндетгері, ісұқыктары мен міндетгері ол туралы осы саланы реттейтін 
ережемен айқындалған.

Облыстардың жергілікті екілді оргавдарыш.щ (мәслихатсарьшың) 
қүзыретіне агроөнеркэсіптік кешенді жэне ауылдық аумақтарды 
дамьп-удың ;«оспарларын, экономикалық және әлеуметтік 
бағдарламаларын бекіту; тиісті қаржы жьшына арнаюған жергілікті 
біоджетіі, оңда агроонеркәсіптік кешен мен ауьшдьщ аумақгар
саласындағы іс-шараларды қаржыландырудың қажетгі колемдерін 
коздей отырып бекіту; жергілікті атқарушы органдар басшыларының 
аі роөнеркэсіптік кешенді және ауылдық аумақгарды дамыту
моселелері женівдегі есептерін тыңдау; ҚР-ньщ заңнамасына сэйкес 
іізамаітардың кұқықгары мен завды мүделерін қамтакіасыз ету 
жоніндегі өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру кір(;ді..

Жергілікті атқарушы оргавдардың (экімдіктердің, экімдердің) 
қүзыретіне ауылдьщ аумақтары мен агро«>неркэсіптік кешевдІ
дамьпудың оңірлік бағдарламаларын эзірлел, жергілікті өкілді 
«ргавдардың бекітуіне ұсыну жәие оларды іске асырудьщ 
мониторингін жүргізу;

азық-түлік қауіпсіздігі жай-күйінщ, бағалардын, жэне 
агроөнеркэсіптік кешен онімдері нарықгарының мониторингін 
жүргізу; агро өнеркэс іптік кешен субъектілерін осы заңға, 
(кидарламаларға жэне басқа да қүқықтық ак- тілерге сәйкес
момлекетгік қолдау жонінде ұсыныстар әззірлеу; ауьш шаруашьшығы 
онімі овдірістің дамытудьщ орташа мерзімдік жоспарла- рын әзірлеу
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жөнінде үсыныстар енгізу; агроөнеркәсіптік кешен салала- рын 
мамандармен қамтамасыз ету жөніндегі шараларды жүзеге асыру; 
шығарьшатьш өнім түрлері бойынша өңірлік көрмелер,жәрмеңкелер, 
өнімнің саудасы бойынша көтерме базалар үйымдастыру; азық-түлік 
қауіпсіздігі жай-күйінің, бағалардың және агроөнеркәсішік кешен 
өнімдері нарықгарыньщ мониторингін жүргізу; өңірдің 
агроөнеркәсіптік кешен саласында инноваңияльщ тэжірбиені тарату 
және енгізу жөніндегі іс-шараларды әзірлеу және іске асыру 
иноваңияльщ жобаларды іріктеуді үйымдастыру қағидаларын бекіту; 
бәсекеге кабілетгі ондірістерді қалыптастыру жэне дамьпу, оларды 
жаңғырту жне сапаменеджментін ің халықаралық жүйесіне кошіру үшін 
жағдай жасау; жергілікті мемлекеттік басқару мүдделерінде ҚР-ньщ 
заңнамасында жергілікті атқараушы органдарға жүктелетін өзгеде 
өкілеттіктерді жүзеге асыру кіреді.
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УІ-БӨЛІМ.
КӨЛПС, БДШІАНЫС ЖӘНЕ АҚПАРАТТАБДЫРУ 
САЛАЛАРЬШДАҒЫ БАСҚАРУДЬЩ УІЫМДЫҚ 

ҚУҚЫҚТЫҚ НЕПЗДЕРІ

1-тарау. КӨЛЖ , БАЙЛАНЫС ЖӘНЕ АҚПАРАТТАНДЫРУ 
САЛАСЫНДАҒЫ БАСҚАРУ

§1. Көлік саласыидағы мемлекеггік 
басқарудың мазмұны

Көлік Қазақсганның өвдірістік инфракұрыльшының аса маңызды 
қүрамдас бөлігі больш табылады. Оның тұрақі ы және тиімді жұмыс 
істеуі экономиканың тұрақгыльн-ьшьщ, дамуыньщ жэне кұрьшымдык 
қайта құрудың, елдің тұгастығын қамтамасыз етудің, қорғаныс пен 
қауіпсіздікті, халықгьщ тұрмыс жағдайьш артгыруды қамтамасыз 
етудің қажетті шарты больш табылады.

Қазіргі кезде Қазақстан Республикасының көлігі мыналардан 
тұрады: оньщ тіркелген теміржол, автомобиль, теңіз, ішкі су, әуе, 
қалалық электр, соның ішінде метрополитен, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасыньщ аумазғындағы магистральдық труба кұбыр көлігі.

Қазақстан Республикасьшың көлік туралы заңдары ҚР 
Конституциясьша негізделеді, «Қазақстан Республикасындағы көлік 
туралы» 1994 ж. 21 қыркүйектіге №156-ХПІ Заңнан (2016.09.04 
берілген өзгерістер мен тольщтырулармен)1 және әрбір көлік туралы 
арнайы Заңнан, сондай-ақ ҚР ның өзге де нормативті к-кұқықгық 
актілерінен тұрады.

Көлік - темір жол, ангомобиль, теңіз, ішкі су, эуе, қалалык 
электр, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан 
магистральдық кұбыр көлігі. Келік қызметі автомобиль жолдарын 
басқарудан, көлік коммуникаңишіарын жұмылдыруға дайындаудан, 
шарттық негізде немесе басқа заңды негіздерде орындалатын көліктің

1 «Қазақстан Республикасьшдағы көліктуралы» 1994 ж. 21 қыркүйекгіге 
№ 156-ХШ Заңнан (2016.09.04 берілген взгерістер мен толықгырулармен)// 
ІіНр://оі)1іпе.гакоп.к»'
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темір жол, автомобиль, әуе, су, қалалық элекгр тұрлерімен немесе 
тікелей яралас тасымалдарда жолаушьшарды, багажды 
(жүк-бах?сады),жүктерді, почталық жвнелтімдерді тасымалдау жэне 
қызмет көрсетуді дайындау, ұйадмдастыру жэне орывдаудан тұ.рады. 
Колік қызметі саласындағы мемлекеттік саясат:
« іұтынушылардьщ көліктің барлық түрлерінің көрсететін қызметіне

еркін қол жеткізуі;
• корсетілетін қызметгер мен проңестердің адам өмірі мен 

денсаулығына жэне қоршаған ортаға, совдай-ақ мәдени 
құндьшықтарға қауіпсіздігін қамтамасызету;

• Қазақстан Республикасының экономикалық мүдцелерін 
қамтамасыз ету;

•  тасымалдардың барлық қатысушылары үшін қүқықгьщ және 
экономикалық кепілдіктердің бірьщғай ставдартгарын қолдану 
принциптерін неғізғе алып, халықтың, экономиканың жэне 
мемекетгің тасымалдарға қажетгігін қанағаттавдыру үшін жағдай 
жасауға бағьпталған.

Көлік кызметі саласывдағы мемлекеттік саясатгың мақсаты:
• көлік инфрақүрылымын дамыту;
•  тасымалдардыдамыту;
« Қазақстан Республикасының заңнамасыиа сэйкес колік саласывда

тарифтік, салық жэне кеден саясатьш жүзеге асыру;
• хальщтың тасымалдар мен көрсетілетін қызмеггерге деген 

мұқтажын қамтамасыз еіу, экономиканың тіршілік эрекеті мен 
мемлекетгің ұлттьщ мүдделерін қорғау;

• бәсекелестікті дамыту;
• қоршаған ортаны қорғау болып табылады.
Қазақсіан Республикасы Үкіметінің құзыретіне:
■ көлік қызметін ретгеу саласывда:
и колік және коммуникациялар саласывдағы мемлекетгік саясатіың 

негізгі бағыттарын, оны жүзеге асырудьщ стратегияльщ және 
тактикалық шараларын эзірлеу;

■ көлік жэне коммупикациялар саласьшда мемлекетаралық жэне 
халықаралық ьттымақгастыкты жүзеге асьц>у;

■ көлік жэне коммуникаңиялар саласывда лиңензиялау ережесін, 
соньщ ішінде лицензиаттарға қойьшатын біліктілік талаптарын 
бекіту;

• көлік саласындағы техникалық реғламенттердібекіту;
■ Қазақстаи Республикасының аумағы бойынша көліктің жекелеген 

түрлерімен тасымалдауға жол берілетін қауіпті жүктерді
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тасымалдау ережелерін, сондай-ақ қауінті жүктер тасымалдайтын 
көлік құралдарына қойылатын біліктілік талаптарынбекіту;

• Қазақстан Республикасының аумағы бойынша тасымалдауға жол 
берілген қауіпті жүктердің тізбесінбекіту;

■ көлік кэсіпорындары мен тасымалдаушыларды төтенше жағдай- 
ларды жоюға тарту тәртібін айқындау әлеуметгік маңызды 
облысаралық қатынастардыанықгау;

■ көліктегі қозғалыс қауіпсіздігін есешсе алу жэне жіктеу ережелерін 
аныктау;

• эскери жэне арнайы жүк тасымалдарьшьщ ережелерін бекіту;
■ нысанды киім берілетін көлік қызметкеряері лауазымдарының 

(мамандықтарының) тізбесін, киім нысаны үлгілерін жэне айырым 
белгілерін, нысанды киім киіп жүру тэртібін жэне олармен 
қамтамасыз ету нормаларынбекіту;

■ әлеуметгік маңызды маршруттар бойынша жолаушылар тасымалын 
жүзеге асырумен байланысты тасымалдаушылардың шығындарын 
субсидиялау ережелеріибекіту;

■ эскери-көліктік міндетгемелердің орындалу тэртібін анықгау; 
Лкгомобиль көлігі, автомобшіь жолдары жэне жол қызметі саласында:
•  Қазақстан Республикасының Мемлекетгік шекарасы арқылы

автокөлік құралдарын өткізу пунктгерінің тізбесінбекіту;
•  Қазақстан Республшсасыньщ аумағында автомобиль жолдары жэне

жол қызметі саласындағы бірыңғай мемлекетгік саясатгы үйлестіру 
және жүргізу; Ь

•  Қазақстан Республикасыиың аумағы бойынша автокөлік
құралдарының жұру ережелерін бекіту жэне рұқсат құжатгарын 
беру;

•  Қазақстан Республикасының аумағы бойынша автокөлік
құралдарының жүріп өткені үшін алымдар ставкасьшбекіту;

• ақылы автомобиль жолдарының, ақылы көпір өткелдерінің тізбесін,
оларды пайдалану тэртібі мен жағдайларын, сондай-ақ ақылы 
мемлекеттік автомобиль жолдары бойынша жүріп өткені үшін 
алым ставкаларьш бекіту;

• ақылы автомобиль жолдарын жэне көпір өткелдерін пайдаланудың 
тэртібі мен шарттарын, сондай-ақ жүріп өткені үшін алым 
ставкаларын бекіту;

• ірі габаритгі және ауыр салмақгы жүктерді тасымалдауды 
ұйьшдастыру жэне жүзеге асыру тәртібін бекіту;

• халықаралық қатынаста тез бұзылатын азық-түлік өнімдерін
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® тасымалдауға арналвған арнайы көлхк құралдарын бақьшау мен 
куэландыруды үйымдастыру жөніндегі ережелерді бекіту;

•  автомобиль көлігіндегі еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау е
режелерін бекіту.

•  жолаушьшардың еңбегі мен демалысын ұйымдастыру ере- желерін, 
автокөлік құралдарын еңбек жэне демалыс режимін тіркеудің 
бақьшау кұрылғылары құралдарымен (тахографтармен) 
жарақтандыру жөніндегі талаптарды бекіту;

• автомобшіь жолдарын, корғаныстық маңызды жолдарды пайдалану 
ережелерін, жалпы қолданыстағы халықаралық жэне 
республикалық автомобиль жолдары желісінің тізбесін, автомобиль 
жолдарын жәндеу мен күтіп үстауға арналған қаржьшандыру 
нормативтерін бекіту;

« автомобиль жолдары желісі мен жол қызметік дамытудың
перспективалық бағдарламаларынбекіту;

• жалпы қолданыстағы автомобиль жолдарын жіктеу ережелері мен 
шартгарын бекіту;

в республикалық маңызды жалпы қолданыстазЕЪі автомобиль
жолдарының тізбесінбекіту;

•  ресііубликалық маңызды жалпы қолданыстағы автомобиль
жолдарының атаулары мен индекстерін бекіту;

•  жалпы қолданыстағы автомобиль жолдарының беяінген 
алқаптарында сервис, жарнама обьектілерін орналастыру және 
сыртқы (кернекі) жарнаманы орналастырғаны үшін ақы төлеу 
тәртібін анықтау;

® адамдардың жекелеген санаттарына көліктің көрсететін
қызметтеріне арналған, тегін жүру құқығын қоса алғанда 
жеңілдіктер белгілеу;

Қалалық электр келігі саласында:
— қалалық электр келігі саласында метрополитен және келік 

инфрақүрылымы объектілері қүрьшысын қаржьшандыру 
мәселелерін шешу;

Темір жол келігі саласьшда:
— Үлтгық темір жол компаниясын анықтау;
-- Үлттық темір жол тасымалдаушысын анықгау;
— матстрапъдық темір жол желісін пайдалану ережелерін бекіту;
— магистральдық темір жол желісіне кіретіп магисгральдық 

жолдардың тізбесін бекіту;
— жүкті тасымалдау кезінде келікге әскерилендірілген күзетпен 

қамтамасыз ету тэртібін анықтау;
— темІр жол колігіндегі қауіпсіздік ережелерін бекіту;
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— темір жолдарды техникалық пайдалану ережелерін бекіту;
— күзетілетін аймақтардың жерлерінің көлемін, пайдалану режимін 

жэне темір жол көлігінің қажеттіліктері үшін бөлінген алқапта 
жерлерді пайдалану жөніндегі ережелердібекіту;

— темір жол өткелдерін найдалану ережелерін бекіту;
— темір жол көлігіпде өрт қауіпсіздігі бойынша профилактикалық

жүмыстарды;
— жүргізу ережелерінбекіту;
— темір жол көлігіндегі өрттердің салдарларьш жою ережелерін

бекіту;
— сигнализация, орталықгандыру, б^тапау, ақпарат және

ақпаратгандыру қауіпсіздігі ережелерінбекіту;
— қозғалью қауіпсіздігіп бүзушьшықтардың түрлері, олардың жіктелуі

және қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бақылау жасау 
туралы ережелердібекіту;

Әуе көлігі саласында:
— авиамаршрутқа конкурстар өткізу ережелерін бекіту;
— авиамаршруттарга куэліктер беру ережелерінбекіту;
— авиамаршруттарга субсидиялар жүмсау тәртібінбекіту;
— Үлттық эуе тасымалдаушысынанықтау;
— флагмапдық әуе тасымалдаушысьш анықгау жэне оны анықтау 

ережелерін бекіту;
— әуежайды уақытша басқаруды енгізу туралы шешім қабыпдау;
— Қазақстан Республикасының аумағында жүмыс істейтін азаматтық 

авиаңия саласындағы қызметті жүзеге асыратын шетел 
авиакомпаниялары мен үйымдарын, олардың филиапдары мен 
өкілдіктерін аккредитгеу тәртібі мен шарттарын айқындау;

— азаматгық жэне экспериментгік авиаңия аэродромдарыптіркеу;
— Мемлекетгік тізілімін жүргізу ережелерінбекіту;
— азаматтық эуе кемелерінің үшуға жарамдьшығы нормаларын 

белгілеу;
— эуе кемелерін жэне аса жеңіл авиаңияның эуе кемелерін 

сертификаттау және пайдаланушы сертификатын, үлгі 
сертификатын, аэродромның жарамдылығы сертификатын, үшуға 
жарамдьшық сертификагьш жэие дана сертификатын беру тәртібін 
бекіту;
азаматгық авиация саласында, сондай-ақ үшуларға 
авианавигадиялық қызмет көрсету бойынша еңбек қауіпсіздігі мен 
өндірістік санитарияны қамтамасыз ету тэртібін 
анықтайтын нормативтік-қүқықтық актілердібекіту;
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-  авиациялық жұмыстар тізбесін бекіту;
Қазақоан Республикасыньщ әуе кеңістігіндегі ұшулардьщ негізгі 
ережелерін бекіту;

Ішкі су жэне теңіз көлігі салаларында:
• теңіз порттарының, оларды салу үшін порт құрылыстарыньщ 

орналасу тәртібін бекіту;
« кемелер экинаждары мүшелеріне диппом беру тэртібін анықгау;
« Қазакстан Республикасьшың теңізшісі толқүжатыньщ үлгісін, оны

рссімдеу, беру, мерзімін үзарту, алып қою тэртібін бекіту;
® шеі' мемлекетгің туын көтеріп жүзетін кемелердің каботажды

жүзеге асыруына рұқсаттар беру тәртібінбекіту;
» Қазақстан Республикасыньщ халықарапьщ шарттары негізінде

кемелерді техникалық куәландыру мен сыныптауды жүзеге 
асыратын сьшыптау қоғамын тану туралы шешімқабылдау;

® ішкі су жолдарын пайдалану ережелерін бекіту;
® кеме қатынасы үшін ашық ішкі су жолдарьгаың тізбесін бекпу;
« портгьщ міндетгі қызмет көрсетулерінің тізбесін бекіту;
® жаға маңындағы айдыеды жэне жағалау белдеуінің жерлерін

павдалану тэртібін белгілеу; 
в Қазақстан Республикасыньщ ішкі су жолдарымен зкүзу ережелерін

бекіту;
« Қазақстан Республнкасыньщ ішкі су колігі кемелеріндегі Қызмет

жарғысын бекіту;
• порггық алымдар тізбесін жэне оларды қолдану ережелерін бекіту;
•  Кеме қатынасы тіркедімі ережелерінбекіту;
• ішкі қатынас кемелерімен қоршаған ортаны ластаудың алдын алу 

жөнівдегі ережелерді бекһу;
® жага маңывдағы айдынды жэне жағалау белдеуінің жерлерін

пақцалану ережелерін бекіту;
» теңіз кемелерін жіктеу ережелерінбекіту;
в теңіз кемелерін жабдьщтау жонівдегі ережелерді бекіту;
• теңіз кемелерінің нсүк маркасы туралы ережелерді бекіту;
•  Тікелей аралас тасымалдар саласында:
® тасымалдарды шектеу,
•  Қазақстан Республикасының аумағына (аумагыііан) жүкті әкелуге, 

экетуге, транзитгеуге тыйым салу туралы шешімдер қабылдау 
жатады.
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Әр түрлі көліктің қызметін ретгеуге арналған арнайы заңдар бар, 
олар:

— Теміржол көлігіне «Теміржол көлігі туралы» 2001 ж. 8 желтоқ- 
сандағы №266 П ҚРЗаң,

— Ашомобиль көлігіне «Автомобиль көлігі туралы» 2003 ж. 4 шіл- 
дедегі № 476IIҚРЗ Заң,

— Су көлігіне «ішкі су көлігі туралы» 2004 ж. 6 шілдедегі №574 
ІІҚРЗ Заң,

— Әуе көлігіне «Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайда- 
лану және авиаңия қызметі туралы» 2010 ж. 15 шівдедегі №339 IV ҚРЗ 
Заң Келік қызметінің кейбір мәселелері осы аталған зандарыныц не- 
гізінде ҚР ның өзге де заңнамалық актілерімен, ҚР Президенті мен ҚР 
Үкіметінің және уәкілетті мемлекеттік атқарушы билік оргаңдарьшың 
аістілерімен ретгеледі.

Көлік қызметін мемлекетгік ретгеу құқықгық қамтамасыз ету 
лицензиялау техникалық ретгеу, салық салу, қаржыландыру жэне баға 
белгілеу, инвестиңиялық, бірграс әлеуметгік жэне ғылыми 
техникалық саясат жүргізу, ҚР-ның заңдарьш колік кэсіпорьшдарының 
орындауына бақылау жэне қадағалау жасау жолымен жүзеге 
асырылады.

ҚР-ньщ заңцарыңда көзделгеннен өзге ретгерде мемлекеттік 
органдардьщ көлік кэсінорындарьшьщ шаруашьшық қызметіне 
орналасуъша күқығы жоқ. Труба қүбыр көлігі қызметіне байланысты 
қатынастар ҚР ның тиісті заңдарымен реггеледі.

Жоғарыда көрсетіпгеп Заңнамалық актілер тадцау негізінде 
аталған көлік түрлерінің әрқайсысына сипаттама беруге болады.

Теміржол көлігі темір жолдарымен тасымалдауды қамтамасыз 
стетін келік түрі. Теміржол көлігі саласындағы мемлекеттік саясат 
көлік рыногыньщ барлық субъектілерішң жол көлігі қызметін үсынуға 
және алуға еркін қол жеткізу; ҚР-ның экономикалық мүдцелерін 
қорғау; тасымалдардың барлық қатысушьшары үшін қүқықгық және 
экономикалық кепілдіктердің бірыңғай стаңдартын қолдау 
принциптерін негізге алып, халықгың, экономиканың және 
мемлекетгің тасымалдарға қажетгілігін қанағатхандыру үшін жағдай 
жасауға бағытгалған.

Теміржолдар — жылжымалы құрамньщ жүруі жүзеге асырылатын 
жылжымайтын мүлік объектілері-Теміржол көлігі — теміржолдармен 
тасымалдауды қамтамасыз ететін көлік түрі.
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Теміржол көлігінің жұмыс істеуі мынадай қағидатгар:
— Қазақстан Республикасының бірьщғай алеуметгік- 

экономикалық кеңістігін сақгау және нығайту;
— Қазақстан Республикасының бірьщғай көлік жүйесінің жүмыс 

Істеуінің келісімділігі;
— теміржол көлігі инфрақүрылымының іұгастығын және 

іркіліссіз жұмыс істеуін сақтау;
— тасымалдау процесінің қауіпсіздігін, үздіксіздігін және 

іркіліссіздігін қамтамасыз ету;
— көлік нарыгының барльщ субъектілерінің теміржол колігі 

қызметгерін үсынуға жэне алуға еркін қол жеткізуі;
— Қазақстан Республикасының экономикалық мүдделерін қорғау;
— тасымалдаулардың барлық қатысушылары үшін қүқықгық және 

экономикалық кепілдіктердің бірьщғай стандартын қолдану 
негізінде жүзеге асырылады.

Теміржол көлігі саласындағы мемлекетгік саясат халық пен 
мемлекеттің тасымалдауларға деген қажетгіліктерін қанағатгандыру 
үшін жағдай жасауға бағытталған. Теміржол көлігі саласындағы 
мемлекеттік саясаттың мақсатгары:

— теміржол көлігінің магистральдьщ теміржол желісін және 
жылжы- малы қүрамын дамыту;

— тасымалдардыдамыту;
— адам өмірі мен денсаулығы және қоршаған орта үшін темір- 

жол көлігі мен оньщ өмірлік циклі процестерінің қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету;

— Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес теміржол 
келігінде тариф, салық және кеден саясатын жүзеге асыру;

— теміржол көлігінде еркін кәсіпкерлікке жэне жеке 
инвестнцияларды тартуға жағдай жасау және шаруашылық 
қызметіне мемлекеттік органдардьщ заңсыз араласуына жол 
бермеу;

— бәсекелестікті дамыту, соның ішінде халықаралық тасымалдар 
саласындағы бэсекелестікті дамьпу;

— магиотральдық теміржол желісінің бірыңғай мүліктік кешенін
сақгау;

— қоршаған ортаны қорғау;
— теміржол көлігін жүмылдыру дайьшдығында үстаптүру;
— теміржол көлігінің қажетгері үшін импортты алмастыратын 

өндірісті дамытута жэрдемдесу;
— транзитгік жэне халықаралық тасымалдауларды кеңейту;
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— мемлекег, тасымалдау процесіне қатысуіпылар мен теміржол 
көлігінің кемекші қызметі мүдделерінің тепе-теңдігін қамта- 
масыз егу;

— көлік-логисгака жүйесін дамыту және теміржолдар бойынша 
жүктердің көлік ағындарын артгыру болып табылады. Теміржол 
көлігі саласықдағы мемлекетгік саясатгы жүзеге асыру 
уәкілетті органга және қүзыретіне сэйкес езге де мемлекеттік 
органда|5га жүюгеледі. саласындагы бэсеюанестікті дамыту;

— магистральдық теміржол желісінің бірыіңвй мүліктік кешенін 
сақтау;

— қоршаган ортаны қорғау;
— геміржол көлігін жұмылдыру дайындығында үстаптүру;
— теміржол көлігінің қажетгері үшін импортгы алмастыратын 

өндірістя дамытуга жәрдемдесу;
— транзипік және халықаралық тасымалдауларды кеңейгу;
— мемлекет, тасымалдау процесіне қатысушылар мен теміржол.
Тасымалдаушылар магистральдық теміржол желісі бойынша

тасымалдауларды Магистральдық теміржол желісін пайдалану 
қағидаларына сәйкес жұзеге асырады. Тасымалдаушы магистральдық 
теміржол желісінің көрсетілетін қызмепері үшін Үлттық
инфрақүрылым оператсірына Қазақстан Республвжасьшың заңнамасына 
сәйкес белгіленген молшерде ақы төлейді. Ма]гистральдьщ теміржол 
желісінің керсетілетін қызметтеріне қол жетиізу қүқыгын ¥лттық 
инфрақұрылым операторы береді.¥лттық инфражұрыльш операторы 
магистральдық теміржол желісінің көрсетілетін қызметтеріне 
кемсітушіліксіз қол жеткізуді қамггамасыз етуге және
тасьшалдаушьшарга магистральдық теміржол желісін пайдаланута тең 
құқьщ беруге міндетгі.

Магистральдық теміржол желісінің керсетілетін қызметтеріне қол 
жеткізуді ұсьшу тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасьшен 
жэне Қазақстіш Ресіпубликасы ратификациялаган халықаралық 
шарттармен айқынд;алады.¥лттық и нфракұрылым операторы
магистральдық теміржол желісін пайдалануды. күтіп ұстауды және 
жаңгыртуды, сапуды >гсүзсге асырады. Жаңа магистральдық жолдар 
салу уәкілетті органныв; шешімі бойынша жүзеге асырылады.

Теміржол қатынастарының түрлері
І. Теміржол қатынаістары мьшадай түрлерге:
1) жолауш ыларды. багажды, жұк-багажды және почта 

жөнелтІлімдерін тасьшалдау;
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2) жұк тасымапщау болып бөлінеді.
2. Жолаушыларды, багажды, жүк-багажды жэне почта 

жөнелтілімдерін тасымалдау:
1) халықаралық — Қазақстан Республикасы мен шет мемлекеттер 

арасында немесе Қазақстан Республюсасының аумағы арқылы 
транзитпен тасымалдау;

2) республикаішілік — Қазақстан Респүбликасының аумағында 
орналасқан жөнелту және межеяі станциялар арасындағы 
тасымалдаулар больш бөлінеді.

3. Әкімшілік-аумақгық белгісі бойынша республикаішілік 
жолаушылар мен жүк тасымалдау:

1) облысаралық — эртүрлі облысгардағы жөнелту және межелі 
станциянар арасында жүзеге асырылатьш немесе республикалық 
маңызы бар қалалармен, асганамен елді мекендерді жалғастыратын 
тасымалдау;

2) ауданаралық (облысішілік қалааралық) — бір облыс шегіндегі 
жөнелту және межелі сганциялар арасындағы тасымагщау;

3) қала маңындағы — тиісті аутлақтарда қала маңындағы 
аймақгардың бекітілген шекаралары шегінде қаланы елді мекенмен 
жалғаспгыратын маршруттар бойынша тасымалдаулар болып болінеді.

4. Жүктерді тасымалдау:
1) халықаралық — Қазақстан Республикасы мен шет мемлекетгер 

арасывда немесе Қазақстан Республикасының аумағы арқылы 
транзитпен тасымадцау;

2) республикаішілік — Қазақстан Республикасыньщ аумағьшда 
орналасқан жөнелту және межелі теміржол станциялары арасывдағы 
тасымалдау болып бөлінеді.

Теміржол көлігі ортақ жэне жеке пайдаланылатын объектілерден 
түрады. Материалдық темір жол желісі Қазақстан Республикасыиың 
бүкіл аумағында темір жол көлігінің ортақ пайдаланылатын объектісі 
болып табылады, мемлекет меншігівде болады жэне жекешелендіруге 
жатпайды. Материалдық теміржол желісі магистральдық жэне 
станциялық жолдарды, совдай-ақ электрлік жабдыкргау, сигнализация 
байланыс объектілерін, қүрьшғьшарды, жабдықгарды, үйлерді, 
ғимаратгарды, қүрылыстарды, және оның жүмыс істеуі үшін 
технологиялық жағынан қажетгі өзге де объектілерді қамгитын 
магисгральдық теміржол инфрақүрылымы.

Магистральдық теміржол желісіне жатпайтьш теміржолдар жеке 
пайдалану объектісі больга табылады жэне жеке меншікге болуы 
мүмкін.
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Теміржол көлігі саласыңдағы мемлекет саясатгы жүзеге асыру 
уокілетті органға және қүзыретіне сәйкес өзге де мемлекет 
орі андарға жұкгеледі.

Автомобиль көлігі -  негізгі аясы автокөлік құралдары мен 
инфракұрылымды пайдалана отырып, жолаушьшар, багаж, жүктер мен 
ночта тасьімалын ұііьмдастыру және жүзеге асырушы больш
і абылатын экономика саласы.

Автомобиль көлііі саласындағы жұмыстар мен көрсетілетін 
қызметгер мынадай неіізгі принциптер негізінде жүзеге асырылады:

-  адамдар қауіпсіздігінің, олардың вмірі мен денсаулығьш 
сақтаудьщ, табиғатгы жэне мәдени құндылықгарды қорғаудың 
басымдығы;

-  автомобшхь көлігі саласындағы жұмыстарды және керсетілетін 
қызметтерді жүзеге асыру кезінде жеке және заңды тұлғалар
кұқықгарының теңдігі;

-  тұгынушыға автомобиль көлігі саласындағы көрсетілетін 
қызметіерді тандау еркіндігін қамтамасыз ету;

-  Қазақстан Республикасының зандарына сэйкес автомобиль 
көлігі саласындағы жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге 
баға еркіндігін қамтамасыз ету.

Автомобиль көлігі саласьшдағы мемлекеггік ретгеудің негізгі 
міндетгері экономиканың жэне халықтың автомобильмен тасьмалдауға 
жэне өзге де жрлыстар мен керсетілетін қызметгерге деген мұқтажын 
қамтамасыз ету үшін жағдайлар жасау; жеке және заңды тұлғалардың 
заңды құқықгары мен мүдделеріы, соидай-ак мемлекеттің ұлттық 
мүдделерін корғау; халықаралық автомо()ильмен тасымалдау 
рьшогында отандық тасымалдаушылардың бәсекеге қабшетгілігі үшін 
жағдайлар жасау;автомобилъмен тасьшалдаудыи, ішкі рьшогын қорғау; 
автомобшіь көлігінің инфрақұрылымын одан эрі дамыту.

Автомобшіь көлігі саласындағы мемлекеітік реттеу кұқықтық 
қамтамасыз ету, лицензиялау, техникалық реттеу, Қазақстан 
Республикасының автомобиль көлігі туралы заңцарының сақталуын 
бақьшауды жүзеге асыру арқылы іске аоырылады. Қазақстан 
Республикасының автомобиль көлігі туралы заңдарьшың сакталуын 
мемлекеттік бақылауды Қазақстан Республикасының зандарында 
белгіленген қүзыреті шегінде уәкілетті орган және басқа да мем- 
лекетгік оргавдар жүзеге асырады.Қазақстая Республикасы ның 
аумағы бойынша автокөлік құралдарының жүріп-тұруын бақылау 
кеден одағьшьщ кедендік шекарасымен тұспа-гұс келегін Қазақстан 
Республикасыюіің Мемлекетгік шекарасы арқьшы автокөлік
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құралдарыя өткізу пунктгеріыде, Қазақстаы Республикасыньщ 
аумағьшдағы көліктік бақьиіау бекетгерінде, жалпыға ортақ 
пайдаланьшатын автомобияь жолдарында, қалалар немесе өзге де елді 
мекендер шекараларының шегіндегі автомобшіь жолдарында жұзеге 
асырылады. Техникалық бақылау қүралдарымен жарақталмаған кеден 
одағының кедендік шекарасымен •іұспа-іұс келетін Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы автокөлік 
құралдарын өткізу пунктгерін жэне көлікті бақьшау постгарьш қүруға 
жол берілмейді. Кеден одағьшың кедендік піекарасымен тұспа-тұс 
келетін Қазақстан Республикасының мемлекетгік шекарасы арқылы 
автомобиль өткізу пункттерінің және Қазақстан Республикасыньщ 
аумағьшдағы стационарлық кәліктік бақылау бекеттерінің тізбесін 
Қазақстан Республикасьшың Үкіметі бекітеді.

Автомобшіьмен тасымалдаудың түрлері:
1. Жолаушьшар мен багажды тасымалдау;
2. Жүк тасымалдау;
3. Почта тасымалдау болып болінеді
Қатынас түрлері бойынша жолаушылар мен багажды тасымалдау:
1. Халықаралық ҚР-сы мен шет мемлекетгер арасындағы немесе 

ҚР мен аумағы арқылы транзиттіктасымалдаулар.
2. Республика ііпілік -  ҚР аумағында орналасқан елді мекендер 

арасындағы тасымалдаулар болып белінеді.
Жолаушьшар мен багажды республикаіпгілік тасымалдау 

әкімшілік- аумақгық белгілеріне қарай мынандай түрлерге бөлінеді:
1. Қалалық, ауылдық — елді мекеннің белгіленген шекарасының 

шегіндегі тасымалдау.
2. Қала маңындағы елді мекеннің белгіленген шекарасынан 

бастап есешелетін, үзақгығы 50 шақырымға дейінгі қала маңындағы 
аймақгағы елді мекенмен жалғастыратын маршрупар бойынша 
тасымалдау.

3. Аудан ішілік — бір аудан шегіндегі елді мекендердің 
арасындағы тасымалдау.

4. Аудан аралық (облыс ішілік, қалааралық) бір облыс шегіндегі, 
эртүрлі аудандардағы елді мекендер арасында жүзеге асырылатьш 
немесе облыстық маңызы бар қалааралық пен елді мекендерді 
жалғастыратын тасымалдау.

5. Облысаралық, қалааралық -  әртүрлі облыстардағы елді 
мекендердің арасында жүзеге асыратын немесе республикалық маңызы 
бар қалалармек, астанамен елді мекендерді жалғастыратын тасымалдау.
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Жолаушылар меы багажды автомобиль тасымалдауды 
үйымдастыру сипаты бойьшша іұрақгы жзне тұрақгы емес бодып 
болінеді:

1. Тұрақгы тасымалдау -  тасымалдауіш.шар автобустарды, шағын 
антобустарды пайдалана отырып, алдьш ала келісілген жол жұру 
маршрутгары, бастапқы жэне соңғы пунктгері, жолаушьшар отырғызу 
және тұсіру пуикггері белгіленген қозғалыс кеетелері бойынша жүзеге 
асыра- тын тасымалдар;

2  Тұрақты емес тасымалдау тұрақгы тасымалдауға жатпайтын, 
белгілепгеп тәртіппен берілген лицензиялары бар тасымалдаушылар 
автобусгарды, шағын автобустарды пайдалана отырып жүзеге 
асыратын тасымаддаулар.

3. Аатомобшіь келігі кұралы туралы автобустар, шағын 
автобустар, жеңіл жүк автомобильдері, автомобиль тіркемелері, ерікті 
тартқыштарға жартьшай тіркемелер, сондай-ақ арнайы бейімделген 
автомобильдер (жүктердің белгілі бір түрлерін тасымалдауға арналған) 
және арнаулы автомобильдер (әртүрлі, көбінесе көлікке арналмаған 
жұмыстарды орьшдайтын) кіретін автомобиль көлігі жыпжымалы 
кұрамының бірлігі болып табылады.

Су көлігі ішкі су көлігін жэне теңіз көлігін қамтңды. Ішкі су көлігі 
ҚР заңнамасына сәйкес ҚР аумағында тірв:елген жзне ішкі су 
жолдарында кеме қатынасына байланысты өзге де қызметгі жүзеге 
асыратын көлік түрі. Қ; > ішкі су жолдарын кеме қатынасы максатыида 
иайдалануға бола- тын, кемелердің кедергісіз жүзуін жол берілетін 
жолдың бағыты мен ше- караларын корсететін табиғи немесе қолдау 
жасалған қатьшас жолдары. Теңіз көлігі -  сауда мақсатъшда теңізде 
жүзеге асырьшатын кеме, су ьп ысгырмайтын кеме мен гвдроұшақгы 
қоса алғавда, оздігінев: жүретін немесе өздігінен жүрмейгін жүзбелі 
құрьшыс. Сауда мақсатывда теңізде жүзу -  жолаушъшарды, багаж пен 
жүкті кемемен тасымалдау жөніндегі қызмея:, сопдай-ақ өздеріне 
жүктелген міндетгерді орындау үшін пайдалыиатын зскери жэне 
шекаралық кемелерді қоспағанда, кемелерді өзге де коммерциялық жэне 
коммерциялық емес (гвдрографикалық, ғылым, гвдротехникаиық, 
құтқарушылық және басқа) мақсатгарда пайдалануға 
байланысты қызмет.

Қазақстан Республикасының ішкі су көлігі — Қазақсган 
Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақсган Республикасьшың 
аумағьшда тіркелген және ішкі су жолдарында кеме қатынасы мен кеме 
қатынасына баішанысты өзге де қызметгі жүзеге асыратын көліктүрі.
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Ішкі су көлігі сапасындағы қызмет мынадай негізгі принцигггер 
кеме қатынасы қауіпсіздігінің басымдығы, адамның өмірі мен 
денсаулығын қорғау, табиғатты және экологиялық қауіпсіздікті 
қорғау;ішкі су көлігінде жұмыстар атқару мен қызметгер көрсету 
кезінде жеке және завды тұлғалар кұқьпаарының теңдігі;қызметтер 
көрсетуді тутынушьшың тасымалдаушьшы еркін тавдауын қамтамасыз 
ету; Қазақсган Республикасьшьщ заңдарына сәйкес жұмыстар атқару 
мен қызметгер көрсету бағаларыньщ ерківдігін қамтамасыз ету 
негізінде жүзеге асырылады.

Ішкі су көлігі саласындағы мемлекеггік реттеудің, бақылау мен 
қадағалаудың негізгі мівдетгері:

— республика экономикасының жэне халықтьщ тасымалдауларға, 
ішкі су көлігіндегі жұмыстардың атқарылуы мен қызметгердің 
көрсетілуіне қажетін қамтамасыз ету үшін жағдайяар жасау;

— ішкі су көлігінің және оның өмірлік циклі процестерінің адам 
өмірі мен денсаулығы жэне қоршаған орта үшін қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету;

— жеке жэне завды түлғалардың құқықгары мен заңды 
мүдделерін, совдай-ақ мемлекетгің ұлттық мүдделерінқорғау;

— ішкі су көлігіндегі тасымапдаулардың ішкі рыногын қорғау;
— ішкі су көлігі мен ішкі су жолдарының инфрақұрылымын одан 

эрідамьпу;
— ішкі су көлігі саласындағы қызметке және кеме қатынасы 

қауіпсіздігіне бақылау жасау болып табылады.
Авиахщя — қызметі эуе кемелерінің адамның әуе кеңестігін 

пайлануьгаа және оған жағдайлар жасауға бағытталған ұйымдардың 
барлық түрі.

ҚР авиациясы мемлекеттік, азаматтық және экспериментгік бо- 
лып бөлінеді. Азаматгық авиация деп эксперименттік және мемлекеттік 
авиацияның құрамьша кіретін авиация танылады. Азаматгық авиация 
жолаушыларды, багажды, жүкті, почта жөнелтілімдерін әуемен 
тасымалдауды ұйымдастыру мен қамтамасыз етуге жэне авиациялық 
жұмыстарды ақысьш алып немесе жолдау бойынша орындауға 
байланысты авиациялық қызм&гтер көрсетеді. Жолаушыларды, 
багажды, жүкті жэне почта жөнелтілімдерін әуемен тасымалдау, 
авиациялық жұмыстарды орьгадау, іздестіру, құтқару жэне авиацияльщ 
құщару жұмыстарын жүргізу, дүлей зілзалалар болған жағдайда көмек 
көрсету мақсаттарьщда ақысы бөлініп немесе талдау заңды 
тұлғалардың меншігінде толенбей жэне жолдаусыз пайдаланьшатьш 
азаматтық авиация жалпы мақсаттағы авиация больш табьшады.



Лзаматгык; авиация ұйымдарьш жэне өзіне тиесілі мүліктен — эуе 
ксмслерін, аэродромдардан, азрооортіардан, техникалЬіқ күралдардан 
жоие әуе кемелерінің ұшуьш қамтамасыз етуге арналғйя қүралдардан 
'і үрады. :

Қазақстан Республикасьіның әуе кеңістігі оның мемлекетгік 
аумағының бір бөлігі больш табылады.

Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және 
аниация қызметін мемлекетгік реттеу міндеттері:

— Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалануіпьшардың 
оны қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етуі, ұшуды адамдардың 
өмірі мен денсаульнына, қоршаған ортаға. мешіекет 
мүдделеріне қатер төндірмей орындау;

— эуе кеңІстігін пайдалануға және үшуды орындауға байианысты 
қызмепгі жүзеіе асырудың жалпы принциптерін белгілеу;

— Қазақстан Республикасы экономикасьшың және азаматгардың 
авиациялық қызметгерге қажеттшіктерін қанағатгандару болып 
табьшады.

Қазакстан Республикасының эуе кеңістігін пайдалануды және 
авиация қызметін мемлекетгік реттеуді өз кұзыреті шегінде Қазақстан 
Республикасыньщ Үкіметі, азаматтық және мемлекетгік авиация 
салаларындағы уәкілетгі оргаіщар жүзеге асыранры.

§2. Байланыс жэне ақпараттандыру саласыівдағьг мемлекеттігс 
басқарудың мазмүны

Байланыс ҚР-ның экономикалық жэне элеуметгік инфра- 
қүрьшымының ажырамас бөлігі болып табьшады, ол байланыс 
қызметіне жеке жэне заңцы түлғалардың қажеттіліктерін 
қанағатгандырзта жэне қауіпсізідікгің, қорғаныстың, құқық тэргібін 
қорғаудың, мемлекеттік органдардың қажеттілігін қамтамасыз етуге 
арналған.

Байланыс саласьшдағы қызметтің құқықтық негіздері «Байланыс 
туралы» 2004 ж. 5 шілдедегі № II ҚР Заңьшен1 (2016.28.12 берілген 
өзгерістер мен толықгырулармен)белгіленген.

Байланыс деп ақнаратты, почта жэне арнаулы жөнелтілімдерді, 
почталық ақша аударымдарьш қабьшдау, жинау, өндеу, жинақтау, беру 
(тасымалдау) жеткізу, тарату түсініледі. Байланыс қызмехтерін жеке

1 КР-сы ГІарламентінің Жаршысы, 2004, №14-81-қ
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немесе завды хүлға — байланыс операторы көрсетеді. Байланыс 
операторлары, арнаулы, ведомстволық жзне корпоративтік 
телекоммуникация желілерінің, ортақ пайд аланахы н телекоммуникация 
желісіне қоеылатын жеке коммуникацияльж; жабдықтьщ иелері, 
радиожиілік спектрін пайдаланушылар болып табьшатьш 
радиоэлектрондық қүралдардың иелері байланыс саласындағы 
қызметті жүзеге асыратын шаруашылық жүргізуші субъектілері болып 
саналады.

Бүл субъектілер ҚР аумағында осы Заңға сәйкес қүрылады жэне 
олар өз қызметін бәсекелестік жағдайьшда жүзеге асырады.

Байзшныс саласывдағы қызметгі мемлекеттік ретгеу мен бақылау 
қьометтІң жекелеген түрлерін қүқықтық қамтамасыз ету, лицензиялау, 
Қазақстан Республикасының байланыс саласывдағы завдарыньщ 
сақгалуын бақылау арқылы жүзеге асырьшады. Байланыс саласывдағы 
мемлекетгік басқаруды Қазақстан Республикасыньщ Президенті, 
Қазақстан Республикасының Үкіметі жэне уэкілетгі орган жүзеге 
асырады.

Байланыс саласындағы қызметгі мемлекетгік ретгеу принциптері 
мьшалар болып габылады:

— байланыс қызметгерін пайдаланушьшардыц, байланыс 
саласындағы қызметті жүзеге асыратын шаруашылық жүргізуші 
субъектілердің қүқықтары мевгзавды мүдделерін қорғау;

— телекоммуникацияньщ әмбебап қызметгерін көрсету үшін 
жағдайлар жасау;

— телекоммуникация желілері мен құралдары арқылы 
хабарламалар тарату ерківдігі, почта жөнелтілімдерін қабьшдау, 
жеткізу және оларды транзитпен жіберу еркіндігі;

— жеке және завды түлғалардьщ байланыс саласывдағы қызметке 
қатысу жэне оның нэтижелерін пайдалану қүқықгарыньщ 
тевдігі;

— адал бәсеке;
— Қазақстан Республикасы аумағындағы бірыңғай ставдартгар 

негізівде желілік технологиялық ерекшеліктерді ескере отырып, 
байланыстың қауіпсіздігін, сенімділігі мен басқарылуьш 
қамтамасыз ету;

— байланыс саласындағы халықаралық ынтымақгастықгы, 
әлемдік байланыс жүйесіне ықпалдасуды кеңейтуге қолдау 
корсету;

— байланыс саласындағы үлтгық ресурстарды
орталықгавдырьшған басқаруды қамтамасыз ету.
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Байланыс саласыңцағы ұлтгық ресурстарды пайдалану құқығы 
Зацца белгіленген талаптарды сақгай отырып конкурстық негізде 
беріледі. Байланыс саласындағы үлттық ресурстар — бр[
I >а./ і,иожиілі ліктердің, номірлеудің жэне байланыс спутниктері
орбиталарьшьщ ресурстары.

Конкурстарға қатысуға ҚР Заңнамасымен белгіленген талаптарға, 
конкурс (немесе аукңион) өткізудің ережелеріне сәйкес келетін жеке 
және занды тұлғалар жіберіледі.

Заң бойынша байланыс саласыңдағы қатынастар байланыстың 
барлық желілері мен байланыс құрылыстарын қүрумен жэне 
найдаланушымен, радиожиілік спектрін пайдаланушымен, ҚР 
аумағында қызметін көрсетумен байланысты қатынастарды қамтиды.

Сонымен, Заңмен Байланыстың екі түрі қаралған: электр 
байланысы жэне почта байланысы электр байланысы 
(телекоммуникаңия)
- белгіперді, сигналдарды, дауыслық ақпаратты, жазбаша мәтінді, 
бейнелерді, дыбыстарды өткізгіш, радио, оптикалық жэне басқа да 
электромагнштік жүйелер бойьшша тарату немесе қабылдау. Почта 
байланысы почта жонелтілімдерін қабылдауды, ақша аударуды 
қамтамасыз ететік, сондай-ақ шарт негізінде мерзімді баспасөзді 
жөнелгуді, жеткізіп беру мен таратуды, зейнетақьшар мен 
жәрдемақыларды жеткізіп беруді үйымдастыратын байланыс 
инфрақұрылымының бір бөлігі больш табылады.

Электр байланысы өз кезегінде телефонды телеғрафты, қозғалмалы 
(үялы) қозғалмалы радиотелефон байланысы, қозғалмалы жерсеріктің 
радиобайланыс жэне түрагын қосалқы жэне көмекші жабдықгы қоса 
алғанда, радиотолқындарды таратуға жэне қабылдауға арналған жэне 
бір немесе бірнеше таратушы және қабылдаушы қүрылғылардан 
не олардың қүрамаларынан тұратын техігикалық кұрал 
радиоэлектрондық құрал арқылы радиобайланысын қамтиды. Бұдан 
басқа, заңнамаға сәйкес арнаулы байланыстың екі түрі болінеді: 
үкіметтік жэне фельдьегерлік.

Почта байланысы саласындағы қатынастар жоғарыда аталған 
Байланыс туралы Заңмен жэне ҚР өзге де нормативтік қүқықтық 
актілерімен ретгеледі. Почта қызметі мынаңдай қағидатгар негізінде 
жүзеге асырылады: Заңдылықтьщ сақталуы; почта байланысының 
қызмет корсетулеріне қолжетімді болуы; пайдаланушылардың 
қүдықгары мен мүдделерінің сақгалуы; ночта женелтілімдері 
қои-алысының ҚР бүкіл аумағындағы еркіндігі; оның ішінде транзит 
еркіндігі; жеке және занды тұлғалардың почта байланысы мен осы
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қызметтің нәтижелерін пайдалану саласьшдағы қрдықгарыньщ теңдігі; 
ҚР-ның зандарында белгіленген шектеулерді ескере отырып, 
пайдаланушьшардың жазысқан хаттарьшың қүпия болу қуқығын 
қамтамасыз ету; ночга желісінің сенімділігі мен түрақгьшығын жзне 
оньщ басқарылуьш қамтамасыз ету; почта байланысы саласындағы 
ережелер мен талаптардьщ бірлігі; ұлтгық почта желісінің жэне почта 
жинақтау жүйесінің дамуына мемлекеттік қолдау; улітық почта 
операторы почта жинақгаушы жуйесінің салымдарына тартатьш 
ақшаны орналастыру тэртібін мемлекетгік ретіеу.

Почта байланысының көрсететін қызметгерініц түрлеріне, почта 
байланысының баршаға қолжетімді көрсететін қызметі, тіркелетін 
почта жөнелгімдерін жіберу жөніндегі қызмет; жедел және қурьерлік 
почта қызметі, почталық ақша аударымдары; жаздырып алатын баспа 
басылымдарын тарату және заңдарына сзйкес почта байланысының 
өзге де қызмет көрсетуі жатады.

ҚР аумағында эркімнің жазысқан хаттарының телефон арқьгаы 
сөйпескен создерінің, почта, телеграф арқьшы және басқа жолдармен 
алысқан хабарларының қүпияльшығы сақгалуын конституциялық 
Заңмен кепілдендірілген. Буларды электр желілері мен почта айланысы 
желілері бойынша пайдалануды шектеу тек заңда тікелей белгіленген 
ретгер мен тэртіп бойынша ғана жол беріледі.

«Біійланыс туралы» Заңмен байланыс саласындағы қатьшастардың 
негізгі объектілері қаралған. Мысалы, телекоммуникация 
құрапдары:

— электромагнитгік немесе оптикалық сигналдарды 
қалыптастыруға, таратуға, қабылдауға, сақтауға, евдеуге, 
коммутациялауға немесе оларды басқаруға мүмкінідік беретін 
техникальщ қүралдар. Байланыс жолдары — тарату жолдары, 
байланыстың физикалық тізбектері жэне жол кабельдік, оньщ 
ішінде магистральдық (халықаральш; жэне

— қалааралық) қүрылғылары. Байланыс желісі — байпаныс
қүралдары мен жолдарьш қамтитын және
телекоммуникацияларға немесе почта байланысына арналған 
технологиялық жүйе.

Радиожиілік спектрі жэне байланыс жерсеріктестікгерінің 
орбитальгқ позицияларьш пайдалануды ретгеу мемлеісетгің ерекше 
қүзыретівде болады. Радиожиілік спектрін пайдалануды ретгеуде 
радиожиілік спектрін тиімді пайдалануға жэне радио электрондық 
қүралдар мен жоғары жиілікті қүрылғылардың электромагнштік 
үйлесімділігін камтамасыз етуге бағытталған қүқықтық, экономикапық,

114



гсхникалық шаралар кешенін білдіреді. Радиожиілік спектрін бөліп 
беріп, сондай-ақ радиожиілік спектрі мен байланыс жерсеріктерінің 
орбиталық пайдалану саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі ұсыныстарды әзірлеуді ҚР-ның Радиожиіліктер жөніндегі 
иедомство аралық комиссиясы байланыс операторлары 
қауымдастықгары мен байланыс қызмеггерін және радиожиілік 
спектрін пайдаланушылар қоғамдық бірлестіктерінің қатысуымен 
жүзеге асырады.

«Ақпаратгандыру туралы» 2007 ж. 11 ақпандағы №217 ПІ ҚРЗ 
заңға сәйкес Ақпаратгандыру ақпараттық технологияларды пайдалану 
негізінде электрондық ақпаратгык ресурстарды, ақпаратгық жүйелерді 
қалыптастыруға жэне дамытуға бағытгалған ұйымдастыру, әлеуметтік 
жономикалық және ғылыми техникалық үдеріс.

Электрондьщ ақпаратгық ресурстар, ақпаратгық жүйелер, 
ақпараттық жүмыстар мен электрондық қызметтер көрсету 
Ақпаратгандыру объектілері, ал ҚР аумағьшда ақпаратгандыру 
саласыңдағы қызметті жүзеге асыратьга немесе қүқыктық қатынастарға 
қатысатьга мемлекеггік органдар, жеке жэне занды түлғалар 
Ақпаратгандыру субъектілері болып табьшады.Ақпараттандьфу 
саласындағы мемлекеттік реттеудің мақсатшры ҚР-ның акпараттық 
инфрақүрылымын дамьпу, оның ішінде «электрондық үкіметгі» 
қалыптастыру, сондай-ақ елдің әлеуметтік және экономикалық дамуын 
ақпараттық қамтамасыз егу болып табылады. «Электрондық үкімет» 
деп мемлекеттік функцияларды уақытылы жэне сапалы орындауға 
бағьпталған, ақпараггық -  коммуникациялық инфрақүрылымын 
негізінде мемлекетгік басқару жүйесі түсіндіріледі.

§3. Көлік, байланыс және ақпараттаядыру салаларындағы 
басқаруды жүзеге асыратыи атқарушы билік органдарының 

қүқықтық жағдайы

Қазақстан Республикасы Үкіметі эрбір саласы бойынша 
мемлекетгік саясатгы, оның негізгі бағытгарын эзірлейді жэне оларды 
іске асьфуды үйымдастырады, эр саланы дамыту жөніндегі 
тұжырымдамалар мен бағдарламаларды бекітеді; халықаралық 
ынтьшақтастықты жүзеге асырады, көлікті пайдалану қағидасын 
бекітеді; ҚР-ның аумағында багажды жэне жүкті әкелуге, экегуге, 
олардың транзитіне тыйым салу туралы шешімдер қабылдайды, көлік 
жолдарын павдалану қағидаларын бекітеді; жолаушыларды, багажды, 
жүктерді, жүк багажды жэне почгга жөнелтілімдерін тасымалдау 
қағидасын, оның ішінде лицензияларға қойылатын біліктілік
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талаіггарын бекітеді, қауіпсіздік, қауіпті жуктерді тасымалдау 
қағидаларын бекітеді, ҚР-ньщ Конституциясында көліктің эртүрлі 
туралы заңдар актілерінде көзделген өзге де өкілетгіктерді жүзеге 
асырады.

Байланыс саласындағы мемлекетгік ретгеу мен бақылау байланыс 
қызметінің жекеленген түрлерін қүқықтық қамтамасыз ету, 
лицензиялау, ҚР байланыс саласындағы заңдарыньщ сақгайтын 
бақылау арқьшы жүзеге асырылады. Байланыс саласындағы 
мемлекеттік басқаруды ҚР Президенті, ҚР Үкіметі жэне уэкілетті орган 
жүзеге асырады.

ҚР Үкіметінің, Уәкілетгі орган мен оның аумақгық бөлімшелерінің 
жэне жергілікті атқарушы оргадцардың қүзыреті «Байланыс туралы» 
Заңның тиісінше 7 ,8,10-баптарында айқындалған. Осы заңға сэйкес ҚР 
Үкіметінің қүзыретіне, мысалы, байланыс саласындағы басым 
дамудың, мемлекетгік саясатгы жетілдірудің негізгі бағытгарын эзірлеу 
жэне дамудың салалық бағдарламаларын бекіту; байланыс 
саласындагы халықаралық ывтьдаақтастықты дамытуды қамтамасыз 
еіу, сондай-ақ радиожиіліліктерді және байланыс жерсеріктерінің 
орбиталық позицияларын тиімді павдалану саласывдағы мемлекетгік 
саясатгы эзірлеу және іске асыру; ортақ пайдалынатын 
телекоммуникация желілерін, біртүгас телекомуникация желілерінің 
ресурстарын ҚР-сы мемлекет органдарьшың қорғаныс, қауіпсіздік және 
күқық тәртібін қорғау оргавдарын қамту үшін әзірлеу мен пайдалану 
тәртібін бекіту; ҚР Радиожиіліктер жөніндегі ведомствоаралық 
комиссиясы туралы ережені және оның құрамын бекіту; байланыс 
саласьіндағы қызметгі лицензиялаған кезде лицензия беру шарттарын 
айқывдау жэне біліктілік талаптарын бекіту; почтамен жіберуге тыйым 
салынған затшрдың тізбесін айқындау, байланыс қызметтерін көрсету 
қағидаларын бекіту; озіне ҚР Конституциясымен, завдарьмен жэне 
Презвдентінің актілерімен жүктелген өзге де функцияларды орындау 
жатады.

ҚР уэкілетті атқарушы билік органдарының ақпаратгандыру 
саласывдағы қүзыреті жоғарыда аталған мақсаттар мен Завда 
белгіленген принциптерге негізделген. Осыған сәйкес ҚР Үкіметінің 
қүзыретіне мысалы, басым дамудың, совдай-ақ мемлекеттік саясатгың 
негізгі бағытгарын эзірлеу, салалық бағдарламаларды бекіту; 
халықаралық ынтьмақтастықіы қамтамасыз ету; злектровдық үкіметгі 
қалыптастыру мен оның жүмыс істеу, мемлекетгік электрондық 
ақпараттық ресурстарды және мемлекеттік акпараттьщ жүйелерді күру 
мен дамьггу жэне оларды ҚР-ның бірыңғай акпараттық кеңістігінде
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озара іс-қимыл жасау жағдайларьш қамтамасыз ету; электрондық 
аісгіараттық ресурстар мен ақпаратгық жүйелерге мемлекетгік және 
жеке меншік қүқығын қорғауды қамтамасыз ету және т.б. өзіне 
■шднамалық актілермен жүктелген өзге де функцияларды орындау 
жатады.

Көлік байланысы және ақпаратгандыру салаларындағы 
мемлекетгік басқаруды жүзеге асыратын ҚР Президентінің шешімімен 
күрьшған жэне Заңнамалардың негізінде ҚР Үкіметінің 2004 ж. 24 
қарашадағы №1232 қаулысымен бекітілген «Қазақстан Республикасы 
көлік және коммуникация минисгрлігі туралы» Ережеге, оның жаңа 
редажциясы ҚР-сы Үкіметінің 2012 ж. 29 желтоқсандағы №1819 
қаулыға қосымша жазылған, сзйкес іс-эрекет жасайтын уәкілетті 
мемлекеітік орган ҚР көлік жэне коммуникация министрлігі болын 
іабылады.

ҚР-сы көлік жэне коммуникахщя министрлігі көлік, 
коммуиикация, байланыс, ақпараттандыру, мемлекетгік қызметтерді 
Ақпаратгандыруды бақьшау және хальщқа қызмет көрсету 
орталықгарының қызметін үйлестіру салаларындағы басшьшықты, 
сондай-ақ заңнамада козделген шекте салааралық үйлестіруді жүзеге 
асырады.

Министрліктің мынандай ведомстволары бар:
1. Автомобиль жолдары комитеті
2. Азаматгық авиация комитеті
3. Мемлекеттік қызметтерді автоматтандыруды бақылау жэне 

халыққа қызмет көрсету орталықгарының қызметін көрсету комитеті
4. Байланыс жэне Ақпараттандыру комитеті
5. Көлік жэне қатынас жолдары комитеті
6. Көлікгік бақьшау комитеті
Министрліктің жэне оның ведомстволарьшың қүқықтық жағдайы 

оньщ басқаруына жатқызылған салалар туралы заңдармен жэне аталған 
ережемен айқындалған.

Мннистрліктің миссиясы көлік коммуникация кешенін жэне 
ақпараттық коммуникациялық технологияларды дамьпу мақсатында 
көлік жэне коммуникация байланыс жэне ақпаратгандыру, сондай-ақ 
мемлекетгік қызметгерді автомапандыру саласында тиімді 
мемлекетгік саясатын қалыптастьфу жэне жүргізу болып табылады.

Министрліктің міндеттері негізінен мынандай: ісөлік жэне
коммуникация саласында мемлекеттік саясатты эзірлеуге және іске 
асыруға қатысу, көлік жэне коммуникацшшық байланыс, 
ақпаратгандыру саласында жэне «Электрондық үкімепі» 
қалыптастыруда салааралық үйлестіруді жүзеге асыру, көлік жэне

117



өміршёнйік циклі үдерісінің адамньщ өмірі мен денсаулығьгаа жэне 
қоршаған оріаіа қауіпсізідігін қамтамасыз ету, көлік жэне 
коммуникация, байланыс, акдаратгаңдьфу саласында және 
«электрондық үкіметті» ҚалыптасТыруда халықаралық 
ьштымгіқгастьіқты жүзеге асыру; байланыс саласында мемлекетгік 
саясатгы әзірлеуге қатысу және іске асыру; байланыс саласындагы 
қызметтерді ұсьшатын немесе оларды пайдаланатын түлғалалардың 
қызметін мемлекеттік бақьшау, үйлестіру жэне реттеу, ақпараттандыру 
және «электрондық үкімет» саласындағы мемлекет саясатгы йзірлеуге 
қатысу мен іске асыру және қызметгі мемлекетгік ретгеу, почта 
байланысы саласындағы жэне іске асыру, почта операторларының 
қызметін мемлекеттік бақылау, үйлестіру жэне ретгеу; табиғи 
монополиялар салаларында жэне ретгелегін нарықгарды 
телекоммуникация мен почта байланысының жалпы қолжетімді 
қызмепсері саласындағы мемлекеттік саясатты әзірлеуге қатысу және 
іске асыру әрі мемлекеттік реттеу жэне бақьшау, гендерлік теңдік 
қағидатын сақгау, Министрлікке жүктелген өзге де міндетгер болып 
табьшады.

Министрліктің орталық аппаратының функциялары 206 
тармақшадан түрады. Министрліктің мынандай құқыктары мен 
міндеттері белгіленген. Мшшстрліктің бақылау мен қадағалауды 
жүзеге асыруға, сондай- ақ қолданыстағы заңнамаға сэйкес 
жауапкершілікке тартуға, өз кұзыреті шегінде орындалуға міндетті 
нұсқаулар беруге жэне нормативтік актілер шығаруға, мемлекетгік 
органдардан, ұйымдардан белгіленген тэртіппен ақпарат сұратуға және 
алуға, ҚР Заңнамасьша қайшы келетін актілердің күшін тоқгатуға 
немесе оларды озгерту туралы тиісті мемлекетгік органдарға 
ұсыныстар енгізуге, оз қүзыреті шегінде сарапшьшарды, мамандарды 
сондай-ақ мемлекетгік органдардың, ведомстволық бағьшысты 
ұйымдардың жэне өзге де ұйымдардың қызметкерлерін сарапгама және 
консультациялар өткізу үшін таріуға, өз кұзыреті шегінде мемлекетгік 
меншіктегі мүлікке иелік жэне пайдалануды жүзеге асыруға; заңнамада 
белгіленген жағдайларды жэне тәртіппен лицензиялауды 
жүзеге асыруға жэне мемлекеттік қызмет көрсетуді ұсынуға, 
мемлекеттік кәсіпорындарды жэне өзге де ұйьшдарды кұру, қайта кұру, 
тарату жэне атауын өзгерту мэселелері бойынша ҚР Үкіметіне 
үсыныстар енгізуге, өз қүзыретінің шегінде Министрліктің құзыретіне 
кіретін, қоғамдық және басқа мекеме үйымдарында жэне шетелдік 
мемлекеттерде ҚР-ның агьшан өкілдік етуге, өз кұзыреті шегінде көлік 
және коммуникация, байланыс, ақпараттандыру, мемлекеттік
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қызметгерді Ақпаратгандыруды бақылау жэне халыққа қызмет көрсету 
оріалықгарыньщ қызметін үйлестіру салаларындағы нормативтік- 
қүқықгық актілерді оларды ҚР Үкіметіне енгізу үшін эзірлеуге; ҚР-ның 
Чаңнамасында көзделген өзге күқықтарды жүзеге асыруға қүқығы бар.

Министрліктің міндеттеріне Министрліктің қүзыретіне кіретін 
мэселер бойынша түсініісгеме беру, ҚР-ның мемлекеттік органдарымен 
ресми сүрау салу жағдайында өз құзыреті шеңберінде магериалдар мен 
анықгамаларды үсыну, министрліктің қызметкерлерінің мемлекеттік 
қызметкерлерінің қызмет этикасы қағидаларының сақгалуын 
қамтамасыз ету, мэлім болған сыбайлас жемқорлық қүқық бүзушьшық 
оқиғалары туралы басшылықа немесе қүқық қорғау органдарының 
назарына жеткізу: Министрліктің күзыретіне кіретін өзге де
міндетгерді орындау жатады.

ҚР Көлік жэне акпарат министрлігінің мемлекетгік қызмеггер 
керсету саласындағы өкілеттіктері «Мемлекетгік көрсетілетін 
қызметгер туралы» 2013 ж. 15 сәуірдегі № 88 ҚРЗ Заңмен белгіленген. 
Басқа орталық жэне жергілікгі мемлекеттік атқарушы билік 
органдарыньщ Ақпаратгандыру жэне мемлекеттік қызметтер көрсету 
салаларындағы қүзыреті Ақпаратгандыру жэне Мемдекетгік 
көрсетілетін қьізметгер туралы Заңдарымен айқыңдалған.

Жергілікті өкілді және атқарушы органдардың көлік саласындағы 
окілетгі «Қазақстан Республикасыньщ жергілікті мемлекеттік басқару 
жэне озін өзі басқару туралы» ҚР-ның Заңына жэне басқа да ҚР-ның 
нормативтік-күқықтық актілеріне сәйкес жүзеге асырылады.

Облыстық (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) 
экімдігі қызметін тиісті экімшілік аумақгық бөлімшелерімен жэне ҚР 
эскери басқару, ұлтгық қауіпсіздік жэне ішкі істер уәкілетгі органның 
аумазқгық іздік жэне ішкі істер уэкілетгі мемлекетгік органдарының 
бөлімшелерінің желілерін қоснағанда, байланыс ғимараттарының, 
телекоммуникаңия жолдары мен басқа да инженерлік инфракүрылым 
объектілері кұрылысыньщ жоспарларын айқындайды жэне әзірлейді, 
байланыс операторларын ҚР-ның Заңдарында белгіленген тәртіппен 
тиісті шығындарды отей отырьш, абоненттерге тегін қосуды үсыну 
үшін байланыс операторларымен бірлесіп, әлеуметгік мэні бар 
объектілердің тізбесін айқындайды, почта операторларыньщ өндірістік 
объектілері үшін ҚР-ның Зандарьша сэйкес тұргын емес үй жайлар 
боледі, сондай-ақ почта онераторларьшың олардың аумағына өндірісгік 
объекгілерді орналастыруьгаа жэрдемдеседі, жергілікті мемлекетгік 
басқару мүддесіңде ҚР-ньщ заңнамасымен жергілікті атқарушы 
органдарға жүктелетін өзге де өкілетгіктерді жүзеге асырады.
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Облыстагы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кентгің, 
ауылдың, ауылдық округтің зкімі облыс (республшеалық маңызы бар 
кала, астана) әкімдігіне облыстьщ (реснублшсалық маңызы бар 
қаланың, астананың) даму жоспарына енгізу үшін тиісті экімшілк 
аумақгық бірлікге байланыс қызметгерін керсетуді үйымдастыру 
жөнінде үсыныс енгізеді.

Инфрақүрьшымды дамьпу жөнінде «Қазақстан 2050» 
Стратегиясында жаңа міндетгер қойылған. Онда инфрақүрылымды екі 
бағытта дамьггу: үлтгық экономикакы жаһандық ортаға кіріктіру, 
сонымен қатар, ел ішінде өңірлерге қарай қадам жасау қажет делінген. 
Осы интеграция арнайы бағдарламасьш эзірлеу керек болатьшдығы 
Үкіметке 2013 жылы Инфрақүрылымды дамыту жөніндегі мемлекетгік 
бағдарлама эзірлеп, қабылдау тапсырылған.

%
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УІІ-БӨЛІМ.
ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ТАБИҒЖ 

РЕСУРСТАРДЫ ІІА ЙДАЛАНУ САЛАСЫВДАҒЫ БАСҚАРУ

1-Тарау. ТАБНҒАТТЫ ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ҚОРШАҒАН 
ОРТАНЫ ҚОРҒАУ САЛАСЫНДАҒЫ БАСҚАРУ

§1. Қоршаған ортаны қорғау жане табиғн ресурсгарды шшдалану 
саласындағы басқарудың м а зи р ы

ҚР-ньщ Конституңиясына сэйкес мемлекет адамньщ омір сүруі 
мен денсаульнъша қолайлы айналадағы ортаны қорғауды мақсат етіп 
қояды, ҚР~ның азаматтары табиғатгы саідгауға жэне табиғат 
байлықгарьш ұқыпты қарауға халықгардың өмірінің ұзаруы тұрмыс 
жағдайының түрақгы дамуьшың негізі болып табылады.

Қазахстан Республикасы аумағьшьщ шегінде табиги ре-сурстарды 
пайдалану мен қоршаған ортаға әсер етуге байланысты шаруашыльщ 
және озге де кызметгі жүзеге асыру кезінде коршаі ан ортаны қорі ау, 
қалпьша келгіру және сақтау, табиғи ресурстарды пайдалану мен 
юлықыту саласындағы қатынастар 2007 ж. 9 қаңтардағы №212 III 
ҚРЗ
«Қазақстан Республикасьшың экологаялық кодексімен1» ретгеледі.

Табиғат және оның ресурстарды кәсіпкерлік қызмеггің көптеген 
және эр түрлі ендірістік шаруашылық проңестерінде ьщпал ететін және 
мақсатгы пайдаланатын объекіісі болып табылдщ.

Сондықган бүл зкономика еаласындағы мемлекетгік экологияльщ 
реітеу проблемасын өте маңызды етеді.

Табиғат қорғау саласындағы оте коп заңнаманың ішінде негізге 
алынатын «Қазақстан Республикасыньщ Экологиялық Кодексі» 
ерекше рел ахқарады, өйгкені ол үйымдастырушылық, қүқытық, 
экономикалық және тәрбиелік ықпал етудің жешеңді шараларымен 
қатар экологиялық кддсык тэртібін қальштастыру мен нығайтуға жэне 
Қазақстан аумағыиың, экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге 
арналған. Бүл Кодексте табиғат объектілерінің барлығына бірдей

1 ҚР сы Парламенгінің Жа})шысы, 2007 ж. №1, 1-қ
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болатын қоршаған табиғи ортаны қорғаудың міндеттері мен негізгі 
қағидаттары сондай-ақ соған арнайы уәкілетік берілген қоршаған 
ортаны қорғау саласындағы мемлекетгік органдармен жергілікті өзін 
өзі басқару органдарының қоғамдық бірлестікгердің құқықгары мен 
міндеттері бекітілген. Қоршаған орта мен табиғатгың нақгы 
обьектілерінің жердің, судың, орманның ерекше проблемалары мен 
мэселелері осы заңдармен ретгеледі. Экологиялық кодексіне сәйкес 
қоршаған орга деп атмосфералық ауаны, жердің, азон қабатын, жер 
бетівдегі және астындағы суларды, жерді, жер қойнауью, өсімдіктер 
мен жануарлар дүниесін, сондай-ақ олардың өзара әрекетінен 
туыидайтын климатты қоса алғанда, табиғи жэне жасаңцы 
объектілердің жиывтығы түсініледі.

Қоршаған ортаға әсер ететін мемлекетгік билік органдарының, 
заңды және жеке түлғалардың шаруашылық басқару жэне өзге де 
қызметтері мына төмендегідей негізгі қағидаітар негізінде жүзеге 
асыруға тиіс.

— Қазақстан Республикасының орнықгы дамуын қамтамасыз ету;
— Экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету;
— Экологиялық қатынастарды ретгеу кезіндегі экожүйелі көзқарас;
— Қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік реттеу 

жэне табиғи ресурстарды пайдалану саласындағы мемлекетик 
басқару;

— Қоршаған ортаны ластаудың жэне оған кез келген басқа түрде 
завды келтіруді болдырмау жөніндегі алдын алу шараларының 
мівдеттері;

— ҚР-ның экологиялық заңнамасын бүзғаны үшін жауаптылықтан 
қашпау;

— Қоршаған ортаға келтірген залалды өтеу міндеттері;
— Қоршаған оргаға эсер етудің ақылы болу жэне оған рүқсат ету 

тәртібі;
— Табиғи ресуртстарды пайдалану мен қоршаған ортаға әсер еіу  

кезінде неғүрлым экологиялық таза жэне ресурс үнемдеу 
технологияларды қолдану;

— Қоршаған органы қорғау жөніндегі мемлекетгік органдар 
қызмегінің озара эрекетгігі, үйлесімдігі мен жариялығы;

— Табиғат пайдаланушыларды қоршаған ортаны ластауды 
болдырмауға, азайтуға жэне оны жоюға, қалдықтарды кемітуге 
ьгаталандыру;

— Экологиялық ақпартыц қолжетімдігі;
— Табиғат ресуртстарды пайдалану мен қоршаған ортаға әсер егту
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кезінде үяттық мүдцелері қамтамасыз ету;
-  ҚР-сы эколоіиялық заңнамасының халықарапық құқык, 

принцшхгерімен және нормаларымен уйлеседі;
Жоснарланып спгырған шаруашылық зац мен өзге де қызметгің 
экологиялық қа.уштілігі презімпцнясы жгне оньі жүзе:ге асыру 
арқылы шешімдер қабылдаған кезде коршаган ортаға жэне 
халықгьщ денсаулығына эсерін бағалау міндетгілігі больш 
табьша/іы.

— Қоршаған ортаны қорғаудың негізгі мақсаттары жай күй 
эюологиялық қауіпсіздікті және халықгың денсаулығын 
сақгауды, биологиялық эртүрлікті сақшуды, ластанудан 
болғызбауды, экологиялық жүйелердің түрлықгы жүмыс істеуін 
табиғи ресурсгарды молықгыруды және тиімді пайдалануды 
қамтамасыз ететін қолайлы қоршаған оіртаны қалыптастыруға 
мемлекетгің қол жетімділігі.

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекетгік реттеудің және 
іабиғи ресурстарды шійдалану саласындағы мемлекетгік басқарудың 
негізгі үйымдыіс қүқықтық қүралдарына мыналар жатады:

1. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекепік 
репеу: қоршаған ортаны қорғау саласьшдағы қьгзметті
лицензиялауды зкологиялық нормаларды; қоршаған ортаны қорғау 
саласындағы техникалық ретгеуді, мемлекетгік экологиялық 
еараптаманы; экологияпық рүқсаттар беруді; мемлекетгік экологияЛық 
бақьшауды қоршаған ортаны қорғауды экономкалық реттеу жүйесін, 
неғүрлым экологиялық таза технологиыяларды енгізуді 
ынталандыруды, табиғііт қорғау іс шараларын қаржыландыру жүйесін, 
мемлекетгік экологиялық мониторингті, табиғат найдаланушыларды, 
қоршаған ортаны ластау кездері мен учаскелерін мемлекегтік есепке 
алуды, зколошялық білім беру ағарту ісін қамткды.

2  Табиғи ресурстарды пайдалану саласындағы мемлекеттік 
басқару: табиғи ресурстарды пайдалшіу саласындағы мемлекетгік 
жоспарлауды табиғи ресурстарды қорғауға, пайдалануға және 
молықгыруға мемлекетгік бақылау жаса.уды; табиғи ресурстарды 
иайдалану қүқығына лшцензиялар, рүқсаттар беруді және шарттар 
келісім шарггар жасасуды; табиғи ресурстарды қалпына келтіру мен 
юлықгыруды, ресурс үнемдейтін технологияларды енгізуді 
үйымдастыруды; табиғи ресурстардың монит рингі мен кадастрларьш 
жүргізуді; таіэиғи ресурстарды бөлуді, табиги рееурстарды 
найдалануды, қалпьша келтірумен толықгыруды жүзеге асыратын
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мемлекеттік завды тұпғаларды басқаруды, табиғи ресурстарды корғауды 
уііымдастыру және т.б. мәселелерді қамтиды.

2003 ж. 20 маусымдагы №442 II ҚРЗ(2016 жьшы 30 маусымдағы 
берілген өзгерістер мен толықтырулармен) «Қазақстан 
Республикасыньщ жер Кодексіне1» сәйкес жер Қазақстан 
Ресиубликасының егемендігі белгіленетін шекгегі аумақгық Кеңісгік 
табиғи ресурс, жшшьиа ортақ өндіріс куралы жэне кез-келген еңбек 
процесінің аумақтық негізі.

Қазақстан Реопубликасында жер мемлекеттік меншікте болады. 
Жер учаскелері жер кодексінде белгіленген негіздерде, шарттар мен 
шектерде жеке меншікте де болуы мүмкін. Егер ҚР-ііың лсер, орман, су 
завдарында, жер қойнау, өсімдіктер мен жануарлар дүниесі, ерекше 
қорғалагын табиғи аумақгар гуралы Завдарывда өзгеше көзделмесе, 
жер учаскелерін иелену, пайдалану және оларға білік ету, совдай-ақ 
олармен мэміле жасау бойьшша муліктік қатынастар ҚР -ның 
азаматгық заңдарымен реттеледі.

Қоршаған оргаға келгірілген залапды экономикалық бағалау - 
қоршаған ортаны және табиғи ресурсгардың тугыну қасиетгерін 
қалпына келтіру үшін қажетгі шығывдардың қүндық көрінісі. 
Қоршаған ортаны қорғау саласывдағы уәкілетгі органның лауазымды 
адамдары қоршаған ортаға залал келгіру фактісі анықгалған күннен 
бастап бір ай мерзім ішівде қажетті материалдарды жинау мен 
талдауды жүргізеді жэне келтірілген залалға зкономикалық бағалауды 
белгілейді. Атмосфералық ауаны жэне су, жер ресурстарын белгіленген 
нормативтерден тыс ластаудан, жер қойнауын заңсыз пайдаланудан, 
сондай-ақ өндіріс пен түтыну қалдықгарын, оның ішівде радиоактивті 
қалдықтарды белгіленген нормативтерден тыс орналастырудан 
келгірілген залалды экономикалық бағалау Қазақстан 
Республикасының Үкіметі бекітетін қағвдаларға сэйкес тікелей иемесе 
жанама здістермен айқывдалады.

2003 жылы 9шілдёдегі №481 ҚРЗ (2016 жылы 28 сэуіріндегі 
берілген өзгерістер мен толықгырулармен) «Қазақстан 
Республикасыньщ Су Ко- дексіне2» сэйкес ҚР ның су қоры ҚР аумағы 
шегіндегі мемлекеттік су кадастырына енгізілген немесе енгізуге тиіс 
барлық су объектілерінің жиынтығын қамтвды. Су обьекгілеріне

1 2016 жылы 30 маусымдағы берілген өзгерістер мен толықгырулармен// 
Һйр^/оп1іпе.2акоп.кг/
2 2016 жылы 28 сәуіріндегі берілген өзгерістер мен толықгырулармен 
«Қазақстан Республикасының Су Кодексіне»//ҺНр://оп1іпе.2акоп.к2/



шокарасы, көлемі мен су режимі бар құрлық бсті бедерлеріндегі және 
жор койнауыңцағы су шоғырланымдары жатады. Олар: теңіздер, 
оісндер, соларға теңестірілген каиалдар, көлдер, мүздықтар жэне 
оаоқада жер үсті су объектілері, жер асты сулары бар жер қойнауының 
боліктері.

ҚР-иі>щ су қоры айырықша мемлекеттік меншікте болады. Су 
қорын иелену, паңдалаиу және оған билік ету құқығын ҚР ның Үкіметі 
жүзеге асырады.

ҚР-ның су заңиамасы су қорын пайдалану мен корғау қорын және 
оу шаруашылызғы жүйелерін басқару, сумен жабдықгау жэне су бүру, 
і ■идромелиораңиялық жұмыстарды және су шаруашылыгы жүйелері 
мен қүрыпыстарынын, қауіпсізідігі жөніндегі жүмыстарды жүргізу 
оаласындағы қатьшастарды және өзге де су қатынастарды реттейді.

Су қорын пайдалану мен қорғау, сумен жабдықтау жэне су 
бүру саласьшдағы меішіекеттік басқару осы саладағы мемлекеттік 
роттеу мен бақьшау; түрақгы су пайдалану мен қорғауды үйымдастыру; 
оу пайдаланудьщ оңтайлы жағдайларын жасау, қоршаған ортаның 
экологиялық түрақгьшығьш жэне халықтық санитарлық 
шидемиологиялық қауіпсізідігін сақгау; бассейндік басқару; су қорын 
бақьшау мен басқару функцияларьш жэне су ресурстарын шаруашылық 
пайдалану функцияларын бәлу принциптеріне негізделеді.

Қазақстан Республикасы су заңдарының мақсатгары халықгың 
және қоршаған ортаның тіршілік жағдайларын сақгау мен жақсарту 
үшін су пайдалану мен су қорын қорғаудың, сумен жабдықгаудың жэне 
су бүрудың зкологияльщ қауіпсіз жэне экономикалық оңтайлы 
деңгейіне қол жеткізу жэне қолдау болып табылады.

Қазақстан Республикасы су завдарьшың міңцеттері:
1) су қорын пайдалану жэне қорғау, сумен ж:абдықгау жэне су бүру 

саласындағы мемлекеггік саясатгы жүргізу;
2) су қатынастарын, сумен жабдықгау жэне су бүру саласындағы 

қатынастарды реггеу;
3) түрақгы су шшдалануды және су қорьш қорғауды, сумен 

жабдықгауды және су бүруды қолдау мен дамытудың құқықгық 
негіздерін қамтамасыз ету;

4) су қорыя пайдаланудың жэне қорғаудың, сумен жабдықгаудың 
және су бұрудың негізгі принциптері мен бағыттарын айқындау;

5) су ресурстарын зерттеу, барлау, ұгымды және кешенді 
найдалану мен қоргау, тидромелиорациялық жүйелер мен су 
шаруашьшығы құрьшыстары саласындағы қатынасгарды басқару;

6) жерді гидромелиорацнялауды дамыгу бағіыттарын айқындау;
7) халықты жэне шаруашьшық объектілерін су шаруашылыгы
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кұрылыстарындағы төтенше жағдайлардан жэне олардьщ 
зардаптарынан қорғау жатады.

Қазақстан Республикасьгаьщ су қоры Қазақстан Республикасының 
аумағы шегіндегі мемлекетгік су кадастрына енгізілген немесе 
енгізілуге тиіс барлык су объектілерінін; жиынтығын қамтиды.

Су объектілерін пайдалану мен қорғау кезінде туындайтын жерге, 
орманға, өсімдік пен жануарлар дүниесіне қатысты қатынастар арнайы 
заңдармен жэне Су Кодексімен реттеледі.

Орман ағаш пен бұта өсімдіктерінің жэне тірі табиғаттьщ баска да 
компонентгерінің құрамас бөлікгерінің жиынтығы негізінде белігілі 
бір аумақта қалыптасатын қоршаған ортамен өзара байланыстағы жэне 
маңызды зкологаялық, экономикалық және әлеуметгік мэні бар табига 
кешен.ҚР-ньщ орман қорьш Қазақстанның аумағындағы барлық орман, 
сондай-ақ орман өсімдіктері өспеген, бірақ орман шаруашылығының 
қажетгеріне арналған орман қоры жерлері жатады.

Орман қорын иелену, пайдалану, оған билік ету жөніндегі 
қоғамдық қатынастар 2003 ж. 8 шілдедегі №477 II ҚРЗ «Қазақстан 
Республикасының Орман Кодексімен1» (2016 жылы 28 сэуіріндегі 
берілген өзгерістер мен толықгырулармен) реттеледі. Кодекспен орман 
қорының күзетудің, қорғаудың, молықгырудың, оньщ экологияльщ 
және ресурстық элеуметтік көтерудің оны үгымды пайдаланудың 
күқықгық негіздері белгіленген.

Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту жэне пайдалану 
саласьшдағы қоғамдык қагынастар «Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін 
молайту жэне пайдалану туралы» 2004 ж. 9 шілдедегі №593 II ҚР 
Заңмен2 (2016 жылы 29 наурыздағы берілген өзгерістер мен 
толықгырулармен) реттеледі.

Жануарлар дүниесі бүл ҚР ның аумағьш түрақты немесе уақытша 
мекендейтін, сондай-ақ ҚР-ның қүрлықгағы қайраңының және 
айырықша экономикалық аумағының табиғи ресурстарына жататьш 
жануарлар жиынтығы. Жануарларға қүрғақта, суда, атмосферада және 
топырақга табиғи еркіндік жағдайыңда болатын жабайы жануарлар 
жорғалаушы қоректілер, қүстар, бауырымен жорғалаушылар, 
қосмекенділер, балықтар, молюскалар, жэндіктер жэне т.б жатады.

1 Қазақстан Республикасывың Орман Кодексі 2016 жьшы 28 сәуіріндегі беріпген 
өзгерістф мен толықгьфулар енгізілген //һіір^/оаіте.гакоп.кг/
2 Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту жэне пайдалану туралы ҚРЗ 2016 
жылы 29 наурыздағы берілген өзгерісіер мен толықгырулар еетізшген// 
ҺМр^/опІіпе.гакоп.кт/
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Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және дайдалану 
(ііласын мемлекеттік басқарудьщ негізгі принциптері жануарлар 
дуниесінің қорғалуьш, өсімін молайгуды жэне орнықгы пайдалануын 
қамтамасыз еіу; жануарлар дүйиёсін ізгілік принциптеріне сэйкес 
жаиуарларға қайта қарауға жол бермейтін тэсілдермен пайдалану; 
(>скіре 'іүқымдас балықтарды табиғн мекеңцеу ортасынан алу, оларды 
оатып алу, өадеу жэне олардың уылдырыгын және мемлекетгік 
монополияға жатқызылған өнімніц басқатүрлерін экспорпау жөніндегі 
қьгзметті коспағанда жануарлар дүниесінің пайдалануымен 
қорғалауына м:емлекеітік бақылаудықадағалауды асыру женіндегі 
қызметтің жануарлар дүниесі объектілерін пайдалану жөніндегі 
қызметпен қоса атқарылуына бермеу.

Жануарлар дүниесін пайдалану қүқығьш жерді, суларды, есімдік 
дүниесін және басқа да табиғи ресурстарды пайдалану қүқығынан 
бөлу; жануарлар дүниесін арнайы пайдаланудың ақьшы болуы; ҚР-ның 
жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молаііту және пайдалану 
еаласындағы заңцарын бүзғаны үшін жауапкершіліктен бүлтартпау, 
азаматгар мен қоғамдық бірлестіктердің жануарлар дұниесі 
обьектілерін қорғау, өсімін молайту жэне орнықты пайдалану 
саласындағы міндетгерді шешуге қатысуы больш табылады.

Жануарлар дүниесі мемлекетгік меншікте болады.
Жануарлар дүниесінің обьектілері ҚР-сы Заңңарының талаптарына 

сәйкес павдалгшуға беріледі. Жануарлар дүниесін пайдалану жалпы 
жэне арнайы пайдалану тәртібімен жүзеге асырьшады. Арнайы 
пайдалануға ҚР-ның Завдарывда белгіленген тәртіппен берілетін 
жануарлар дүниесін пайдалануға арналган рүқсапар негізівде беріледі.

Жануарлар дүниесін жалпы пайдалану, оньщ ішінде әуесқойлық 
бшіық аулау қандай да бір рүқсатсыз жүзеге асырьшады.

Жануарлар дүниесін жалпы пайдалану үшін пайдалану мерзімдері 
белгіленбейді, ал жануарлар дуниесін арнайы пайдапану үшін, 
жануарлар түрлерінің, мекендеу оргасының жыл мерзімінің жэне т.б 
ерекшелік- терін ескере отырып, эр түрлі мерзімдер белгіленеді.

ҚР-ньщ аз*мағында жануарлар дүниесін найдаланудың мынадай 
түрлеріне жол беріледі: аң аулау, судағы омыртқасыз жануарлар мен 
геңіз сүтқоректілерін альга қоюды; қоса алғаңца, балық аулау, аң аулау 
мен балық аулау объектілеріне жашайтьш жануарларды шаруашыяық 
мақсаттарда пайдалану, жаңуарларды ғылыми, мәдени ағарту, 
тәрбиелік және эстетталық мақсатгарда пайдалану, жануарлардьщ 
пайдалы қасиегтерін жэне тіршілік ету өнімдерін пайдалану; жануарлар
і үрлерінің өсімін молайту мақсаттарында найдалану. Жануарлар 
дүниесін қорғау, өсімін молайту жэне найдалану туралы Заңға сәйкес
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жануарлар дүниесін гіайдалану қүқығы берйпен жеке және заңды 
түлғалар жануарлар дүнйесін пайдала ну ш ьшар болып табьшады. 
Ащпылық жэне балық шаруапп.шықгарын жүргізу қүқығы жеке және 
занды тұлғаларға облыстық атқарушы органның аңшьшық алқаптар 
мен балық шаруашылығы су айдьшдарын және учаскелерін бекітіп 
беру туралы уәкілетгі органмен келісілген шешімінің, уэкілетгі орган 
мен жануарлар дүниесін пайдаланушы арасында жасалатын аңшылық 
жэне балық шаруашылықгарын жүргізу шартының негізінде беріледі.

Аң аулау мен балық аулау обьектілеріне жатпайтын 
жануарларды, сондай-ақ олардың пайдалы қасиеттері мен тіршілік ету 
өнімдерін шаруашьшық мақсатгарда пайдалану, сирек кездееетін жэне 
қүрып кету қаупі төнгеннен басқа жануарларды ғылыми, мэдени 
ағартушылық, тарбиелік және эстетикалық мақсаттарда, оның ішінде 
зоологиялық коллекңиялар жинау үшін пайдалану уәкілетгі орган 

, белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады. Жануарлар дүниесі 
объектілерІн сақгау жэне өсімін молайту мақсатында жануарлар 
дүниесін пайдалану мерзімдерін шекгеу, аулау эдістеріне, тәсілдеріне 
және күрал түрлеріне тыйым салу, жануарлар дүниесі обьектілерін алу 
нормаларын өзгерту, жануарлар дүниесін пайдалаеушьшардың санын 
шектеу; жануарлар элемін пайдалану орындарын шектеу белгіленеді.

Жануарлар дүниесінің жай-күйін, мекендейтін ортасыңа, көбею 
жағдайларына жэне жануарлардың аудару жолдарьша эсер ететін 
қызмет жануарлар дүниесінің, олар мекендейтін ортаның сақгалуы мен 
өсімін молайтуды және келтірілген зияңцы өтеуді қамтамасыз етудің 
талалтары сақтала отырып жүзеге асырылуға тиіс.

Жануарлардың сирек кездесетін жэне қүрып кету қаупі бар түрлері 
«Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы» ҚР- ның Заңына сэйкес 
ҚР-ның Қызыл кітабына енгізіледі.

Қоршаған ортаны қорғаудың бір ажыратылмас бөлігі ерекше 
қорғалатын табиғи объектілер болып табылады. «Ерекше қорғалатын 
табиғи аумақгар туралы» 2006 ж. 7 шілдедегі №175 III ҚРЗ ның 
Заңына1 сәйкес ерекше қорғалатын табиғи аумақ бүл ерекше қорғау 
режимі белгіленген мемлекеттік табиғи қорық қорының табиғи 
кешендері мен объектіпері бар жер учаскелері жэне олардың үстіндегі 
эуе кеңістігі.

Ерекше қорғалатын табиғи аумақгарды қорғау деп судың қолайсыз 
эсерін жою, осімдіктерді зиянкесгер мен аурулардан қорғау, жануарлар 
санын ретгеу үшін ерекше қорғалатын табиғи аумақга жүргізілуіне 
мүмкін іс шаралар кешені түсініледі.

1 ҚР сы Парламентінің Жаршысы, 2006, № 16,96-қ
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Нрекше қорғалатын табиғи аумақгарды «республ икаи ық маңызы 
санатынан «жергілікті маңызы бар» санатына ауыстыруға жол 

(Іерілмейді.
Мемлекеттік табиғи қорықгар, мемлекетгік ұлтгық табиги парктер, 

момлекепік табиғи резерватгар, мемлекеттік өңірлік табиғи парктер 
іацды іулғалар болын табылады және мемлекетгік мекеме нысанында 
қүрылады. Табиғат қорғау мекемелеріне жер учаскелері түрақты жер 
найдалану қүқығымен беріледі.

«Жерқойнауы жэне жер қойнауын пайдалану Заңы1» (2016 жылы 
!() маусымдағы берілген өзгерістер мен тольщтырулармен) жер 
қойнауын пайдалану саласындағы қоғамдық қатынастарды ретгейді 
жэне ҚР-ның мүдделерін қоргауға, жер қойнауын ұгымды әрі кедеңді 
ісртгеу мен найдалануға бағьпталғак.

Жер қойнауы топырақ қабатьшан төмен орналасқан, не пайдалы 
қазбалары жер бетіне шығып жатқан, ал топырақ қабаты жоқ болса, 
жер бетінен және теңіздердің, көлдердің, өзендердің жэне басқа да су 
айдындарының түбінен төмен орналасқан, ғылыми техникалық 
нрогресті ескере отырып, жер қойнауын пайдалану жөніндегі 
онераңияларды жүргізуге болатын тереңдікке дейін созылып жатқан 
жер қыртысының бөлігі.

§2. Қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды пайдалану
саласындағы басқаруды жүзеге асыратын атқарушы билік 

органдарының қүқықтық 
жағдайы

Қоршаған ортаны қорғау жәие табиғи пайдалану саласында ҚР- 
сы Үкіметінің қүзыретіне көптеген маңызды мәселелерді жүзеге асыру 
жатқызьшған, олардьщ ішінде, мысалы, қоршаған ортаны қорғау және 
табиғи ресурстарды пайдалану, қалдықтармен жүмыс істеу 
саласындаі ы мемлекеттік саясатгың негізгі бағытгарын, оларды жүзеге 
асыру жөніндегі стратегиялық шараларды әзірлеу, табиғи ресурстарды 
ҚР-ның заңдарында белгіленген тэртіппен табиғат пайдалануға беру 
гуралы шешімдср қабыдцау, республнкалық деңгейде жэне ерекше 
қорғалатын табиғи аумақгарда қоршаған ортаны қорғау жөніндегі, 
оондай-ақ гидрометеорология, климаты және Жердің озон қабатын

1 «Жер қойнауы жэне жер қойнауын пайдалану» ҚР Заңы 2016 жылы 30 
маусымдағы берілген өзгерісгер мен толықгырулар енгізілген /Ліир://опІіпе.
/акоп.Ісг/
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қорғау саласындағы бағдарламаларды бекіту, табиғи ресурстарды әрбір 
түрінің мемлекеттік есебін, мемлекеттік кадастрлары мен мемлекетгік 
мониторингін жүргізу тәртібін айқындау, қоршаган ортаны дорғау 
саласын лицензиялаңатын қызмет түріне қойылатын біліктілік 
талалтарын бекіту, айырьцдпа экологиялық, ғылыми және мәдени 
маңызы бар қоршаған ортанықорғау объектілерінің тізбесін айқындау, 
аумақгардьщ экологиялық жағдайын бағалау критерийлерін белғілеу, 
халықаралық ывггымақтастықты жүзеге асыру, аумақгы төтенше 
экологиялық жағдай аймағы ден жариялау жэне оның қүқытьщ 
режимінің қолданысын тоқгату туралы шешім қабылдау жэне т.б. 
жатады.

«Жер қойнау жэне жер қойнауын пайдалану туралы» Заңмен Жер 
қойнауын пайдалану саласындағы мемлекеттік реттеу жөніндегі ҚР-сы 
Үкіметінің қүзыреті, қүзыретггі органның (ҚР-ның Үкіметі 
айқындайтын орталық атқарушы орган) өкілеттіктері, Мұнай мен газ 
саласындағы уэкілетті органның қүзыреті, Қоршаған ортаны қорғау 
саласындағы уэкІлетті органның қүзыреті жэне т.б. мемлекетгік 
орталық жэне жергілікті атқарушы билік органдарының қүзыреті 
айқындалған.

Су қорын пайдалану мен қорғау, сумен жабдықгау жэне су бүру 
саласындағы қатынастар ҚР-ньщ су жэне езге де саласындағы 
қатынастар ҚР-ның су мен езге де заңцарымен ретгеледі. Олардың 
ішінде Қазақстан Республикасыньщ Су кодексі ерекше орын алады.

Су орын пайдалапу мен қорғау, сумен жабдықгау жэне су бүру 
саласындағы мемлекеттік басқаруды коммуналдық шаруашылық 
саласындағы уэкілетті заңцарында, ҚР-сы Президентінің жэне ҚР-сы 
өзге де заңдарында, ҚР-сы Президентінің және ҚР-сы Үкіметіпің 
актілерінде белгіленген өз қүзыреті шегінде облыстардың 
(республикалық маңызы бар қаланың) жергілікті өкілді жэне атқарушы 
органдарыжүзеге асырады.

Су қорын пайдалану мен Қорғау саласындағы басқару 
мемлекетаралық, мемлекеттік, белеендік аумақгық деңгейлерге 
белінеді.

Су қорын пайдалану мен қорғау сумен жабдықгау жэне су бүру 
саласыңдағы мемлекеттік басқару:

■ Су қорын пайдалану мен қорғау, сумен жабдықтау және су бүру 
саласындағы мемлекетгік реттеу менбақылау;

■ Түрақгы іс пайдалану. Үқьгаты, үтымды жэне кешенді 
пайдалану мен қорғауды үпггастыру;

* Су пайдаланудың оңтайлы жағдайларын жасау, қоршаған
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ортаның зкологиялық т.үрақіьш ьиъш жэне халыіаың
санитарлық эпңдемиологиялық қауіпсіздігін сақгау;

■ Бассейндік басқару;
■ Су қорын пайдалану және қорғау саласындағы мемлекетгік 

бақьшау мен басқару функцияларын жэне су ресурстарын
* Шаруашьшық пайдалану функцияларын бөлу принциптеріне 

негізделіп жұзеге асырылады.

Мемлекетгік органдарыньщ су қорын пайдалану мен қорғауды, 
сумен жабдықгауды және су бұруды басқару саласындагы қүзыреті Су 
кодексінің 6 тарауыньщ 36-39 баптарында белгіленген.

«Қазақстан - 2050» Стратегиясында «Біздің ең асыл табиғи 
Ьайлығымыз суды ысыран еіуді тоқіатуымыз керек» деп талап 
қойылған. 2050 жылға қарай Қазақстан сумен қамтамасыз ету 
ироблемасын түбегейлі шешуге тиіс.

Осы мақсатқа қол жеткізу үшін Стратегияда Үкіметке 
дэйектілікпен, бірінші кезеңде 2020 жьшға қарай түрғындарды ауыз 
сумен қамтамасыз ету, 2040 жьшға қарай суару проблемасын шешетін 
үзақ мерзімді бағдарлама жасау тапсырьшған.

Орман қорын күзету, қорғау, пайдалану, ормандарды молықгыру 
мен орман өсіру саласьшдағы мемлекетгік басқаруды жүзеге асыратын 
мемлекетгік органдар жүйесіне ҚР-ньщ Үкіметі, уәкілетті орган және 
оның аумақгық органдары, сондай-ақ Орман кодексімен жэне ҚР ның 
озге де Заң акгілерімен айқындалған қүзыреті шегінде облыстардың 
(республикалық маңызы бар қаланың, астананың) жергілікті атқарушы 
органдары кіреді. Аталған органдардың бүл саладағы қүзырегі ҚР-сы 
Орман Кодексінің 2 бөлімінің 12-15 баюггарыңда белгіленген.

Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту жэне пайдалану 
саласындағы мемлекетгік басқару органдарына ҚР-ның Үкіметі 
Уэкілетгі орган жэне аумаіаық бөлімшелері бар оның ведомстволары 
жатады.

ҚР-сы Үкіметінің Уәкілетгі орган мен оның аумақгық мемлекетгік 
басқару органдарыньщ бүл саладағы қүзырегі Жануарлар дүниесін 
қорғау туралы Заңньщ 2 тарауында айқындалған. Бүл органдар өзге 
де заңдармен ҚР-ның Президенті мен ҚР-сы Үкіметінің актілерінде 
кезделген өзге де Үкіметінің жүзеге асырады.

Ерекше қорғалатьш табиғи аумақіар саласындағы мемлекетгік 
басқаруды ҚР-ның Үкіметі, аумақгық бөлімшелері бар ведомствосыи 
қоса алғанда, уэкілетті орган, қарауында ерекше қоргалатын табиғи 
аталған Заңмен және ҚР-ның өзге де заңнамалық және заңға тэуелді
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актілерімен айқындалған өздерінің құзыреті шегінде облыстардың, 
републикалық өкілді және атқарушы органдары жүзеге асырады.

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы мемлекетгік 
басқару жэне бақылау жөніндегі жоғарьща аталған мемлекетгік 
органдардың қүзыреті Ерекше қорғалатын табиғи аумақгар іуралы 
Заңның 2 тарауында белгіленген.

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетгі ортаны қорғау 
министрлігі Қоршаған ортаны қорғау, бақьшау және қадағалау, балық 
шаруашылығын дамьггу, мелиорадия мәселелерін қоспағанда, су 
ресурстарын басқару, тұрмыстық қатты қалдықгарды кэдеге жарату, 
жаңартылатьш энергия көздерін дамыту саласьшдағы 
мемлекеттік саясатгы іске асыру мәселелері бойынша «жасыл 
экономиканы» дамыту мемлекеттік саясатын іске асыру және оны 
бақылау жөніндегі басшылықты және салааралық үйлестіру жүзеге 
асыратын Қазақстан Республикасының мемлекетгік атқарушы органы 
болып табьшады.

Министрліктің мынандай ведомствалары бар: 1) экологиялық 
ретгеу жэне бақьшау комитеті; 2) орман жэне аңшылық шаруашылық 
комитеті; 3) балық шаруашьтаығы комитеті; 4) су ресурстары комитеті. 

Министрліктің, оның ведомстволарының қүзыреті, негізгі міндеттері, 
функциялары, қүқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасы 
Экологиялық кодексімен (17 бап), Жер, Су, Орман Кодекстерімен 
және басқа Заңдармен сондай-ақ ҚР сы Үкіметінің 2013 ж. 25 
ақпандағы№172 қаулысымен бекітілген «Қазақстан Республикасьшың 
Қоршаған ортаны қорғау министрлігі туралы» Ережелермен 
айқындалған.

Министрліктің миссиясы: қазіргі жэне болашақ үроақтың
қажетгіліктерін қаиағатгандыру үшін қоршаған ортаны сақшу, қалпьша 
келтіру жэне сапасын жақсарту, биологиялық эртүрлілікті сақгау, 
экономика салаларын жэне қоршаған ортаны сумен 
қамтамасыздандыру, ҚР-ның төмен көміртекті дамуға және «жасыл 
экономикаға» көшуін қаматамасыз ету.

Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің міндетгері мьшалар: 
қоршаған ортаның сапасын жақсарту, биологиялық эртүрлілікті сақтау, 
экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қоғамның экологиялық 
орнықіы дамуының қолайлы деңгейіне қол жеткізу; қоршаған ортаны 
қорғау, мелиорация мэселелерін қоспағанда, су ресурстарын басқару, 
орман, жануарлар дүниесі, ерекше қорғапатын аумақтар, түрмыстық 
қатты қалдықгарды кәдеге жарату, жаңартылатын энергия көздерін 
дамьггу жэне мемлекеттік экологиялық бақылау саласындаіы
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мемлекетгік басқару жүйесін, қоршаган ортаны қорғаудың 
экономикальщ әдістерін жетілдіру; қорғашан ортаны қорғау жүйесін 
оцгайлаңдыру; орнықгы даму жүйесін оңтайггандыруға қатысу; 
қорғаған ортаны қорғау мемлекеттік мэселелерін қоспағанда, су 
ресурстарын басқару, орман, жануарлар дүниесі, ерекше қорғалатан 
табиғи аумақгар, түрмыстық қатты қ ал ды қ гар ды  кэдеге жарату, 
жаңартылатын энерғия халықаралық ынтымақгастықгы дамьпу; 
қоршаған органы қорғау саласындағы ақпарат тарату және ағарту 
жүйесін дамьпу, табиғат қорғау заңнамасыньщ, зкологиялық талаптар 
нормативтерінің сақгалуы.

Министрлік туралы Ережеде министрліктің орталық аннаратьшың 
194 тармақшадан, оның ведомстваларының 148 тармақшадан түратын 
функңиялары белгшенген.

Министрліктің қүқықгары мен міндетгері ҚР-ның Заңдарымен 
және Заңға тәуелді актілерімен белгіленген қүзыреті шегінде қоршаған 
ортаны қорғау, мелиораңия мэселелерін қоспағанда, су ресурстарын 
басқару, орман және жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және 
пайдалану, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды қорғау және қатгы 
түрмыстық қалдықгарды кәдеге жарату мэселелері бойынша 
нормативтік-қүқықгық актілерді және нүсқаулық әдістемелік 
қүжаттарды норматитаік- қүқықтьщ актілерді әзірлеу немесе уэкілетті 
орғандарыньщ қарауьша осындай актілердің басшылық жобаларьш 
беру жөніндегі үсыныстар енгізу; заңнамальщ актілерде көзделген өзге 
де өкілетгіктер жатады.

ҚР-сы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі жануарлар дүниесін 
қорғау, өсімін молайту жэне пайдалану саласындағы басшылықгы жэне 
мемлекеттік саясатгы іске асырады, сондай-ақ ез өкілеттіктері шегінде 
салааралық үйлестіруді жүзеге асырады.

Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту жэне пайдалану 
саласындағы мемлекетгік бақылау мен қадағалауды Қоршаған ортаңы 
қорғау министрліғінің аумақіық органдары жүзеге асырады. Бүл 
саладағы мемлекеттік бақылау жануарлар дүниесін қорғау, өсімін 
молайту жэне пайдалану саласындағы уәкілетті орғанның тексерілетін 
субъектілерді олардьщ қызметгің ҚР-ның заңнамасында белгіленген 
талаптарға сэйкестігінде тексеру жэне қадағалау жөніндегі қызмегі, 
оны жүзеге асыру барысында жэне оның нәтижелері бойынша нгұғыл 
деп қоюсыз қүқығы шектеу сипатындағы шаралар қолдануына мүмкін.

ҚР-ның жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайгу жэне 
пайдалану саласындағы қызметгі жүзеге асыратын өзге де мемлекетгік 
органдарьшьщ күзыреті ҚР-ның Заңнамасында белгіленген.
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, ҚР-сы Қоршаған ортаны қорғау мшшстрлігі ерекше қорғалатын 
табиғи аумақгар саласындағы уәкілетгі орган регінде осы аумақтарды 
басқару, бақьшау және қадағалау, күзету және қорғау функцияларьш 
жүзеге асырады.

Жер қойнауыңда Зертгеу мен пайдалану жөніндегі уәкілетгі орган 
жер қойнауын геологиялық зерттеу, үтымды әрі кешенді пайдалану 
саласында мемлекетгік саясатгы іске асыру жэңе бақьшау жөніндегі 
функңияларды, сондай-ақ ҚР-ның заңнамасында белгіленген жер 
қойнауын пайдалану саласындағы өзге де функцияларды жүзеге 
асырадьі.

Жер қойнауын қорғау саласындағы мемлекеттік бақьшауды 
қоршаған ортаны қорғау саласындағы уэкілетті орган жүзеге асырады. 
Бүл саладағы мемлекетгік бақьшаудың міндетті жер қойнауын 
пайдаланушьшардың жер қойнауын пайдапану жөніндегі 
операцияларды жүргізу кезінде жер қойнауының ластануын болғызбау 
жэне жер қойнауын пайдалану жөнідегі операциялардың қоршаған 
ортаға зиян әсерін азайту бөлігінде ҚР-ның жер қойнауы және жер 
Қойнауын пайдалану туралы Заңнамасының сақгалуын бақылауды 
қамтамасыз ету. Жер қойнауын зертгеу мен пайдалануды мемлекетгік 
бақылауды жер қойнауын зертгеу мен пайдалану жөніндегі уэкілетті 
орган, жер қойнауын пайдалану жөніндегі операциялардың жүргізілуін 
мемлекет- тік бақылауды мемлекеттік органдар ҚР-ның Заңнамасына 
сәйкес өз қүзыреттері шегінде жүзеге асырады.

Қоршаған ортаны қорғау, табиғи ресурстарды қорғау, молықгыру 
жэне пайдалану саласына қатысы бар бірнеше арнайы уәкілеттІ 
мемлекетгік органдар бар. Олар: жер ресурстарын басқару жөніндегі 
жер қойнауын зерттеу мен пайдалану жөніндегі табиғи және 
техногенді сипаттағы тотенше жағдайлар саласындағы, халықгың 
санитарлық эпидемиологиялық салауатгығы саласындағы, 
ветеринарияды саласындағы, өсімдіктерді қорғау саласындағы 
уәкілетгі мемлекетгік органдар.

Бүл органдардың қоршаған ортаны қорғау жэне табиғи 
ресурстарды пайдалану саласындағы күзыреті ҚР-ның Жер, Су, Орман, 
Экологиялық жэне Халық денсаулығы жэне денсаулық сақтау жүйесі 
туралы Кодекстерінде, сондай-ақ Жер Қойнауы және Жер Қойнауьга 
пайдалану туралы, Мүнай туралы, Жануарлар дүниесін қорғау, 
молықгыру жэне пайдала- ну туралы, Ерекше қорғалатын табиғи 
аумақгар туралы, Табиғи және техногендік сипатгағы төтенше 
онеркэсіптік қауіпсіздік, ветеринария, Өсімдіктерді қорғау мен 
олардың жэне Радиацияпық туралы ҚР-ның Заңдарында белгіленген.
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Облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) 
жергілікті өкілді және атқарушы оргавдары, аумақгардағы қоршаған 
ортаны қорғау мен табиғат пайдаііану жөніндегі бағдарламалардаі, 
сондай-ақ қоршазған ортаны қорғау мен сауықтыру жөніндегі 
шығыстарды бекітеді, жергілікті қоршаған ортаны қорғау мен табиғат 
пайдаланудың жай күйі туралы есептерге тыңдайды, өз қүзыреті 
шегінде табиғат пайдалану ережелерін қабылдаудың, оларды бүзғаны 
үшін әкімшілік жауапкер- шілік көзделеді және т.б. жүзеге асырылады.

Уәкілетгі органдардың маңызды функңияларының бірі мемлекеттік 
бақылау. Бүл бақылаудың мақсаты экологиялық қауісіздікгі 
қамтамасыз ету, табиғи және энергетикалық ресурстарды үнемдеу, 
биологиялық ресурстарды орнықгы пайдалану, үлгггық өнімнің 
бэсекеге қабілетгігін арттыру болып табьшады.

Қоршаган ортаны қорғау, табиғи ресурстарды қорғау, молықтыру 
мен пайдалану саласындағы мемлекетгік бақылауды қоршаған ортаны 
қорғау, су қорын пайдалану мен қорғау, жер ресурстарын басқару, 
орман шаруашылығы, жануарлар дүниесін қорғау, молықгыру және 
пайдалану, ерекше қорғалатын табиғи аумақгар, жер қойнауын зертгеу 
мен пайдалану өнеркәсіп қауіпсіздігі, халықгың санитарлық 
эпидемиологиялық салауаттығы, ветеринария, осімдіктерді қорғау мен 
олардьщ каран- тині, атом энергиясьш пайдалану салаларындағы жэне 
келікгі бақьшау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органдар жұзеге 
асырады.

Экологиялық бақылау табиғат пайдаланушьшардың қоршаған 
ортаға жауаркершілікпен қарауын қальштастыру, ҚР-ньщ экологиялық 
заңнамасы саласыңдағы бүзушьшықгардың алдьш алу міңцетгерін 
орындауға қызмет етеді. МемлекеттІк экологиялық бақьшауды ҚР-ньщ 
Бас мемлекеттік экологияльщ инспекторы, оның орынбасары, ҚР-ның 
аға мемлекеттік экологиялық инспекторлары, зкологиялық 
ииспекторлары, жергілікті аумақтық органдар бастықгарьшьщ 
орынбасарлары бас мемлекетгік экологиялық инспекториат, 
мемлекетгік экологияльщ инспекторлар жэне инспекторлар жүзеге 
асырады.

Су қорын пайдалану мен қорғау саласындағы мемлекеттік 
бақьшауды өз қүзыреті шегінде мыналар жүзеге асырады: ҚР-ның 
қоршаған ортаны қорғау саласындағы орталық және қорғау жөніндегі 
уәкілетті орган, өнеркәсіп қауіпсіздігі саласындагы уэкілетгі 
мемлекетгік орган, халықтың санитарлық эпидемиологиялық 
салауаттылығы саласьшдағы уэкілетгі орган, ветеринария саласындағы 
уэкілетгті орган, фитосанигарлық қадағалауды жүзеге асыратын 
мемлекетгік орган, жергілікті атқарушы оргавдар.
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Орман қорының жай күйіне, күзетілуіне, қорғалуына, 
пайдалануына, ормандардың молықгырылуымен орманды өсіруге 
мемлекетгік бақылауы уәкілетгі орган жэне оның аумақтық органдары, 
өзге де мемлекетгік органдар ҚР ньщ Заң актілерінде белгіленген 
қүзыреті шегінде жүзеге асырады. Мемлекеттік бақьшау барлық жеке 
жэне заңды түлғалардың орман қорын пайдаланудың ҚР-ның 
Заңдарында белгіленген тәртібін, орман шаруашьшығын жүргізу, оның 
ішінде ормандардың күзеті, қорғау мен молықгыру, олардың есебін 
жүргізу ережелерін, сондай-ақ ҚР-ның орман Заңдарыңда, ҚР-ның 
жануарлар дүниесіи қорғау, молайіу мен пайдалану және ерекше 
қорғалатьш табиш аумақгар туралы заңдарында көзделген езге де 
ережелер мен нормаларды сақтауды қамтамасыз е іу  мақсатында жүзеге 
асырылады. Мемлекеттік бақьшауды жүзеге асыратын лауазымды 
адамдардың тізбесі және олардың қүқықхары мен міндетгері Орман 
Кодексінің 2 0 ,21-баптарында айқындалған.

«Қазақстан 2050» Стратегиясьщда табиғи ресурстарды басқарудьщ 
түбегейлі жаңа жүйесін енгізу қажеттігі атап көрсегілген. Осы міндетгі 
жалғастыра келе Стратегия бір ресурстарды Қазақстанның маңызды 
стратегиялық артгы қш ы лы гы  ретінде экономикалық өсуді, ауқымды 
сыртқы саясн және сыртқы экономикалық уағдаластықгарды 
қамтамасыз ету үшін пайдалануға тиісті делінген.
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УШ-БӨЛІМ.
МӘДЕНИЕТ САЛАСЫН Қ¥ҚЫҚҒЫК; РЕТТЕУ

1-тарау. МӘДЕНИЕТ САЛАСЫЬЩАҒЫ БАСҚАРУ

§1. Мэдениет ж а е  мәдениег саласыидағы қызмеітің ұғымы жане Т|'рлері, 
мэдениеі үйыквдарының қрсыктық мәртебесі

Мәдениет—адамзах жасаетын және адакедардың рухани кэжетгіліктері 
мен мүдцелерін қанағЁпггаіщыруға бшъпталған материалдық және рухани 
қриь0 іықтардііщ жиьппгығы. Мэдениет қызметі мен ақтарат саласыңцағы 
кьвмет мемлев;етгік басқарудьщ бірімен бірі өзара байланы- сгы салалары 
болып табылады. Бұл салаларға мәдениет, тарихи-мәдени мүра, 
кинематография, байп:аныс, бұқаралық ақпарш: қүралдары, телерадио 
хабарларьш тараіу, үлтгық мүрағат қызмет аялары, тія мэселелері жа- тады.

Қазақстан Республикасы халқьшьщ мәдени: мұрасы — мемлекеттік 
маңызы бар және осыған орай өзге мемлекеттерге беру құқығынеыз 
Қазақстан Республикгісына біржола тиесілі мэдени құндылықгардьщ 
жньштығы. Мэдени құңдьшықгар -  зайырлы жэне діни сипахгағы мэдени 
мұра заттары, сондай-ііқ тарихи, көркем, ғылыми немесе өзге де мэдени 
маңызы бар құңцылықіар.

Мәдениет саласындаіы қызмет театрлардіщ, фшіармоі іиялардың, 
оркестрлердің, сіудиялардьщ, мекгеіггердің, шеберханалардьщ 
орыңцаушылық ұжъщдардың, мұражайлардың, кітапханалардың, керкем- 
өнер салондары мен галереяларының, кинотеатрлардьщ және юано- 
қондырғьшардьщ, мэдени-ағарту ұйымдарының, зертгеу және к^ттына 
келтіру орталықхарыныц, мәдени-тарихи ортальпсгардьщ, мэдени- тарихи 
және табиғи қорықісардың, өңірлердің жэне басқа да мәдениет 
ұйымдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету жолымен жеке және заңцы 
тұлғалардың мэдени кұндылықгарды жасауы, насихахгауы, тарагуы, 
пайдалануі-а беруі жэне қорғауы арқылы жұзеге аоарьшады.

Мэдениеі' ұйымдары
1. Мэдениет саласыңдаіы қызмепі жұзеге асыратьш заңцы тұлғшіар 

мэдеішет ұйьмдары болып табыладьі.
2. Мэдешіет ұйымдарын құру, қайіа ұйымдастыру жэне тарату 

Қпақсган Республикасыньщ азамапық завдарьщца белгіленген тэртіппен 
жүргізіледі.
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3. Мәдениет үйымдары қызмегінің түрлерін олардьщ 
құрылтайпшлары айқындайды және жарғыларында көрініс табады.

4. Қазақстан Республикасының заадарына сэйкес өз қызметін 
жүзеге асыратын мәдениег үйымдары: мемлекеітік, беймемлекеггік, 
коммерциялық, коммердиялық емес жэне халықаралық болуы мүмкін.

5. Республикалық деңгейдегі мемлекеттік мэдениет үйымдары 
Қазақстан Реснубликасы Үкіметінің шешімі негізінде қүрылады, 
облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың), 
аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) мемлекеттік мэдениет 
үйымдары тиісті экімшілік-аумақгық бірлікгің жергілікті атқарушы 
оргаңдарының шешімімен қүрылады.

Мэденист үйымдарьшың мәртебесі
1 Мэдениет саласындағы қызметі мемлекетгік жэне қоғамдық 

айрықша мэнге ие мемлекетгік мәдениет үйымдарьша, жекелеген 
көркемөнер, шығармаш ылық үжымдарына «Үлттық» мэртебесі берілуі 
мүмкін.

«Үлттық» мэртебесін берудің тәртібі мен талантарын Қазақстан 
Республикасының Президенті бекітеді.

2  Өз саласыңда жетекші болып табылатын жекелеген кэсіби 
көркемөнер және шығармашылық үжымдарына үлтгық мэдениег пен 
өнерді қалыптастыруға, дамыту мен насихаттауға қосқан елеулі үлесі 
үшін «Академиялық» мәртебесі беріледі. «Академияльщ» мәртебесін 
берудің тэртібі мен талаптарын Қазақстан Республикасының Үкіметі 
бекітеді.

3. «Үлтгьвқ» жэне «Академиялық» мэртебесі берілген мемлекетгік 
мәдениет үйымдары жекешелендіруге жатпайды.

Театрлар — эдебиет жэне өнер туындыларының сахналық 
көріністерін (драмалық, музыкальщ-драмалық, музыкалық, 
хореографиялық, қуыршақ, пантомимо, сатира жэне юмор, балалар мен 
жасөспірімдер үшін, жастар, эксперименттік жэне өзгелері) қоятын 
сауықгық үйымдар.Театрлар меншік нысаньша қарамастан көркемдік 
бағытгарды, репертуарды таңдауда, эдебиет жэне өиер туындыларын 
копшілік алдында орыңдау туралы шешімдер қабылдауда, сахна 
туындыларын жасау мен копшілікке таныстыруда, сондай-ақ 
шығармашылық жэне өндірістік тнімді даму үшін қажепі, Қазақстан 
Республикасының заңдарына қайшы келмейтін өзге де қызметгі жүзеге 
асыруда тәуелсіз.

Конңерттік үйымдар — әдебиет жэне өнер туындыларын көпшілік 
алдында орындауға жэне көркемөнер үжымдары мен жекелеген
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орындаушыларды көпшілікке таньпуға жағдайлар жасау үшіи шаралар 
кешенін іске асыратын сауықтьщ үйымдар. Концертгіқ үйымдардьщ 
негізіі міндеттері музыкалық-эсгетикалық тг>рбие беру, қеркемдігі 
жоғары бағдарламалар мен нөмірлер эзірлеу үшін жағдайнарды 
қамтамасыз ету, кэсіби көркемөнердаздар үжымдары мен жекелеген 
орындаушьшардьщ концертгерін үйымдастыру, музыкалық- 
ағартушьшық і;ызметгі жүзеге асыру болыи табылады.

Кітапхана ісі — міидетгеріне кітапханалар желісін қүру мен дамьпу, 
олардың қорларын түзу мен өңдеу, кітапхананы п айдаланушыларға 
кітапхана қызметін, ақпаратюық және ақпараттьщ-библиографшслық 
қызметті керсетуді үйымдастыру, кітапхана мамандарын даярлау мен 
олардың біліктілігін арттыру, кітапханаларды дамытуды ғылыми жэне 
әдістемелік қаіетамасыз ету кіретіи мэдениет саласы.

Кітапхана -  ақнаратгьщ, мэдени, білім беру функцияларьш 
орыидайтын, баспа және қолжазба қүжаттарыньщ үйымдастьфылған 
қоры бар, сондай-ақ графикалық, дыбыснкөрініс материалдары, 
электроидық іасығыштардағы қүжатгары бар эрі оларды жеке жәие 
зацды түлғаларға уақытша пайдалануға беретін мекеме.

іМүражайлар — мүражай зкспонаттары мен мүражай 
коллекцияларын сақіау, зерделеу жэне көпшілікке үсыну үшін 
қүрылған, мәдени, білім беру мен ғьшыми функцияларды жүзеге 
асыруға жэне матеркалдық жэне рухани мәдениет ескерткіштерін 
зерделеуді, есепке алуды, сақтауды жэне көшпілікке гаиыстыруды 
қамтамасыз етуге бағытгалған мәдениет үйымдары. Қазақстан 
Республикасыньщ аумағында тарихи, ғьшыми, мэдени жэне керкемдік 
ерекше мәні бар тарихи-мәдени жэне табиғи қорьщгар, қорық- 
мүражайлар, жышкымайтьга тарихи-мэдени қүңдьшықгар ансамбльдері 
мен кешендері қүрьшуы мүмкін.

Кииематография -- шығармашьшьщ, ғьшыми, өндірістік, білім беру 
қызметінің түрлерін бірікгіретін, кез келген иысандағы жэне түрлі 
жанрдағы дыбыс-көрініс туындьшарьш жасауғгі бағьпталған мэдениет 
саласы.

Халықгық керкеменер кәсіпшілігі -  халық шығармашылығы 
түрлерініц бірі, халықтык көркемөнер кэсіпшілігі шеберлерінің 
шығармашьшық қол ецбегі жэне (немесе) механикаландырылған еңбегі 
барысьгада белгілі бір жердегі халықгьщ өнер дэстүрлерін ү ж ы м д ы қ  
игеру жэне сабақгасггықпен дамьпу негізінде жұзеге асырьшатъш, 
әсемдік мақсаітьшдағы көркеменер бүйымдарьш жасау жоніндегі 
қызмет. Мемяекет қызметі мен акдарат саласьшдағы қызмет 
мемлекеттік басқарудыц бірі мен бэрі: езара байланысты салаяары
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болып табылады. Бүл салаларға мздениет, тарихи-мәдени мұ.ра, 
кинематография, байла- ныс бүқаралық ақітарат құралдары, телерадио 
хабарларын тарату, үлттық мұрағат қызметіне тэн мәселелері жатады.

«Мәдениет туралы» Қазақстан Республикасының 2006 ж. 15 
желгоқсандагы №207-Ш Қазақстан Республикасыньщ Заңы (2016 
жылы 22 қаңтардағы берілген өзгерістер мен толықгырулармен)1 
бойынша мэдениет адамзат жасаған әрі жасайтын жэне жеке адамның 
жарасымды дамуына, Қазақстан Республикасы азаматтарының 
отаншылдығын тәрбиелеуге жэне эстетикалық қажеттері мен 
мүдделерін қанағаггандыруға бағытталған материаддың жэне рухани 
қүндьшықтар жиынтығы. Ал мәдениет саласындағы қызмет — бүл 
мемлекеттік органдардың, заңды түлғалардың, жэне азаматгардың 
мәдени қүндылықгарды жасау, қайта түлету, сақтау, дамыту, тарату 
және пай- далану, сондай-ақ оларға азаматгарды тарту жөніндеғі

- қызметі. Мәдени қүндылықгар деп зайырлы және діни сипаттағы 
мэдени мүра затгар- ды, сондай-ақ тарихи, коркем ғьшыми немесе өзге 
де мәдени мәні бар қүндылықгар түсіндіреді. Айрықша күндьшькы бар 
мәдени объектілер мэдениет туралы Заңның 32- бабында аталған, олар 
мәдени мүраны сақгау мақсатында Мемлекетгік гізімге енгізіледі.

Мэдениет саласындағы қызмет театрлардың, филармониялардың 
оркестрлердің, ңирктердің, студиялардьщ, мектептердің 
шеберханалардың орындаушылық . үжымдардың мүражайлардың 
кітапхана- лардың көркемөнер салондары мен галереяларының, 
кинотеаторлардың жэне киноқондырғьшардың, мәдени демалыс 
үйымдарының, зертгеу және реставраңиялау орталықгарының, мэдени 
тарихи орталықтардың, тарихи мәдени және табиғат қорықтарыньщ, 
аймақгарының және басқа да мэдениет үйымдарының жүмыс істеуін 
қамтамасыз ету жолымен жеке және заңды тұлғалардың мэдени 
күндьшықгарды жасауы, насихаттауы, таратуы пайдалануға берілуі 
жэне қоргауы арқылы жүзеге асырылады. Шығармашыяық қызмет 
бүл — кез келген нысанда және кез ке.шен тәсілмен көркем 
қүңдылықгар жасауға немесе эдебиет пен өнер шығармаларын 
түрлендіруге бағытгалган қызмет. Көркем қүндьшықгар 
шығармашыиық қызмет нәтижесінде жиналған мәдениет, эдебиет жэне 
өнер туындьшары жатады. Шығармашылық қызметкер деп кэсіби 
немесе әуесқой шығармашылық қызметі көркем

1 «Мәдениет туралы» Қазақетан Республикасының 2006 ж. 15 желтоқсандағы №207- 
Ш Қазақсган Республикасының Заңы (2016 жьшы 22 қаңтардагы берілген өзгерістер 
ментолықшрулармен)//ҺНр://оп1іпе.гакоп.кг/
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құлдьшықгаржасауға, әдебиетпен өнер туындьшарьш орындауға 
мемесе түрлендіруге бағытгалған жеке адам түсіндіреді.

Азаматгардың влызғармашьшық қызметнен орналасуы кәсібі 
иегізінде де, кәсіби емес (әуесқой) негізінде де үжымдық немесе жеке 
иысанда жүзе)че асырьшуы мүмкін. Мәдениет саласындағы бірлескен 
күш жігер- ді талап ететін шығармашылық қызметгі жүзеге асыру үшін 
ерікті не- гізде шығармашылық одақгар жазушьшардьщ театр 
қайраткерлерінің, композиторлардың және т. б одақгары 
республикалық өңірлііс жэне жергіпікті деңгейде қүрьшьш жүмыс істеуі 
мүмкін.

Мәдениет үйымдарьш қүру, қайта үйымдастыру жэне тарату ҚР- 
ның азаматтық заңнамасында белгіленген тәртішхен жүргізіледі. 
Олардың қызмегілің іүрлерін қүрылысшылары айқьшдайды жэне бүя 
олардың жарғыларында көрініс табады. Мэдениет үйыьадары 
мемлекетгік, мемлекетгік емес жэне халықаралық үйымдар болуы 
мүмкін.

Барлық мемлекеттік мәдеииет үйымдары бес жылда бір рет 
атгестаттануға жатады. Аттестатгау олардың негізгі қызметінің 
тиімділігін бағалау жэне материалдық еңбек жэне қаржы көздерін 
үтымды пайдалану, осы негізде олардың желілерімен қүрылымдарьш 
ретке келтіру үшін жүргізіледі.

Мәдениет саласындағы қызметінің айрыіқша мемлекеттік жэне 
қоғамдық мэні бар мемлекеттік мәдениет үйымдарына, жекелеген 
кәсіби көркем, шығармашылық үжымдарға «Үлпық мәртебе берілуі 
мүмісін.

«¥лттық» мәртебені ҚР Президенті бекіткен тәртіппен ҚР 
Үкіметінің үсынуы бойьшша ҚР Президенті береді. Өз саласында 
жетекші больш таоылатын мемлекеттік мәдениет үйьшдарына 
жекелеген кэсіби көркем жэне шығармашылық үжымдарға үлттық 
мәдениет пен өнерді і;альнггастырудағы, дамьпу мен насихачтаудағы 
елеулі үлесі үшін ҚР Үкіметі «Академиялық» мэ{ітебе береді.

Мемлекеггік мэдениет үйымдары иеліктен шығаруға жатпайды.

§2. Мэдениет саласындағы мемлексттік басқару

Мэдениет саласьпадағы мемлекеттік басқаруды ҚР Президеші, ҚР 
Үкіметі, уәкілетгі орі ан жзне жергілікті атқарушы органдар жүзеге 
асырады. Меіушекеттік органдар өз қрыреті жегінде мәдениет 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруға қатысады.
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Мәдениет саласьшдағы ҚР-сы Үкіметінің құзыреті Мэдениет 
туралы Заңньщ 6-бабында белгіленген. Соған сәйкес Үкімет мэдениет, 
сондай-ақ халықаралық мәдени байланыстар саласындағы 
мемлекетгік саясатгың негізгі бағьпггарьш эзірлейді және іске асыруды 
қамтамасыз етеді; мэдениетгі дамытудың салалық(секторлық) 
бағдарламаларьш бекітеді.

Мәдениеғ саласындағы қызметгі ретгейтін нормативтік-құқықтық 
актілер шығарады; Мәдениет саласындағы мемлекеттік мекемелердің 
ақылы қызметгер көрсету ережелерін айқындайды; Мемлекетгік 
мэдениет ұйымдарын құру, қайта ұйымдастыру жэне тараху жөнінде 
шешім қабылдайды; Мәдениет саласында мемлекеттік стипендиялар 
беру тәртібі мен ережелерін белгілейді; Мәдениет уйымдары желісінің 
ең төменгі мемлекетгік нормативтерін жэне облыстық, республикалық 
маңызы бар қаланың, астананың, аудандық, облыстық маңызы бар 
қалалардың, селолық деңгейлердегі мемлекеттік мэдениет 
ұйымдарының үлгілік метатгарын бекітеді; өзіне ҚР 
Конституциясымеи, заңдарымен жзне ҚР Президенгінің актілерімен 
жүктелген өзге де функцияларды орындайды.

Мәдениет саласындағы уэкілетгі орган ҚР Мэдениет жэне ақпарат 
министрлігі-мэдениет саласындағы басшылықты жэне салааральщ 
үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган. Министрлік 
мәдениет, ақпарат, ішкі саяси тұрақтылық, этносаралық келісім, 
тіадерді дамыту, мұрағат ісі мен кұжатгама, мемлекетгік рэміздер, 
мемлекетгік элеуметтік тапсырыс салаларында басшылықты, сондай-ақ 
заңнамада көзделген шекте салааралық үйлестіруді жүзеге асыратьш 
ҚР-ның мемлекеттік органы болып табылады.

Министрліктің мынадай ведомстволары бар: Мәдениет комитеті; 
Ақпарат жэне мұрағат комитеті; Тіл комнггеті.

Министрлік өз қызметін ҚР-ньщ Конституциясьша және 
заңцарына, ҚР Президенгі мен Үкіметінің актілеріне, өзге де 
нормативтік кұқықтық актілерге, совдай-ақ ҚР Үкіметінің 2004 жыл 29 
қазавдағы №1130 қаулысьмен бекітілген Ережеге сэйкес оның жаңа 
редакциясы ҚР- сы Үкіметінің 2013 жыл 25 қаңгардағы №32 
қаулысына қосымшада жазылған, жүзеге асырады.

Министрліктің мэдениет саиасындаі ьі қүзыреіі Мәдениет туралы 
заңмен жэне оның негізгі мівдеттері, функциялары, құқықгары мен 
мівдеттері, сондай-ақ ведомстволарыньщ функциялары да министрлік 
туралы ережемен айқывдалған. Министрліктің миссиясы-мәдениет 
жэне ақпарат саласывда сапалы жэне қолжетімді қызметтер корсетуге, 
мемлекетгік жэне басқа тілдердің қарқынды дамуына, ел барлығыньщ

142



пыгаюына, мемлекет пен азаматгық секхор эріітгестігінің тиімді 
«үйесін қолдауға бағытгалған мемлекеттік саясатіы әзірлеу және 
піімді іске асыру.Министрлік Мәдеішет туралы заңіа (7-бап) сәйкес: 
мсмлекет- тік жэне салалық (секторлык) бағдарламаларды эзірлейді 
/н.ше іске асырады, ҚР халқы мәдениетінің дамуы үшін жағдайлар 
жасалады; өз қүзыреті шегінде мэденнет мэселелері жөніндегі 
иормативтік- қүқықтың актілерді эзірлейді, бекітеді, мәдениет 
еаласында ғылыми эдістемелік қамтамасыз етуді және жергілікті 
атқарушы органдарды үйлестіруді зкүзеге асырады; ҚР-ньщ аумагында 
і арих, материалдың жэне руханн мэдениет ескерткіштерін есепке алу, 
қорғау, консервациялау, реставрациялау жэне пайдалану жөнінде, 
сондай-ақ елдің көрнекті мәдениет қайраткерлерін мзңгі есте қалдыру 
жонінде іс-шаралар үйымдастыруды және үлтгық-мэдеии игілік 
объектілерінің мемлекетгік тізімін жургізеді; театр, музьпса өыерін, 
кинематографияны, кітапхана және мүражай ісін дамьпу жөніндегі 
респубігакалы»; маңызы бар мемлекеттік мэдениет үйымдарының 
қызметін қолдануы жэне үйлестіреді, мәдениет саласындағы 
ресяубликалыв; мемлекетгік мекемелердің қызметін қамтамасыз етеді; 
мэдениет саласында элеуметгік мәнді іс-шаралар өткізуді жүзеге 
асырады; белгііленген тәртінпен мэдениет жэне өнер қайраткерлеріне 
Қазақстан Республикасының қүрметгі атақгарын жэне мемлекетгік 
наградаларын беру, шығармашылық үжымдарды ма- рапаттау туралы 
үсыныстар еш ізеді; мемлекеттік мәдениет үйьшдары қызметтерінің 
салаларына үлгілік біліктілік талаптары мен оларды аттестатгау 
ережелерін бекітеді; хашықаралық мэдени ынтымақтастық саласындағы 
қызметгі жүзеге асырады жэне үйлестіреді; жэне т. б. функ- цияларды 
жүзеге асырады.

Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың, 
ауданның, облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органы
оз деңгейінде мэдениет саласында өңірлік даму бағдарламаларын 
әзірлейді жэне олардың орындалуын қамтамасыз етеді: мэдениет 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырады; театр, музыка жэне 
кино енері, мәденидемапыс қызметі, кітапхана жэне мүражай ісі 
саласында мемлекетгік мәдениет үйымдарын қүрады, қайта 
үйымдастырады, тарап ады, сондай-ақ олардың қызметін үйлестіруді 
іске асырады; шығармашылық қызметін гүрлі салаларында 
фестивальдер жэне конкурстар өткізуді, тарих, материалдық және 
рухани мэдениет ескерткіштерін еске алу, қорғау, консервадиялау, 
рсферациялау жэне пайдалану, сондай-ақ елдің көрнеюі мэдениет 
қайраткерлерін есте қалдыру жөніндегі жүмысты үйымдастырады;
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мемлекетгік мәдениет ұйымдарын аттестатгаудан өткізеді; өз қүзыреті 
шегінде мэдениет саласындағы коммуналдық меншікті басқаруды 
жүзеге асырады; уәкілетгі органмен келісе оты- рып облыстық, 
республиалық маңызы бар қалайың және аетананың мәдеыиет 
басқармасыньщ басшысын тағайындайды; жергілікті мемле- кетгік 
басқару мүддесівде ҚР-ның заңнамасымен жергілікті атқарушы 
оргавдарга жүктелетін өзге де өкілетгерді жүзеге асырады.

§3. Тарихи-мэдени мүра мен үлттық мүрагат қорын мемлекегтік 
реттеу және басқару

Тарихи мәдени мүра мен үлтгық мұрағатгары әлеуметтік мәдениет 
кешенінің аса маңызды қүрамдас бөлігі болып табылады.

ҚР Констшуңиясьша негізделетін «Тарихи-мэдени мүра 
' объектілері қорғау жэне пайдалану туралы» ҚР-ның заңы. «Үлггық 

мүрағат қоры және мүрағаттар туралы» ҚР-ның заңына өзгерістер 
енгізу туралы 2007 жылы 08 мамырдағы Ж247-ПІ ҚР Заңы тарихи- 
мэдени мүра мен үлтгық мүрағат мәселелерін ретгеудің қүқықгық 
негіздері болып табылады.

Тарихи-мәдени мүра объектілерін қорғау жэне пайдалану туралы 
заң осы саладағы мақсатгарды, міндетгер мен қүқьщтық негіздерді 
айқындайды. Тарихи-мәдени мүра -объектілеріне тарихи оқиғалар 
нэтижесівде пайда болған, тарих, археология, сэулет, қала қүрьшысы, 
өнер, ғылым мен техника, зстетика, этнология немесе антропология, 
элеуметтік мэдениет түрғысынан қүнды болып табылатын, олармен 
байланысты бейнелеу, қолданбалы өнер, ғылым мен техника 
туьшдылары жэне материалдық мэдениетгің өзге де затгары бар 
жылжымайтын мүлік объектілері жатады.

Тарихи-мэдени мүра объектілерін тарих жэне мәдениет 
ескерткіштері деп тану оларды міндетгі түрде ресми жариялануға тиісті 
халықаралық, республикалық жэне жергілікті мыңызы бар тарих жэне 
мәдениет ескерткіштерінің мемлекеттік тізімівде беісіту арқылы баянды 
етіледі.

ҚР-дағы тарих және мэдениет ескерткіштері, аталған завда 
көзделген тәртішіен мівдетхі тұрде қорғалуға жэне сақгалуға жатады, 
оларды пайдаланудьщ, оларды менініктену күқығын өзгертудің және 
оларды мәртебеден айырудьщ ерекше қүқықтық режимі болады.

Қазақстан Республикасывдағы тарихи мэдени мүра объектілерін 
қорғау, сақгау жэне пайдалану саласьшдағы мемлекепггік басқаруды ҚР 
Президенті, Үкіметі, уэкілетті органы жэне облыстардың,
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роснубликалық маңызы бар қалалардың, астананьщ, облыстық маңызы 
(іар қалалардың жергілікті атқарушы органдары жұзеге асырады.

ҚР-ның үкіметі тарихи мздени мүра объекггілерін қорғау жэне 
найдалану саласьшдағы мемлекеттік саясаттың негізгі багьптарьш 
озірлейді; уәкілетгі орган туралы ережені бекіту тарих және мәдениет 
оскерткіштерін қоргау жэне күшті ұстау, оларды аңықгау, есепке алу, 
оларға мәртебе беру мен одан айыру ережелерін бекітеді; од 
оскерткіштерді пайдалануға беру тәртібін бекітеді; езінй ҚР-ның 
Конституциясымен, заңдарымен және ҚР Президентінің актілерімен 
жүкгелген өзге де функңияларды орыңдайды.

Облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) 
жергілікті атқарушы органдары тарихи мэдени мүра объектілерін 
анықгауды, есепке алуды, қоргауды, пайдалануды жэне мәдениет 
ескерткіштеріне ғьшыми реставраңиялау жұмыстарын жүргізуді 
қамтамасыз етіледі.

Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті 
атқарушы органдарды өз аумағында жеке жэне заңды түлғалардьщ 
тарих жэне мәдениет ескерткіштерін қамқорлыққа алуьш 
үйымдастыруға жәрдемдеседі; ҚР-ның тарихи мәдени мүраиы қорғау 
жэне пайдалану туралы заңдарының сақгалуын қамтамасыз етеді.

Жоғарьща аталған экімшшік аумақгық бірлікгердің атқарушы 
органдары жергілікіі мемлекеттік басқару мүддесінде ҚР-ньщ 
заңнамасымен өздеріне жүктелген өзге де окілетгіктерді жүзеге 
асырады.

Мэдени қүігдьшықгарга мьшалар жатады:
1. археологиялық олжалар (кэдімгі және қүпияларын қоса 

алганда) және археологиялық жаңалықгар;
2. сирек коллекциялар және өсімдіктер мен жан-жануарлардың, 

минералогияньщ, анатомияның үлгілері және палеонтология үшін 
қызығушылық тудыратъш затгар;

3. ғылым мен техниканың тарихын, соғыстар мен қоғамның 
тарихын қоса алғаида тарихқа қатысты, сондай-ақ ғылымдағы, мәдениет 
пен өнердегі үлт қайраткерлерінің, ойшьшдардың, ғалымдардың жэне 
лртістердің өмірімеп жэне айтулы үлттық оқиғалармен байланысты 
қүндылықгар;

4. аса қызығушылық тудыратын (тарихи, көркем, ғылыми, эдеби) 
жеке немесе коллекңиялардағы сирек қолжазбалар, коне кітаптар, 
қүжаттар мен басылымдар;

5. сәулет және археологая ескерткіштері, мемориалдық 
қорымдар, сондай-ақ мәдениет қайраткерлерінің өмірімен не айтулы
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тарихи оқиғалармен және көрнекгі хұлғалармен байланысты саябақ және 
табиғи-ландшафт объектілері;

6. жеке немесе коллекциялардағы цошта маркалары, салық 
маркалары жэне соған ұқсас маркалар;

7. тиындар, медальдар, мөрлер жэне баска да коллеісциялық 
материалдар;

8. көне және қайталанбас музыкалық аспаптар;
9. дыбыс, фото, бейне, кино мұрағатгарын қоса алғанда, 

мұрағаггар, мұрағат қорлары мен коллекциялар, сондай-ақ ғылыми- 
техникалық құжаттама;

10. тарихи-мәдени маңызы бар өнер туындылары;
11. этнографиялық, антропологиялық жэне палеонтологиялық 

магериалдар;
12. жуз жылдан астам уақыт өткен көне заттар;
13. қазақстан Республикасы халықгарының оміріндегі тарихи 

оқиғалармен, қоғамның жэне мемлекетгің дамуымен, ғылым мен 
техниканың тарихымен, сондай-ақ көрнекті ғылым, мемлекет, мәдениет 
қайрагкерлерінің омірімен байланысты объектілер, соның ішінде 
мұражай заттары және мұражай коллекциялары;

14. этнологиялық материалдар;
15. кез келген негізге жэне кез келген материалға қолмен сальшған 

полотнолар, каргиналар және суретгер туріндегі көркемдік құндьшыктар 
(сызбалар мен өнеркэсіп бұйымдарьш, қолдан жасалған әсемдік 
заттарын қоспағанда);

16. мұсін өнерінің кез келген материалдан жасалған бірегей 
туындьшары;

17. бірегей гравюралар, эстамптар мен литографиялар;
18. бөлшектенген көркем жэне тарихи ескерткіштер мен 

археологиялық орындардың құрамдас бөліктері.
Қазақстан Республикасының мәдениет саласындаіы мемлекеттік 

саясатының негізгі принциптері мыналар болып табылады:
1. мәдениетгі мемлекетгік қолдау, Қазақстан Республикасы 

азаматтарының мәдениет жэне мэдени өмірге қатысу саласындағы 
қызметін жүзеге асыру құқықгарын қамтамасыз ету жэне қорғау;

2. азаматтардың өз қызығушылыісгары мен қабілетгеріне сәйкес 
кәсіби де, сондай-ақ бейкэсіби де (әуесқойлық) негіздегі шығармашылық 
қызметінің еркіндігі;

3. барлық азаматтардың мәдени құндылықтарды жасаудағы, 
өркендетудегі, сақгаудағы, дамытудағы, таратудағы және пайдаланудағы 
кұқықтары мен мүмкіндіктерінің тендігі;
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'I. Қазақстан халқының тарихи жэне мәдени мұрасын сақгау, 
һім іімнһщ шығармашьшық элеуетін дамьпу жэне арттыра түсу үшін
■ V іі.мқгық жағдайлар жасау;

5. гарихи және мэдени мүраны қорғау;
<). Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленген 

ні|ігіішен басқа түлғалармен шығармашылық одақгарға, өзге де 
и і н амдық бірлестіктерге бірігу еркіндігі;

7. балаларды, оқушы жастарды ұлгтық жэне элемдік мэдени 
иундылықгардан нәр алуға, эстетикалық түрғыдан тэрбиелеуге ықпал
■ іі і ш тәрбие жүйесін дамыту;

8. қазақгың үлтгық мәдениетінің түтастығын сақгау мен өзара 
ПнІІыту факторларьшың бірі ретінде шет жерлерде түратын 
иіиидастармен мэдени байланыстарды дамыггу.

9. Мэдениет саласындағы негізгі міндетгер мыналар больш 
пі(іылады:

10. мәдениет саласындағы мемлекетгік саясатты іске асыру;
11. Қазақстан Республикасы халқьшың мэдениетін өркендетуге,

■ іқгауга, дамьггуға жэне таратуға бағытгалған шараларды қабылдау;
12. азаматгарға эстетикалық тәрбие беру үшін жағдайлар жасау;
13. мэдени қүндьшықтарға еркін қолжетімділікт і қамтамасыз ету;
14. мәдениет саласьшда Қазақсган Республикасының 

ішпстихуциялық қүрылысын күштеп озгертуді, түгастығын бүзуды, 
момлекет қауіпсіздігіне нүқсан келтіруді, соғысты, әлеуметтік, нәсшдік, 
үігггық, діни, тектік-топтық жэне рулық астамшьшықгы, сондай-ақ 
імп ыгездікті, зорлық-зомбылық пен порнографияны насихаттауға немесе 
үгіпеуге жол бермеу жөнінде шаралар қолдану;

15. мэдени қүндьшықгардьщ заңсыз әкетіпуіне жэне мешпік 
н үқығьшьщ басқаға берілуіне тосқауыл қою, оларды кез келген заңсыз 
иопенуден қайтарып алуға шаралар қолдану;

16. мэдениет саласындағы халықаралық ынтымақтастық үшін 
жагдайлар жасау;

17. азаматтардың үлттық-мэдени қозғалыстарға қатысу еркіндігін 
іиюа апғанда, олардың өзіндік үлтгық және мәдени даралығын қорғауы 
мсн дамытуы, мэдениет үйымдарын қүруы, Қазақстан Республикасыньщ 
іандарына сэйкес шетелдегі отандастарымен мэдени байланыстарын 
коңсйтуге қатысуы қүқықтарыньщ іске асырылуын қамтамасыз ету.

Мэдениет саласындағы қызметгі мемлекетгік басқаруды Қазақсган 
1’еспубликасының Үкіметі, уэкілетгі орган жэне жергіяікті атқарушы 
органдар жүзеге асырады.

Мемлекетгік органдар өз қүзыретінің шегінде мэдениет
тіласындағы мемлекетгік саясатгы іске асыруға қатысады.
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Қазақстан Ресиубликасының Үкіметі:
1) мәдениет, сондай-ақ халықаралық мәдени байланыстар 

саласында мемлекетгік саясатғьщ негізгі бағыттарын әзірлеп іске 
асырады;

2)^мэдениетті дамытудьщ салалық бағдарламаларын бекітеді;
3) мәдениет саласындағы қызметгі регламентгейтін нормативтік 

қүқықтьщ актілерді бекітеді;
4) мэдениет ұйымдарына «Академиялық» мэртебесін берудің 

тэртібі мен шарттарын бекітеді;
5) мэдениет саласындағы мемлекеттік мекемелердің жэне 

мемлекеттік бюджет есебінен қамтылатындардың ақьшы қызметтер 
көрсету ере- желерін айқьщдайды;

6) үлттық-мәдени игілік объектілерінің мемлекетгік тізілімін 
жүргізудің тәртібі мен шартгарьш бекітеді;

7) мэдени қүңдыльпдгарды экелуге жэне әкетуге рұқсат беру 
ережелерін бекітеді;

8) мемлекетгік мәдениет үйымдарьга қүру, қайта үйымдастыру 
және тарату жөнінде шешім қабылдайды.

Қазақстан Республикасы шығармашылық үжымдарды, 
мамандарды және студентгерді, мәдени қүндьшықтарды және мәдениет 
саласьшдағы қызмет нэтижелерін алмасуды, сондай-ақ мэдениеттің 
түрлі салаларындағы үйымдастыру қызметіндегі тэжірибе алмасуды 
қоса алганда, мәдениет саласындағы хальщаралық ьштымақгастықты 
дамытуға жәрдемдеседі.



ІХ -Б Ө Л ІМ .
І)ЛЕУМЕТ1 Ж-МӘДЕНИЕТ АЯСЫҢДАҒЫ ҚҮҚЫҚІЫҚ РЕТТЕУ

1-Тарау. ДЕНСАУЛЫҚ САЛАСЫНДАҒЫ БАСКДРУ 

§1. Денсаулық сақтау саласын мемлекегтііс реттеу

ҚР Президенті Н. Ә. Назарбаев «Қазақстан-2050 стратегиясы» 
Жолдауьшда «¥лт денсаулығы біздің табысты болашагымыздьщ 
негізі» деп атап көрсетіп, бұл салаиы ұзақ мерзімді жаңғырту аясында 
іске асырылуга жататын негізгі басымдықгар мен міндетгерді 
айқындады.

Халықгың денсаулығын еақгау мемлекеттің конституңиялық 
міндеті және аса маңызды функңиясы болып табылады. Мемлекетгің ел 
халқының денсаулығын сақшу функңиясы азаматгардың денсаулыэғын 
жоғары деңгейде қамтамасыз етуге бағытталған меммлекетгің қызметі 
ретінде денсаулық сақтауды кең әлеуметтік ұйымдастырушылық 
мағынада қамтиды. Халықгың денсаулығы көптеген элеуметгік-саяси, 
экономикалық, медиңина-демографиялық (саяси-белсенділік деңгейі, 
халықгьщ әртүрлі топтарыньщ әлеуметтік-түрмыстық айырмашылығы 
бала туу, елім-жйім, әсіресе мезгілсіз өлім-жітім деңгейі және т.б.) 
көрсеткіштерімен сипатгалады. Бүл көрсеткіштер халық пен мекендеу 
ортасының саулығының жагдайыи мемлекетгік байқау, талдау, бағалау 
жэне болжау жүйесінің, сондай-ақ халықгың денсаулық жағдайы 
мен адамның мекендеу ортасы факторлары (әлеуметтік-гишеналық 
ықпалыньщ арасындағы себеп-сақцарлардың байланыстарын акқындау 
гіроңесі мен нэтижесінде ізгіленеді және багаланады.

Денсаулық — аурулар мен дене кемістіктерінің болмауы ғана емес, 
түгастай тәни, рухани (психикалық) жэне элеуметтік саламаттылық 
жағдайы. Денсаулық сақгау жүйесі — қызметі азаматтардьщ денсаулық 
сақгау қүқықгарын қамтамасыз етуге бағытгалған мемлекеттік 
органдар мен денсаулық сақгау еубъектілерінің жиынтығы.

Денсаулық сақтау тар салалық мағынада халықгың ауруы мен 
олім-жітімін азайту, адамның жақсы денсаулығын жан-жақгы дамьш 
омір сүруіне көмектесу, сақгау мақсаттарында денсаулық сақгау 
үйымдарьшьщ жүзеге асыратын медиңиналық-санитарнялық 
игараларының жүйесІн қамтиды. Медиңиналық-санитариялық 
шараларға:
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ауруларды емдеу жэне алдын алу жөніндегі дэрігерлік медициналық 
шаралар, жаппай жұқпалы аурулармен күресу және олардьщ алдың алу 
жөніңдегі мёдициналық шаралар, азаматтарды медициналық көмектіц 
барлық тұрлері мен қанағаітандыру, халыкгы диспансерлік бақылау, 
санитарлық- эпидемиологиялық саульщ жоніндегі медициналық 
шаралар және т. б. жатады.

ҚР Конституңиясының 29-бабында Қазақстан Республикасы 
азаматтарының денсаулығын сақгауга құқығы бар, олар заңмен 
белгіленген кепілді медициналық комеісгің көлемін тегін алуға хақылы 
деп бекітілеген. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі 
Қазақстан Республикасының азаматтары мен оралмандарға бюджет 
қаражаты есебінен ұсынылады жэне ҚР-ньщ үкіметі бекітетін тізбеге 
сәйкес, барьшша дәлелденген тиімділігі бар профилактикальщ, 
диагностикальщ жэне емдік медициналық қызметгер көрсетуді 
қамтиды.

Денсаулық сақгау саласындағы мемлекеттік саясат:
-  азаматгардың қауіпсіз, тиімді жэне сапалы медициналық комек 

алу құқықгарының теңдігін қамтамасыз ету;
-  мемлекетгің, жұмыс беруяіілер мен азаматгардьщ жеке және 

қоғамдық денсаулықты сақгау мен нығайту үшін ортақ 
жауапкершілігі;

-  ана мен баланы қорғау;
-  тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін 

қамтамасыз ету;
-  денсаулық сақгау жүйесі қызметіндегі профилактикалық 

бағытгың басымдығы;
-  медицинальщ комектің қолжетімділігі;
-  медицииалық көмекгің сапасын үдайы арттыру;
-  халықгың санитариялық-эпидемиологиялық саламатгылығын 

қамтамасыз ету;
-  медициналық көмек корсету кезінде денсаульщ сақгау 

үйымдарының қызметінің сабақгастығы;
-  медицинальщ және фармацевтикалық білім берудің үздіксіздігі 

мен сабақгастығын қазіргі заманғы оқыту технологияларьш 
пайдалана отырып қамтамасыз ету;

-  отандық медицина мен фармацевтика ғылымын мемлекеттік 
қодцау, гфофилакгика, диагностика, емдеу жэне медициналық 
оңагпу, жаңа дәрілік заттар мен технологйялардың 
инновахщялық әзірлемелері саласындағьі ғылым мен 
техниканың озық жетістіктерін жэне технологияларды, сондай-
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ақ денсаулық сақтау саласындағы элемдік тәжірибені енгізу; 
ерікті өтемсіз донорлықгы көтермелеу;
отандық әзірленім,дерді және бәсекеге қабілетті медициналық 
жэне фармацевтикалық өнеркэсіпті дамьггуды мемлекеттік 
қолдау;

-  азаматгардьщ денсаулық сақгау құқықгарын қамтамасыз етуге 
қоғамдық бірлесті ктердің қатысуы;

-  денсаулық сақгаудың халықгьщ сүранысын, мұқгажьш 
қанағатгандыруға және өмір сапасын жақсартуга бағытгалған 
элеуметтік бағдарлылығы;

-  саламатгы өмір салтын және дұрыс тамақтануды 
қалыптастыруға жэрдемдесу;

-  халықгьщ денсаулығын, дәрілік заттардың қауіпсіздігін, 
тиімділігі мен сапасьгн ұгты қ қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
факторларына жатқызу;

-  қауіпсіз, тиімді жэне сапалы дэрілік заттардың, медициналық 
мақсатгагы бұйымдар мен медициналық іехниканың 
қолжетімділігін қамтамасыз ету қағидатгары негізінде 
жүргізіледі.

Денсаулық сақтау саласындағы мемлекетгік ретгеуді Қазақстан 
Республикасының Президенті, Қазақстан Республикасының Үкіметі, 
уәкілетті орган, Қазақсхан Республикасы Президентінің және Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің актілерінде белгіленген кұзыреті шегінде өзге 
де орталық жэне жергілікті атқарушы оргаңдар жүзеге асырады.

Ақылы медициналық қызметтерді мемлекетгік жэне жекеше 
медициналық ұйымдар аурудың белгісі жэне медициналық қызметпен 
айналысуға лицензиясы сэйкес келгенде жекеше медициналық 
праісгика мен айналысатын жеке тұлғалар көрсетеді. Жалпы, денсаулық 
сақгау жүйесін қаржыландыру бюджет қаражаты, ерікті сақгандыру 
қаражаты, ақылы қызметтер көрсетуден алынған қаражат жэне ҚР-ның 
заңнамасына қайшы келмейтін өзге де қаражат есебінен қамтамасыз 
етеді.

ҚР-сы Президентінің 2010ж. 29 қарашадағы №1113 Жарлығымен 
бекітілген «Қазақстан Республикасының денсаулық сақгау саласын» 
дамытудьщ 2011-2015 жылдарға арналған «Саламатгы Қазақстан» 
мемлекеттік бағдарламаны негізгі мақсаты елдің орнықгы 
элеуметтІк-демографиялық дамуын қамтамасыз ету үшін азаматгардың, 
денсаулығын жақсарту. Бұл үшін Бағдарламада 359358, 9 млн. теңге 
мөлшерінде мемлекетгік бюджетген жалпы шьнгысын көзделген. 
Елімізде мемлекеттік жэне жекеше денсаулық сақтау жөнінде шаралар
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іске асырылуда, адам денсаулығын жақсаріуға, дене шынықтыру мен 
спортхы дамытуға, экологиялық және санитрия-эпидемиялогнялық 
саулыққа көмектесетін қызметке қолдау көрсетіліп отырады. 
Бул бгіғдарламаның неғізгі міндеттеріне азаматтардың денсаулығьш 
сақтау және санитариялық-эпидемиологиялық саламаттьшықгы 
қамтамасыз ету мәселелері бойынша секгораралық жзне 
ведомствоаралық әзара іс-қимьшды кұшейту; бірыңғай үлттық 
денсаулық сақтау жүйесін дамыту және жетілдіру; медициналық және 
фармацевтикалық білімді жетілдіру, медицина ғылымын және 
фармацевтикалық қызметті дамьгту жатады.

Денсаулық сақіау деп аурулардың алдын алуға және оларды 
емдеуғе, қоғамдық гигиена мен санитарияны қолдауға, әрбір адамньщ 
тэн және психикалық саулығын сактап, нығайтуға, оның ұзақ жьш 
белсенді өмір сүруін қолдауға, денсаулығынан айырьшған жағдайда 
оған медициналық, көмек үсьшуға бағытгалған саяси, экономикалық, 
қүқықтық, элеуметгік, мэдени, медициналық сипаттағы шаралар жүйесі 
түсініледі.

Медициналық көмек-халықгьщ денсаулығын сақгауға жэне 
қалпына келтіруге бағытгалған медициналық қызмет көрсетудің 
дәрілік көмекті қамтитьш кешені. Медіщиналық көмектің негізгі 
'гүрлері :дэрі іерге дейінгі медиңиналық көмек; білікті медициналық 
комек; мамандандырьшған медициналық комек; жоғары 
мамандандырьшған медициналық көмек; медицииалық-әлеуметгік 
көмек.

Сонымен, денсаулық сақтау әрбір адамның тән және психикалық 
денсаулығын сақгау мен жақсартуға, оньщ үзақ белсенді өмір сүруін 
қолдауға оған денсаулығынан айырылған жағдайда медициналық 
көмек корсетуге бағытталған аса маңызды мемлекетгік міндетгердің 
бірі болып табьшады.

Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласыңдағы 
заңнамасы Қазақстан Республикасьшың Конституциясьша 
негіздеяеді, «Халық денсаулығы жэне денсаулық сақгау жүйесі 
туралы» 2009ж. 18-қыркүйектегі № 193-І\/ ҚР-ның кодексінен1 жэне 
ҚР-ньщ озге де нормативтік акгілерінен түрады.

Денсаулық сақгау саласындағы мемлекеттік саясаггың неіізгі 
принциптері:

1 ҚР-сы Парламенгінің Жаршысы, 2009, №3
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— халықгьщ денсаулығын үлтгық кдуіпсіздікті қамтамасыз ету 
факторларына жатқызу;

— азаматтардың денсаулық сақтау саласындағы құқыкгарын 
сақгау және оларды мемлекеттік кенілдйстермен қамтамасыз 
ету;

— әлеуметтік жәве мүліктік жағдайьша қарамастан халықгың 
медициналық көмекке қолжетімділігі;
-  халықгың саіштарлық-эпидемиологаялық салауаттылығын 
қамтамасыз ету.
азамапардьщ денсаулығьш ғүмыр бойы сақгау саласьщдағы 
мемлекеттік реттеу жэне мемлекеттікбак;ылау; 
азаматіардьщ медициналық көмек ішуьшдағы элеуметгік 
оділдік пен тевдік;
азаматтардың денсаулық сақгау саласывдағы мұқгаждықгарына 
денсаулық сақгау жүйесінің ықыластылығы; 
мемлекетгік орғандардьщ азаматтардьщ денсаулығын сақгау 
мен тьшгайтуды қамтамасыз етуге жағдай жасау жолывдағы 
жауапкершілігі.

Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатгьщ негізгі 
міндеттері:

— Қазақсган Республнкасының азаматгарьш тегін меддциналық 
көмектің кепілді колемімен қамтамасыз ету;
дәрілік заттардың тиімділігін, қауіпсіздігі мен сапасын 
қамтамасыз ету;

-■ әлеуметгік және мүліктік жағдайына қарамастан халықгың 
медицинальщ көмекке қолжетімділігі;

— халықгың санитарльщ-эпидемиологияпық салауатгылығын 
қамтамасыз ету;

— азама.ггардың денсаулығын ғүмыр бойы сақгау сгшасывдағы 
мемлекзттік реттеу және мемлекеттікбақылау;

— азамапардың меднцинальщ комек ішуывдағы элеуметтік 
эділдік пен тевдік;
азаматгардың денсаулық сақгау саласьшдағы мұқтаждықіарына 
денсаулық сақтау жүйесінің ықьшастылығы; 
мемлексттік оргавдардың азаматгардың денсаульнын сақтау 
мсн тыңашуды қамтамасыз етуге жағдай жасау жолындағы 
жауапкершілігі.
оіандық медициналық және фармаңевтикалық онеркәсіпті 
дамытуды қамтамасыз ету;
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— оқьпудың осы заманғы технологияларын пайдалана отырып, 
медициналық және фармацевтикалық білім берудің ұздіксіздігі 
мен сабақгасгығьш қамтамасыз ету;

— республикалық жэне жергілікті бюдасеттерді қалыптастыру
кезінде денсаулық сақгау саласьшдағы қаржыландыру
нормативтерін белгілеу;

— медициналық ұйымдардың медицингілық көмек көрсетудегі іс- 
қимылдарьшың сабактастығы;

— денсаулық сақгау саласьшдағы стандартгарды белгілеу;
— денсаулық сақгау саласьгндағы ғылыми-зертгеу қызметін, 

ақпаратгық жэне коммуникациялық жүйелерді мемлекетгік 
қоддау;

— медициналық ғылым мен техниканың осы заманғы
жетісгікгеріне, емдеудің жаңа технологияларына сәйкес 
медициналық көмек көрсеіу;

— халықіъщ әлеуметгік шетін топтарындағы азамаггардың, 
оның ішінде аналардың, балалардың, мүгедектердің және 
зейнеткерлердің денсаулығын сақгау жөніндегі шараларды 
үйымдастыру және өткізу;

— халықгың денсаулық жағдайы мен өмір сүру ортасының 
факгорлары туралы сгатистикалық және өзге де ақпаратгыберу;

— көрсетілетін медициналық қызметгердің сапасы мен
толымдылығына, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
денсаулық сақгау туралы заңцарының өзге де талаптарының 
сақталуына мемлекетгік бақыяауды жүзеге асыру;

— азаматтардың денсаулығын сақтау саласындағы халықаралық 
ьютымақгасгықгы дамьггу.

§2. Мемлекетгік реттеу мен басқарудың объектісі ретінде денсаулық
сақчау жүйесіне жалпы әлеумеп ік-қүқықтық сипатгама

Денсаулық сақгау саласындағы мемлекеттің саясат азаматтардьщ 
қауымы тиімді және сапалы медициналық комек алу қүқықтарының 
теңцігін қамтамасыз етуін мемлекеттің, жүмыс берушілер мен 
азаматгардың жеке және қоғамдық денсаулықты сақгау мен нығайту 
үшін ортақ жауапкершілігі, тегін медициналық көмектің кепілдік 
берілген көлемін қамтамасыз ету; денсаулық сақтау жүйесі 
қызметіндегі профилактикалық бағытгың басымдығы; медициналық 
комектің қол жетімдігі; халықгың санитариялық-эпидемиялоғиялық
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і .ігшуатгьшығын камч-амасыз етуі; халықгьщ денсаулығьш, дәрілік 
імпардың қауіпсіздігін, тиімділігі мен сапасын үпттық қауіпеіздікті 
кимтамасыз ету фаісгорларьша жатқызу жэне т. б. принщш негізінде 
жүргізіледі.

Денсаулық сақгау жүйесінің қүрьілымы мемлекеттік және 
мемлекеттік емес денсаулық сақгау секторларьшан тұрады.

Мемлекепік денсаулық сақтау секгоры денсаулық сақтау 
саласындағы мемлекеттің органдардан, мемлекізттік меншік құқығына 
мсгізделген девсаулық сақгау ұйымдарынан тұрады.

Мемлекепік емес денсаулық сақтау секторы жеке меншік 
қүқығына негізделген денсаулық сақгау ұйымдарьшан, сондай-ақ 
жекеше медиңішалық практиканьщ және фармаңевтикалық қызметпен 
лйналысатын жеке тұш-алардан түрады.

Денсаулык сақтау үйымдары, сондай-ақ жекеше медидииалық 
іі|)актика мен және ф армаце втикал ық қызметпен айналысагын жеке 
і үлғалар денсаульщ сактау субъектілері больга табылады.

Денсаулық сақгау жүйесінде амбулаториялық, емханалық, 
сгационарлық, жедел медициналық көмек жэне санигариялық авиация, 
нпатгар медицинасы, в;алпьша келтіру емі және медициналық оңалту, 
коллиактивтік көмек және мейірбике күтімін көрсететін, қан қызметі 
оаласындағы қі.ізметі жүзеге асыратыи, сот меднцинасы патологиялық 
;татомия саласындағы қызметті жүзеге асыразъш, фармаңевтикальщ 
қызметті жүзеге асырапын, халықтьщ санитарияльщ-эпидемиялогияльщ 
салауапьшығы саласындағы қызмепі жүзеге асыратын, денсаулық 
еақгау салаеьшдағы ғы.іыми жэне білім беру, саліауатгьі өмір салты мен 
дүрыс тамақгануды қалыптастыру саласьшдагы қызмепі жүзеге 
асыратын, «АИТВ/ЖИТС» профшіактикасы саласындағы қызмепі 
жүзеге асыратын денсаулық сақгау үйымдары үлпық холдингтер 
болды.

Медицинальщ көмек ұйымдастыруды уәкілетті орган, облыстың, 
республикалық маңызы бар қаланың және астананы денсаулық 
сақтауды мемлеісетгік басқарудың жергілікті органдары, медициналық 
комек көрсетуді денсаулық сақтау субъектілері денсаульщ сақтау 
Кодсксінде белгіленген тэртіппен жүзеге асырады.

Мемлекетгік денсаулық сақтау жүйесіндегі мемлекепің 
меншігінде болатын және мемлекетгік денсаулық сақгау жүйесін 
басқару органдарына бағьпадырьшған медицинанық ұйымдар, олардың 
ішінде емдеу-ирофилактикалық және ғылыми-зерттеу мекемелері, 
білім беру мекемелері, фармацевпік кэсіпорындар мен ұйымдар,
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апхека мекемелері, санитариялык профилактикалық мекемелер, 
саниггариялык- эпидемиялогиялық қадағалауды жүзеге асьфу үшін 
қүрылған аумақгық органдар, сот медициналық сараптама мекемелері, 
материалды - техникалық қамтамасыз ету қызметі, медициналық 
препаратгар мен медициналық техникалар шығаратъш кәсііюрындар 
және өзге де кэсіпорындар, мекемелер мен уйымдар жатады.

Сонымен бірге денсаулық сақгау құрьшымы кешенді әлеуметгік- 
мәдениет саласы жэне мемлекеттік басқарудьщ объектісі ретінде 
жогарьща аталған денсаулық сақгау мекемелерініц типтері(үлгілері) 
мен түрлеріне ұқсас келетін ведомстволық (ҚР-сы Қорғаныс, 
Ішкі істер, Әділет министрлік жэне кейбір басқа министрлікгер мен 
ведомстволардыц) денсаулық сақгау мекемелері кіреді.

Жекеше денсаульщ сақгау жүйесіне емдеу - профилактикалық 
жэне аптекалық мекемелер, олардың мүлкі жеке меншікте болады, 
сондай-ақ жекеше медицинапық практикамен және жекеше фармацевтік 
қызметпен айналысатын адамдар жатады. Жекеше денсаулық сақтау 
жүйесіне заңцы жэне жеке түлғалар қүрайтъш жэне қаржыландыратын 
медициналық жэне өзге де ұйымдар кіреді.

Денсаулық сақгау саласындағы мемлекетгік реттеу:
— Медиіщналық, фармацевтикалық қызметті мемлекеттік 

бақьшау жэне мемлекетгік санитариялықбақьшау;
— Эпидемиологиялық қадағалау;
— Медициналық жэне фармацевтикалық қызметгі лицензиялау;
— Денсаулык сақтау саласындағы аккредиттеу жэне аттестатау;
— Дәрілік затгарды, медициналық мақсатіарі-а бұйымдар мен 

медициналық техниканы адам денсаульвғъша зиянды әсер ететін 
өнімдер мен заттардың жекелеген түрлерін мемлекепік тіркеу, 
қайта гіркеу және олардың тіркеу дерекгемесіне езгерістер 
еыгізу;

— Денсаулық сақгау саласындағы тауарладың(жұмыстардың, 
көрсетілген қызмепердің) техникальщ регламенттерде, 
стандарттау жөніндегі нормативтік құжатіарда және шарттар 
талаптарында белгіленген талаптарға сәйкестігін растау;

— Дэрілік заттардың жэне мемлекеттік денсаульщ сақгау 
ұйымдары көрсететін медициналық қызметтердің бағаларына 
мемлекеттік реттеу жолымен жүзегеасырылады.

2. Денсаулық сақгау саласын басқару органдарьшьщ жүйесі жэне 
қүзыреті.

ҚР Үкіметінің денсаулық сақтау саласындағы құзыреті Кодекстің 
бабыңца айқындалған. Соған сэйкес Үкімет:
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Денсаулық сақіау саласындағы мемлекептгік саясатгың негізгі 
багыттарын эзірлейді жэне өз құзыреті шегінде нормативтік 
кұқықіъщ актілер шығарады;
Мемлекетгік бақьшауды жүзеге асыру тэртібін бекітіліп, 
айқындайды, медицинальщ және фармацевтикалық қызметгің 
біліктілік талаптары мен оны лицензиялау тәргібін бекітеді; 
Орталық жэне жергілікгі атқарушы органдардың денсаулық 
сақгау мәселелері жөніндегі қызметіне басшыяьщгы жүзеге 
асырады;

-  Тегін медициналық көмектің берілген көлемінің жазбасьш 
бекітеді жэне соны алу қамтамасыз ететін тәртібін айқьшдайды; 
Денсаульщ сақгау тэртібін үйымдары желісінің мемлекетгік 
нормативін бекітеді;

-  Әлеуметгік мэні бар аурулардьщ жэне айналадағылар үшін қауіп 
төндіретін аурулардың тізбесін бекітеді;

-  Қазақстанньщ азаматгары бюджет қаражаты есебінен шетелге 
емдеуге жіберу қагидасынбекітеді;

-  Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасында 
шіфекдиялық жэне паразиггік ауралардың еміне және таралуьша 
санитариялық карантиндік бақьшауды гвсүзеге асырудың және 
Қазақстан шекарасы мен аумағын еанитариялық қамтамасыз 
етудің тәртібін айқындайды;

-  Азаматтарды дэрілік затгармен қамтамасыз етудің тэртібін 
айқындайды және т. б.

-  ҚР Конституциясында, заңцарында және ҚР ГІрезидентінің 
актілерінде көзделген өзге де медициналық үйымдар олардың 
ішінде емде)'-профилакгакалық және ғылыми-зертгеу 
мекемелерді, білім беру мекемелері, фармацевттік кэсіпорындар 
мен үйымдар, аптека мекемелері, сашстариялық- 
профилактикалық мекемелер, санитарияльщ-зпидемиологиялық 
қадағалауды жүзеге асыру үшін қүрьшған аумақгьщ органдар, 
сот-медицииадық сараптама мекемелері.

ҚР Денсаульщ сақгау министрлігі азамасггардың денсаулығын 
оақгау, медиціша және фармацевтика ғылымы, медициналық және 
(|іармацевтикалық білім беру, халықтьщ саіштариялық- 
чіидемиялогия.иьщ салауаттылығы, дэрілік затгарды медициңальщ 
мақсаттағы бүйымдар мен медицинальщ техниканьщ айналысы, 
модицинальщ қызметтердің сапасьш бадылау саласындағы 
(іасіиылықгы исүзеге асыратьш ҚР-ның орталық атқарушы органы 
болып табьшады.



Министрліктің денсаулық сақтау саласыңдағы уэкілетгі орган 
ретінде күзыреті, негізгі міндетгері функциялары мен қүқықгары 
денсаулық сақтау туралы Кодекстің 7-бабында жэне ҚР Үкіметінің 
2004ж. 28-қазаңдағы №1117 қаулысымен бекітілген «Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақгау министрлігі туралы ережеде, ҚР 
Үкіметінің 2009ж. 22 қазандағы №1645 қаулысына қосымша етіп 
берілген оның жаңа функңиясында айқьшдалған1.

Министрліктің негізгі міндеттері:
Денсаулық сақгау, медицина жэне фармацешика ғылымы мен 

білім беру саласындағы мемлекетгік саясатты жүргізу заңнамаларға 
сэйкес азаматгардың мемлекет кепілдік берген көлем шегінде 
тегін медициналық көмек алуын, халықгы жэне денсаулық сақтау 
үйымдарьш қауіпсіз, тиімді жэпе сапалы дэрілік затгармен қамтамасыз 
етуді ұйымдастырған больш табылады.

§3. Денсаулық сақтау саласыв басқару органдарының жүйесі және 
қүзыреті

Денсаулық сақтау министрлігінің қүзыретіне денсаулық сақтау 
сапасындағы мемлекег саясапы іске асыру бүл жөнінде қоғамдық 
бірлестіктермен өзара іс-қимылды жүзеге асыру; денсаулық сақгау 
саласындағы мемлекеггік жоспарлау жүйесін әзірлеу, бағдарламаларды 
әзірлеу жэне іске асыру; денсаулық сақгау саласындағы мониторинггі, 
халықаралық ынтымақгастық, бірлескен халықаралық жобаларды 
жүзеге асыру:денсаулық сақгау субъеюгілері мен қызметін үйлестіру; 
медициналық көмек көрсету тәртібін бекіту; денсаулық сақгау 
саласындағы нормативтік-қүқықгық актшерді, гиіиеналық 
нормагивтерді, нормативтік құжаттарды және өзге де қүжатгама 
нысандарын, сондай-ақ стандартгарды әзірлеу және бекіту; медицина 
және фармацевтика кадрларьш даярлауды, олардың біліктілігін 
артгыру мен оларды қайга даярлауды үйьмдастыру; денсаулық 
сақгауды мемлекеттік басқарудың жергілікті оргаңдары басшыларын 
тағайындауды ретгеу, ведомстволық бағынысты денсаулық сақгау 
үйымдарының, оньщ ішінде медициналық жэне фармацевтикалық білім 
беру және ғылыми үйымдардың қызметінің басшылық жасауды, 
басшылармен олардың орынбасарларын тағайындау мен босатуды 
жүзеге асыру; дәрілік затгардың жэне мемлекетгік денсаулық сақгау

1 ҚР-сы Президеіггі мен ҚР-сы Үкімеішің акгілер жинағы, 2009, № 43,420-қ



уОымдары көрсететш медициналық қнзметхердщ бағадарын 
мі миокетгік реттеуді. мемлекетгік дейскулЬіқ сйҚгйу ұйымдарын 
ікіірықіаңцыру жөніңцегі іс-шараларды ^сузеге асыру; денсаулық
• ••и.тау саласыіздағы ғылыми ұйьімдар мен білгм беру з/йымдарьш 
міммскетгік ахтестапггауды ұйымдастыру және өткізу; денсаулық 
і уні.скгілерін гіккредитгеуді жүргізуді ұйымДастыру; денсаулық сақтау 
гіінасыңда біліктілік емтихандарын өпсізуді ұйымдастыру; 
мідициналық және фармацевтика қызмеяггі, сондай-ақ денсаулық
• ақгау саласьпщагы есіірткі, психотроптық затгар мен прекурсорлардың 
ииіал(.імымен байлалысты қызмет турлерін лицензиялау; ҚР-да 
і (шдануга тыйым саш>шған әлеуетті қауіпті химиялық, биологиялық 
іаггардың тіркелімін жургізу; тағамнан улану, инфекциялық және 
Гшсқа да аурулар кезінде санитариялык-эпидемияға қарсы 
(іі|ю(1)илактикальщ) іс-шараларды ұйымдастыру және жұзеге асыру; 
дсисаулық сак,тау суізъеігіілерінің қызметі мемлекеггік бақьшауды 
жузеге асыру жэне т. б. мәселелер жөніндегі функцияяарды жұзеге 
лсыру жатады. Министрлік осы Кодексте, өзге де заадарды, ҚР 
I Ірезидентінің жэне ҚР Үкіметінің актілеріңце көзделген өзге де 
функцияларды жұзеге асырады.

Министрлік озіне жуктелген міндеттер мен өзінің функцияларын 
жүзеге асыру үшін заңнамада белгіленген тәртіппен өз құзыреті 
і ііегінде орындалуы міндетті, нормативтй: құқықгьщ акгілер
к,абылдауға, мемлекеіл-ік органдарда, өзге де ұйымдардың жэне 
мауазымды адгімдарды: қажетті ақпарат пен материалдарды сұратуға 
жэне алуға; қолданыстағы заңнамальщ актілерде көзделген өзге де 
күқыіаарды жұзеге асыруга құқылы.

Министрліктің Медициналық жэне фармацевтикалық қызметті 
бақылау комитеті, Мемлекетгік санигарияльщ-зпидемиологиялық 
қадағалау комнтеті, Медациналық қызметгердің ақы төлеу комитеті, 
сондай-ақ ведомостволық бағынысты мемлекеттік ұйымдары бар.

Әскери-медицинапық бөлімшелері бар ортальщ атқарушы органдар 
мен өзге де ортальщ мемлекетгік органдар өз құзыреті шегіндегі 
денсаулық сақгау саласындагы мемлекепгтік сгшсатты, әскери- 
медицина саласындағы бағдарламаларды іске асырады; медициналық 
болімшелердің қызмеггіне басшылық жасайды, осы бөлімшелердің 
ь.чсіпыларын лауазымға тағайындаиды және лауазымнан босатады; 
мсдицинальщ бөлімшелерде медициналық комек керсету тэртібін, 
•юкери-дәрігерлік комиссияның құрамы жэне ол туралы ережені 
бскітеді.

159



Облыстардын, республикалық маңызы бар қаланың жәнс 
астананың өкілді органдары: денсаулық сақгау саласындағы өңірлік 
бағдарламаларды бекітеді жэне олардың орьгадалуын бақылауды 
жүзеге асырады; ауылдық жерге жұмыска исіберіпген медиңина және 
фармаңевтика қызметкерлерін әлеумеітік қолдау шараларының жүйесін, 
сондай-ақ оларға бюджет қаражаты есебінен элеуметгік қолдау 
көрсетудің тәртібі мен мөлшерлерін айқындайды; денсаулық сақіау 
мен білім берудің жергілікті бюджетгердің және оларды атқарылуы 
гуралы есегггерін бекітеді; азаматгарга емделу үшін елді мекен шегінен 
тысқары жерлерге бюджет қаражаты есебінен тегін немесе жеңілдік 
пен жол жүруді ұсьшу туралы, азаматтардьщ жекеленген санапарына 
амбулаториялық емделу кезінде тегін және жеңілдікті шартгар мен 
дәрілік затгарды, бейімделген емдік өнімдерді, медиңиналық 
мақсатгағы бұйымдарды қосымша беру туралы шешім қабьшдайды.

Облыстардьщ, республикалық маңызы бар қаланың және 
астаныньщ жергілікті атқарушы органдары: тністі
әкімшілік-аумақгық бірлікте денсаулық сақтау саласындагы 
мемлекеттік саясаіты іске асырады; тиісті аумақта денсаулық сақгау 
саласындағы мемлекеттік бағдарламалардың, сондай-ақ өңірлік 
бағдарламаларды әзірлеп, олардың іске асыруын, азаматтардың 
тегін медиңиналық көмектің кепілдік берілген көлемін алу құқығын 
іске асырылуын қамтамасыз етеді; дёнсаулық сақтауды мемлекеттік 
басқарудың жергілікті орган- дарьш құрады; денсаулық сақгау 
ұйымдарыньщ желісін дамыту мен оларды қаржьшық және 
материалдық-техникалық қамтамасыз ету жөніндегі, оның ішінде 
дәріханалардың мемлекеттік желісін дамыгу және дәріхана 
қоймаларын құру жөніндегі шараларды қабьшдайды; ҚР 
лицензнялау заңнамасына сәйкес лицензиялауды жүзеге асырады; 
медицина және фармацевтика кадрларын даярлауды, олардың 
біліктілігін арттыру мен оларды қайта даярлауды қамтамасыз етеді; 
денсаулықты нығайту, аурулардың профилактикасы, салауатгы өмір 
салтын жэне дұрыс тамақтануды қалыптастыру үшін қажетгі іс- 
шараларды жүзеге асырады; өз қүзыреті шегінде денсаулық сақтау 
саласьшдағы мемлекеггік бақылауды, заңнамада белгіленген өзге де 
окілетгіктерді жүзеге асырады.

Облыстардың, республикалық маңызы бар қалаиың жәие 
астананың денсаулық сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілік- 
ті органдары өз өкілеттігі шегінде: денсаулық сақгау саласьшдағы 
мемлекетгік саясатты іске асыруды жэне өмірлік денсаулық сақгау



■ і н д 111 ш амаларының іске асырылуын, азаматгарды және оралмаңцарды 
" і ні медиңиналық көмектің кепілді берілген көлемі шеңберінде 
мі диңиналық көмекнен жэне дзрілік заттармен, медициналық 
г инч а г г ііғы  бүйымдарымен қамтамасыз етеді; денсаулық сақгау 
. уоі.сктілерінің қызметіне мониторинг пен бақылауды ұйымдастырады, 
іиноаулық сақгау бюджетгік бағдарламаларының әкімшілері 
фуикңиясын жүзеге асырады; медициналық мақсатгағы бұйымдар мен 
модиңиналық техниканы, медициналық емес жабдықгарды,
• іпіігариялық көлікті, сондай-ақ мемлекетгік денсаулық сақтау 
\ пммдарына күрделі жөндеу жүргізуге арналған қызметтер көрсетуді 
. лтып алуды үйымдастырады; мемлекет- тік денсаулық сақгау 
үііі.імдарын кадрмен қамтамасыз етуді,гигиеналық оқытуды, салауатгы 
имір салты мен дұрыс тамақгануды насихаттау мен қальштастыруды 
үііымдастырады; ведомстволық бағынысты мемлекеттік денсаулық 
. ақгау ұйымдары басшьшарьшьщ кэсітік  кұзыретгілігіне атгестаттау 
ліургізеді және заңнамамен белгіленген өзге де өкілетгіліктерді жүзеге 
асі.ірады.
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Х-БӨДІМ.
, : Б М І М Ж Ә Ң Е  Ғ Ы Л Ы М  С А Л А С Ь Щ Д А Ғ Ы  Б А С Қ А Р У

І-тарау. БІЛІМ САЛАСЫН БАСҚАРУ 

§1. Білім саласын басқарудың мазмріьі

Қазақстан Республикасыядағы мемлекеттік жастар сзясаты 
туралы» 2015 ж. 9 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңы{ 
мемлекетгік жастар саясатьш қалыптастыру мен іске асырудың 
қр;ықгық негіздерін айқындады.

Мемлекетгік жастар саясаты -  мемлекет жүзеге асыратын және 
жастарды қолдауға бағытгалған әлеуметгік-экономикалық, саяси, 
үйьшдастырушылық жэне қүқықгық шаралар жүйесі. Жастар үйымы 
болып негізгі мақсаты әлеуметтік, мәдени, білім беру міндеттерін жэне 
жастардың қүқықгарын, завды мүдделерін қорғауға бағытгалған өзге 
де міндеттерді шешу, рухани жэне өзге де қажеттіяіктерін 
қанағатгандыру больш табылатын, мүшелері (қатысушьшары) жастар 
өкілдері болып табылатын заңцы тріғалар қауымдастығы (одағы), қор, 
сондай-ақ қоғамдық бірлестік нысанында қүрылған коммерңиялық 
емес, мемлекеттік емес үйым танылады.

Заңның 4-бабында ҚР-сы мемлекегтік органдарьшың: ҚР-сы 
ҮкіметІнің, уәкілетгі органның, өзге орталық атқарушы органдардың, 
жергілікті өкілді жэне атқарушы органдардың мемлекеттік жастар 
саясатын іске асыру жөніндегі қүзырегі белгшенген.

Білім және ғьшым қоғамдық қызметтің езара сол екі аясы және 
мемлекеттік басқарудың ©зара байланысты салалары болып табылады.

ҚР Коистшуциясының 30-бабында бекітілген азаматгардьщ білім 
алу қүқығының өте ауқымды қүқықтық жэне үйымдық негізі бар. Олар 
қолданыста бар айтарлықгай жеткілікті көп нормативтік-қр;ықгық 
базасын білімді мемлекетгік басқару органдарының жүйесінде көрініс 
тапқан. Біздің елімізде білім саласына артықшыльщ беріледі. ҚР-сы 
Президентінің «Қазақстан-2050» Стратегиясы Жолдауында «Бәсекеге

! Қазақстан Республикасындағы мемлекетгік жасгар саясаты туралы» 2015 
ж. 9 ақпандағы Қазақстан Республикаеыньщ Заңы//һйр://опіше.2акоп.к2/



мОітпті дамыған мемлекет болу үшін біз сауатгылыгы жоғары елге 
іінииуымыз керек» делінген.

Л іаматгардың білім алу қүқығын мемлекет білім беру жүйесін 
і у Р У  жэне оны алу үшін тиісті элеуметгік-экономикалЫқ жағдайлар 
иіікіііу жОлымен қамтамасыз етеді.

Мемлекет ҚР-сы азаматгарының тегін мектептерге, бастауыш, 
і і г і т н і  орта жэне жалпы орта білім алуын, совдай-ақ, арнаулы 
мгмлекеттік органдардың оқу орывдарын қоспағавда, егер азамат осы 
д.цгойлердің эрқайсысывда бірінші рет білім алагын болса, 
момлекеттік білім беру тапсырысына сэйкес конкурстьщ негізде тегін 
і'’хиикалық жэне кэсіптік, орта білімнен кейін жоғары жэне жоғары оқу
• >|шынан кейінгі білім апуын қамтамасыз етеді. Жеке меншік оку 
орілідарывда ақылы білім алу заңмен белгіленген негіздер мен тэртіп 
іюйынша жүзеге асырылады. Қазақсіан Республикасының «Білім 
іуралы» 2007 ж. 27 шілдедегі № 319-ІІІ Заң'(201б жылы 22 
жолюқсавдағы берілген өзгерістер мен толықтырулармен)негізівде 
оілім беру деп азаматтың (оқушының) мемлекеттің белгілеген білім 
двңгейлеріне (білім беру ставдартгары- на) қол жеткізгенін анықгай 
огырып, адамньщ, қоғамның, мемлекеттің мүдцелері үшін тэрбиелеу 
мси оқытудың мақсатьш проңесі түсініледі. Қазақставда білім берудің 
мынадай деңгейлері белгіленген:

— мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту;
— басшуыш білімберу;
— негізгі орта білім беру;
— орта білім беру (жалпы орта білім беру, техникалық және 

кэсіптік білім беру);
— орта білімнен кейінгі білімберу;
— жоғарыбілімберу;
— жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру.
Азаматгың (оқушының) білім алуы деп оның белгілі бір білім 

алу деңгейіне қол жеткізгені және оның растығын тиісіі қүжатпен 
куәлавдырылғаны түсініледі. БІлім алушылардың тиісті білім беру 
деңгейінің мемлекетпк жалпыга міндетті стаңдартгарывда көзделген 
оі<у пәвдерінің көлемін меңгеру дэрежесін айқындау мақсатында 
оларға қорытьщды аттестатгау жүргізіледі.

1 Қазақстан Республикасыньщ «Білім туралы» 2007 ж. 27 шілдедегі № 319-ІП Заң 
(2016 жьмы 22 желгоқсандагы берілген өзгерістер ментолықгырулармен) 
//һир://опІіпе.гакопЛсг/



Білім берудің мазмұны қоғамньщ экономикалық және әлеуметгік 
даму фаісгорларының бірі болын табылады және ол жеке адамның өзін- 
өзі билеуін қамтамасыз етуге, өз қабілетін іске асыру үшін жағдай 
жасауға, қоғамды дамьпуға, қүдықтық мемлекетті нығайтуға және 
жетілдГруғе бағдарланатын болуы тиіс. Сондықган білім беру 
ұйымдары жүйесіне аса маңызды міндеттерді жүзеге асыруды 
қамтамасыз ету жүктелген. Олардың ішінде: үлттық және жалпы 
адамзатгық қүндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде 
адамды қалыптастыруға, дамытуға жэне кәсіптік шындауға 
бағытталған сапалы білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау; адамньщ 
шыгармашьшық рухани және күш-куат мүмкіндіктерін дамьпу; 
адамгершілік пен салауатгы өмір салтының берік негіздерін 
қалыптастыру;

Даралықгы дамьпу үшін жағдай жасау арқылы ой-өрісін дамьггу; 
азаматгық пен патриотизмге, өз Отаны -  Қазақстан Республика- сына 
сүйіспеншілікке, мемлекеттік рэміздер мен мемлекеттік тілді 
қүрметгеуғе, халық дэстүрлерін қастерлеуге, Конституцижға қатысты 
жэне қоғамға жат кез келген көріністерге төзбеуге тәрбиелеу; белсенді 
азаматгық үстанымы бар адамды тәрбиелеу; республиканьщ қоғадедьщ- 
саяси, экономикалық және мәдени өміріне қатысу қажетгігін, адамның 
өз қүқықгары мен міндеттеріне саналы көзқарасын қапыптастыру; 
отавдық жэне әлемдік мәдениетгің жетістіктеріне баулу; қазақ халқы 
мен республиканың басқа да халықгарының тарихьш, эдет-ғүргіы мен 
дэстүрлерін зерделеу; мемлекетгік тілді, орыс, шетел тілдерін меңгерту 
жэне т.б.

Қазақстан Республикасының білім беру ясүйесі өзара іс-қимыл 
жасайтын:

1) білім беру деңгейінің сабақгастығын қамтамасыз ететін 
мемлекетгік жалпыға міндетгі білім беру стандарттарының және білім 
беретін оку бағдарламаларының;

2) меншік нысандарына, үлғілері мен түрлеріне қарамастан, білім 
беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру үйымдарының;

3) білім беруді басқару органдары мен тиісті 
инфрақүрьшымдардың, оньщ ішінде білім беру мониторингін жүзеге 
асыратьш оқу-әдістемелік жэне ғылыми-эдістемелік қамтамасыз ету 
үйымдарьшың білім беру қызметінің субъектілері бірлестіктерінің 
жиынтығын білдіреді.

%
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|}2. Іішім беру багдарламалары мен мемлекетгік білім беру 
ставдарттарының жүйссі

Ііілім беретін оку бағдарламалары мазмұны мен бағытгарына 
(міидеітерше) қарай жалпы білім беретін (үлгілік, жүмыстық) кзсіптік 
і иіс қосымша болып бөлінеді.

Лдамның жаііпы мәдениетін калынтастырудың, адамды қоғамдагы 
п м і р і е  бейімдеудің міндеттерін шешуге, кәсіпті, мамандықгы саналы 
і үрде тавдау мен меңгеру үшін негіз жасауға бағытгапған.

Жалпы білім беретін оку бағдарламасына:
1) мектепке дейінгі тэрбие мен оқыту;
2) бастауыш білім беру;
3) негізгі орта білім беру;
4) жалпы ора білім беру.
Экономика салаларывдағы кәсіптік қызметгердің бағытгары 

(іойыиша техникалық, қызмет керсету жэне басқару еңбегі мамавдарьш 
даярлауға, адамның кэсішік жэне жалпы білім деңгейін жүйелі 
іі|птыруға бағытталған.

Кэсіптік оқу бағдарламаларына:
1) техникалық жэне кэсіптік білім беретін;
2) орта білімнен кейінгі білім беретіы;
3) жоғары білім беретін;
4) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беретін жэне т.б.

Қосымша білім берудің білім беретін оқу багдарламалары білім 
іілушьшардың өзін-өзі билеуін, шығармашьшығьш дамыту, олардың 
қабілеттерін іске асыру, қоғам өміріне бейімделуі, азаматгың сана- 
сезімін, жалпы мэдениетін, салауатгы өмір салтын қалыптастыру, бос 
уақытын мазмүвды ұйымдастыру үшін жағдайлар жасауды көздейді.

Әрбір білім беру деңгейі бойынша білімнің мазмүнына, білім 
алушылар мен тәрбиеленушілердің оку жүктемесінің ең көп көлеміне 
жэне білім алушылардың даярлық деңгейіне қойьшатьш жалпы 
іалаптардьщ жиынтығын айқывдайтын білім берудің мемлекеттік 
жалпыға міндегті стандарттары белгіленеді1. Ставдартгар барлық

1 Бүл стандартгар 1<4г-сы Үкіметінің 2012 ж. 23 тамыздағы № 1081 Қаулысымен 
(іеісгіліген. ҚР- сы Президенті мен ҚР-сы Үкімегінің актілер жинағы, 2012.
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білім беруұйымдары үшін, олардың меншік нысандарына, үлгілері мен 
турлеріне қарамастан, міндетті.

Әрбір негізгі жалпы білім беретін оқу бағдарламакарьшьщ, сондай- 
ақ негізгі кәсіпгік ; оку бағдарламалары (нақгы кәсіп, мамандьщ 
бойьшша) мазмұныньщ міндетті мөлшері (минимумы) жэне ол 
бағдарламаларды игерудің нормативті мерзімдері «Білім туралы» 
Заңмен белгіленген.

§3. Білім беру ұйымдарының қүқықтық мэртебесі және жүйесі

Біліім беру үйымдары білім беру процесін жүзеге асыруды, яғіш 
бір немесе бірнеше білім беретін оку бағдарламаларын іске асырады 
және (немесе) білім алушыларды, тәрбиеленушлерді асырау мен 
тәрбиелеуді қамтамасыз етеді. Олар үйымдьщ-қрднқгық нысандары 
белгіленген (мемлекеттік, мемлекетгік емес — қоғамдьщ және діни 
үйымдарггын жеке меншік бІлім беру мекемелері), сондай-ақ үлгілік 
(тшітік) тиістілігі мен түрлік ерекшелікгеріне байланысты 
айьфьшысады.

Білім беру үйьмдарьга ҚР-ның заңнамасына сәйкесжеке жэне 
заңды түлғалар (қүрышайшылар) қүрады.

Білім беретін оқу бағдарламаларьша қарай бІлім беру үйымдарының 
мынадай үлгілері болуы мүмкін:

1) мектепке дейінгі үйымдар;
2) жалпы білім беру үйымдары (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта);
3) техникалық жэне кәсіптік білім беру;
4) орта білімнен кейінгі білім беру;
5) жоғары білім беру;
6) жоғары жэне жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру;
7) мамандандырылған білім беру үйымдары;
8) арнайы білім беру үйымдары;
9) жетім балалар мен аха-анасыньщ (завдн өкілдерінің) 

қамқорлығынсыз қалған балаларға арнайы біпім беру үйымдары;
10) балаларға арналған қосымша білім беру үйымдары;
11) ересектерге арналған қосьмша білім беру үйыаадары.
Білім беру үйымдары түрлерінің номенклатурасынбілім беру

саласындағы уэкілетгі орган бекітеді.
Біліжтілік деңгейді білдіретін кэсіптік білімнің шектелімді 

(цензалық) үлгі сатысы кэсіптік бейіннің білім беру үйымдарының 
эрқилы түрлерімен де берілген. Бірақ бүл жерде кэсінтік даярлауды
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іиісті деңгейдің кәсіптік білім беруімен теңестіруге болмайтьшьш 
оскергіп айту қажет.

Кәсштік даярлық белгілі бір жұмыс түрін орындау үшін қажетті 
ясаңа немесе озгерген кәсіптік дағдыларды білім алушылардың жедел 
мсңгеруіне бағьпталғае. Кэсіптік даярлық білім алушыньщ білім 
дсңгейіл арттырумен байланысты. Кәсіптік даярльщты жүмыс беруші 
гікелей үйымдарда, оқу ортальщтарында, сондай-ақ эр түрлі оку- 
онеркәсіптік құрылымдарда немесе техникалық және кэсіптік, орта 
білімнен кейінгі білім беретін оку бағдарламаларын іске асыратын 
білім беру үйымдарында жүргізіледі.

Техникалық жэне кэсіптік білім €еру орта білім беру деңгейінің 
қүрамдас бөлігі болып табылады жэне қоғамдьщ-пайдалы кэсішік 
қызметгің негізгі бағыттары бойьшша білікті қызметкерлер мен орта 
буын мамандарды даярлауға бағытгалған. Техникальщ жэне кэсіптік 
білім беру негізгі орта және (немесе) жалпы орта білім беру базасында 
училшцелерде, колледждерде және жоғары техникалық мектептерде 
жүзеге асырьшады.

Училище -  мәдениет пен өнер саласында негізгі орта, жаппы орта, 
технюсалық жэне кәсіптік немесе орта білімнеп кейінгі білім беретін 
оқу бағдарламаларьш іске асыратын оқу орны.

Колледж — жалпы орта жэне техникалық пен кәсіптік немесе орта 
білімнен кейінгі білім берудің білім беретін оқу бағдарламаларьш іске 
асыратын оқу орны.

Жалпы орта білімі бар бар азаматтар үшін техникалық жэне 
кәсіптік білім беретін оқу бағдарламалары жалпы кәсіпгік, 
экономикальщ, арнайы пэндерді зерделеуді жэне таңдаған мамандығы 
бойынша болашақ кэсіптік қызмегін айқындайтын оку-өндірістік 
жүмыстарды орындауды көздейді. Орта білімнен кейінгі кәсіптік оқу 
бағдарламалары негізгі түрі колледж болып табьшатын білім беру 
ұйымдарында іске асырьшады.

Жоғары білімді жалпы орта немесе техннкалық жэне кәсіптік 
немесе орта білімнен кейінгі білімі бар азаматгар алады. Азаматгың 
конкурстық негізде тегін жоғары білім алуға құқығы бар. Жоғары білім 
берудің кәсіптік білім беретін оқу бағдарламалары жоғары оқу 
орьгадарындаіске асырылады.

Жоғары білім берудің кэсіптік оқу бағдарламаларьш игеру мерзімі 
мемлекеітік жалпы міндетті жоғары білім беру стандаргымен 
айқындалады жэне кемінде 4 жьш болуға тиіс. Жоғары білім берудің 
кәсіптік білім беретін жоғары оқу орындарының негізгі түрлеріне 
Үлтгық зертгеу университеті, Үлтгьщ жоғары оқу орны, зертгеу
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университеті, уяиверситет, академия, институт жэне оларға 
теңестіріпгендер (консерватория, жоғары мектец жоғары училгоце) 
жатады.

Үлттьщ зерттеу университегі — ереюне кәртебелі және ҚР- 
ның Үкіметі бекітхсен, бес жылға арналған даму бағдарламасы бар, 
мамакдықгардың үш және одан да көп тобы бойынша жоғары жэне 
жоғары оку орыннан кейінгі білім берудің өз бегінше эзірленген оқу 
бағдарламаларьш іске асыратын, жаңа білімді жишқгау мен 
трансфертгеу үщін іргелі және қолданбалы ғьшыми зертгеу 
нәтижеяерін павдаланатьш оқу орны.

Үлттық жоғары оқу орны — елдің жетекші ғыльши және 
эдістемелік ортаяығы болып табылагын, екінші иәртебесі бар жоғары 
оқу орны. Университет -  мамандықтардың үш және одан да көп тобы 
бойынша жоғары білім берудің, магастратураның жэне
докторантзфзның білім беретін оқу багдарламаларьш іске асыратын, 
іргелі және қолданбалы зерттеулерді жүзеге асыратын, ғьшыми 
жэне эдістемелік орталық болып табылатын жоғары оқу орны.

Академия — мамандықтардьщ бір-екі тобы бойынша жоғары жэне 
жоғары оқу орнынан кейінгі білім беретіи оқу бағдарламаларын іске 
асыратын жоғары оку орны.

Институт -  жоғары білім берудің білім беретін оқу 
бағдарламаларьш іске асыратын оқу орны.

Білім беру ұйымының мәртебесін (үлгісін, түрін) егер ҚР-ның 
завдарында езгеше көзделмесе, оньщ қүрьшымьш айқьшдайды және 
білім туралы заіщың талаптары, білім беру қызметін лиңензиялау 
кезіндегі біліктілік талатары, тиісті үлгідегі білім беру үйымдары 
қызметінің үлгілік ережелерін ескере отырып, оның жарғысында 
көрсетіледі.

ҚР-ның біпім беру үйымдары жүйееінде «Назарбаев 
Университеті», «Назарбаев зияткерлік меісгептерІ» жэне «Назарбаев 
Қыры» ерекше орын алады. Олардың құқықгық мәртебесі жэне 
құрылуы мен қызметінің айрықша құқықгық режимі ҚР-иың 2011 ж. 19 
қаңтардағы № 394-ІҮ ҚРЗ олар туралы арнайы заңымен айқындалған1.

Жотары оқу орнынан кейінгі білім берудің кэсіптік оқу 
бағдарламалары жоғары білікті ғылыми жэне педагог кадрлар 
даярлауға, олардың ғьшыми және педагогтік даярлық деңгейін 
дәйектілікпен арттыруға бағытгалған. Бүл бағдарламалар бағалық жэне

— ------------------- .-------------  %
1 ҚР-сы Парламешйгің Жаршысы, 2011.
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ін Иіндік пәндерді қамтапын теориялық оқытуды, практиканы, 
/іп'оортадия ж;аза отырып ғьшыми-зертгеу жұмыстарын жүргізуді 
киадойді.

Жоғары оқу орнынан кейінгі білімді жоғары білімі бар азамахтар 
ІІІІІД Ы . Жоғары оқу орньшан кейінгі білім беру жоғары оқу 

<і|)і,індарының магистратурасы мен докторантурасында, жоғары оқу
> і|)і.мідарьшьщ және ғылыми үйымдардың р езидетггу расыида!

і) І. Жогары оқз' орнының үйымдық-қүқықтьп? мэртебесі және оны
басқару

Жоғары оқу орньшьщ үйымдық-күқықгық жағдайы Қазақсган 
1’сспубликасьшың жоғары кзсіптік білім беру ұйымдары (жоғары оқу
< >рны) туралы Үкімет ережесімен бекітілген.

Мүндай сқ}’ орындарына жоғары кэсіптік білім берудің білім беру 
і ііі і 'дарламаларын іске асыратын заңцы түлға мәргебесі бар барлық 
(іілім беру үйымдары жатады. Оларда фнлиалдар, факультетгер, 
кафедралар, дайьшдьщ бөлімдері, ғылыми-зерттеу лабораторияшары 
( іертханалары), аспирантурасы, докторантурасы, қосымша кэсіпгік 
білім беру оқу бөлімшелері және оку орындарыньщ вздері күратьш, 
ксйіннен күрьшхайшыны хабардар етіп, әрі жоғары оқу орныньщ 
жарғысына өзгеріс енгізе отырып, өзге де қүрылымды, бөлімдері 
(филиалдардан басқалары) болуы мүмкін. Ал фиішалдарды 
күрьштайшы білімді басқаратьш уэкілетті органмен келісу арқьілы 
қүрады. Университеттер мен академиялардьщ, сондай-ақ жоғары 
кэсіптік білім берудің толық емес жэне (немесе) тольщ білім беретін 
бағдарламаларын іске асыратын инсгатупары м<ж колледждері болуы 
мүмкін.

Жоіары оқу орнының білім, ғылым жэне мәдениет орталығы 
ретіңде ең басты міндеттері (негізгі қызметі): адамның зияткерлік, 
мэдсниет жэне рухани дамуы женінен талап-тілектерін
ісіиагаттандыру; кәсіби қызметтің взі қалаған саласында жоғары білім 
ьлііс мамащщқ алу; қоғамньщ жоғары білімі бар біліктІ мамандарға 
ж-икі жоғары біліктІ ғьшыми-педагогикальщ кадряарға сүранысьш 
қшшгігітандыру; іргелі, іздестіру жэне қолданбалы ғылыми-зертгеу 
і »ип озге де гштыми-техникалық, тэжірибе-конструкторлық, оның

I’ ш дтгура -  клиникальщтар мамандықгар бойынша жоғары оқу орнынан кейінгі 
• | іі ' ц ц с г і і і г о и  медищшалықбілім алу нысаны.
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ішінде білім проблемалары бойынша да жұмыстарды да ұйымдастыру 
жэне жұргізу; оқытушылар мен мамандарды қайта даярлау жэне 
бшіктіліктерін артгыру; қоғамньщ рухани, мәдени және ғьшыми 
қрщьшықшрын жинау, сақтау және көбейту; халық арасьшда білімді 
тарату, оньщ жалпы білімділік жэне мәдени деңгейін арпыру. 
Тэрбиелеушілік міндетгер білім алушьшар мен оқытушылардың 
бірлескен оқу, ғьшым, шығармашылық, өндірістік және қоғамдық 
қызметінде іске асырылады, ол міндетгі тұрде жүзеге асырылатын 
ғылыми зертгеулер мамандарды даярлаудың өте қажет қүрамдас бөлігі 
болып габылады.

Жоғары оқу орныньщ оқу жэне ғылыми қызметінде мамандарды 
даярлаудың эргүрлі мерзімдер мен деңгейлер бойынша жоғары кәсіптік 
білім берудің, жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білім берудің 
кәсіптік білім беретін оқу бағдарламалары, қосымша кэсіптік білім 
беретін жэне мамандарды қайта даярлаудың оку бағдарламалары іске 
асырылуы мүмкін. Мамандарды даярлау мен қайта даярлаудың 
бағьгпары (мамандықгары) мемлекеттік аккредитгеу туралы куәлікпен 
белгіленеді, ол жоғары оқу орнының жарғысьшда көрсетіледі.

Жоғары оқу орны оку проңесін мақсатты бағыттьшықпен 
үйымдастыру, оқытудың нысандарын, әдістері мен қүралдарын таңдау 
жолымен кәсіптік білім беретін бағдарламаларды игеру үшін білім 
алушьшарға қажетгі жағдайлар жасалады.

Жеке адамның қажетгіліктері мен мүмкіндіктері ескеріле отырып, 
білім беретін оқу бағдарламаларының мазмүнына, білім берудің эрбір 
деңгейін алуға қол жеткізу жағдайларының жасалуына қарай оқыту 
күндізгі, кешкі, сыртгай оку, интернат және мүмкіндігі шектеулі 
балалар үшін қашьштықган оқыту нысанында жүзеге асырылады,

Білім беру үйымдары ҚР-ның заңнамасында, тиісті үлгідегі білім 
беру ұйымдарьшың қызметі туралы үлгілік ережелер мен білім беру 
ұйымдарының жарғыларында белгіленген шектерде оқу-тәрбие 
проңессін жүзеге асыруда, кадрларды іріктеу мен орналастыруда, 
ғьшыми, қаржы-ш ығар ма ш ылык жэне өзге де қызметте дербес болады.

Жоғары оку орындары жұмыстық оқу жоспарлары мен жұмыстық 
оку бағдарламаларын жасап бекітеді және соларға сәйкес оқу-тәрбие 
проңесін жүзеге асырады.

Жоғары оқу орындарында оқу сабақтарының мынадай түрлері 
белгіленеді: дэрістер, семинарлар, консультациялар, практшсалық 
сабақгар, лабораториялық жүмыстар, озіндік жүмыстар, бақылау 
жұмыстары, практика, курстық жобалау (курстық жұмыстар), 
дипломдық жобалау (дипломдық жұмыстар).
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( >к,у жүмыстарының өзге түрлері де болуы мүмкін.
І.ілім беру ұйым,ідарьш басқару ҚР-ның заңнамасына, тиісті 

, иі ідсгі білім беру ұйымы қызметінің үлгілік е^кжелёрі мен білім беру 
уііі.імі.іііың жарғысьщгі сәйкес.. жеке дара басқару жэне алқанық 
п|мчіциптерімен жүзеге асырылады.

Ііілім беру үйымдарында алқалы басқару органдары қүрылады.
І.ніім беру үйымдары алқалы басқарудың нысазздары, оларда сайлау 
і іргібімен қоса, жүмы<лы үйымдастырудьщ үлі’ілік ережелерін білім 
(тру саласындағы уэкілетті орган бекітетін білім беру үйымыньщ 
ноцосі (ғылыми кеңесі), қамқоршьшық кеңес, недашгтік, әдістемелік 
(оқу- эдістемелік, ғылыми- эдістемелік) кеңестер жэне басқа да 
111 .юандар бола алады.

Жоғары оқу орнына жалпьк баешылықты сайланбалы өкілді орган 
жогары оқу орнының ш лы м и кеңесі жүзеге асырады, оның қүрамына 

коңес төрағасы болын табылатын ректор жэне проректорлар кіреді.
I ' і . і л ы м и  кеңестің басқа барлық мүшелері жалпы жиналыспен 
(конференциясымен) жасырьш дауыс беру жолымен сайланады.
I ылыми кеңестің қүрамьша жоғары оқу орнының, қоғамдық және басқа 
үііі.імдардың қызметкерлері мен білім алушыларьшың барлық 
омпатгарының өкілдері сайлана алады1.

Жоғары оку орнының қызметін тікелей басқаруды рекпор жүзеге 
псырады. Ол жоғары білікті мамандар даярлау мемлекехтік жоғары оқу 
орныныц білім беру, ғьшьши, тэрбие жүмысына жэне үйымдастыру — 
іпаруашылық қызметіш; басшьшық жасау үшін жауапты болады жэне 
оқу орнында мемлекет өкілінің функциясын жүзеге асырады. Ғылыми 
ксңес пен ректордың арасындағы өкілеттіюгерін асыру жоғары оқу 
орныньщ жарғысымен айқындалады.

Ректор өз өкілеттіғінің шегінде жоғары оку орньшың барлық 
қызметкерлері мен білім алушылар үінін міндетгі болатын бүйрьщгар 
жэне өкімдер шығарады. Ректор өз өкілетгіктерінің белгілі бір бөлігін 
ироректорларға жэне жоғары оқу орньшьщ өзге де басшы 
к.ызметкерлеріне бере алады.

Жоғары оқу орнының қүрьзлымына байланысты кейбір 
(юлімшелерінде (факультет, институт жэне т.б.) сайланатын өкілді 
оргаадар — ғьшыми кеңестер қүрылуы мүмкін, олардьщ өкілетгіктері 
мсн сайлану тәргібі жоғары оқу орнының жарғысымен белгіленеді.

1 ҚР-сы Білім жэне ғылым министрлігінщ 2007 ж. 22 қарашадапы 
X» 574 бүйрығымен «Жоғары оқу орныньщ ғылыми кеңесі қызметін 
уйымдастырудыңжәне оны сайлау сайлау тәртібінің үягі ережесі» бекітілген.
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Ф акулы етгі ғылыми дәрежесі немесе атағы бар тиісті бейіннің 
аса білікті жэне бедеэді мамандардың ішінен жоғары оқу орнының 
жарғысымен белгіленетін тэртіппен жоғары оқу орнының 
(факультетінің) ғылыми кеңесімен сайланатын декан басқарады.

Кафедраны жоғары оқу орньшың ғылыми кеңесі конкурс 
бойынша бес жылға сайлайтыи меңгеруші басқарады. Кафедра және 
өзге де бөлімшелер туралы ережені жоғары оқу орны оның жарғысьшда 
белғіленген тэртіішен жасап, бекітеді.

Жоғары оқу орнының оқу жэне ғылыми қызметінің субъектілері 
студенпер, магистраштар, интерндер, курсанпар, тыңцаушылар, 
докторанпар, педагоғ қызметкерлер болып табьшады.

Студент — техникалық жэне кәсіптік, орта білімнен кейінгі және 
жоғары білім берудің оку бағдарламаларын іске асыратын білім беру 
ұйымында оқитын адам.

Магистрант — магистратурада білім алатын адам. Жоғары оқу 
рындарының тывдаушылары дайывдық бөлімдерінде, біліктілік 
арпыру және мамандарды қайта даярлау факультеперінде оқитын, 
сондай-ақ қосарлас екінші кәсіптік білім алатын жэне басқа жоғары 
оқу орнының сгудештері болып табылатын адамдар. Тыңдаушылардың 
білім алу жөнівдегі құқықтық жағдайы жоғары оқу орнының тиісті 
оқьпу нысаны студенттің мәртебесіне сэйкес келеді.

Докторант — докторантурада білім алатын адам. Жоғары кэсіби 
білімі бар жзне магистратурада (адьюнктурада) оқитын жэне ғылым 
кавдидаты ғылыми дэрежееін алуға диссертаңия дайындайтын, 
(жоғары білікгі ғьшыми-педагоггық білім алатьш) адам аспирант 
(адьюнкт) больш табьшады. Білім беру ұйымдарында, совдай-ақ білім 
беру бағдарламаларьш іске асыратын басқа да уйымдарда білім 
алушылар мен тэрбиеленушілерді оқьггуға жэне тэрбиелеуге 
байланысты білім беру қызметімен айналысатын адамдар педагог 
қызметкерлерге жатады.

Мемлекеттік білім беру үйымдарының педагог қызметкерлері 
мемлекепік қызметшілер емес азаматтық қызмметшілер болып 
табылады. Тиісгі бейіні бойьшша арнайы педагогтік немесе кэсіотік 
білімі бар адамдар педагоггік қызметпен айналысуға жіберіледі.

Білім беру ұй ымдары нда күндізгі оқу нысаны бойынша 
мемлекепік білім беру тапсырысы бойынша білім алушы (кэсіптік 
лиңейлердің оқушыларьшан басқа) студешерге, интервдерге, 
магистрантгарға, докторанттарға, резидентура тывдаушьшарьша, 
жоғары оқу орывдарының дайындық бөлімдерінің тыңдаушьшарына 
мемлекепж стипевдия толенуі мүмкін. Мемлекепік стипеңдияны
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і и іш.іпдау және төлеу қағидаларыи, сондай-ақ «ньщ мөлшерін ҚР-ның 
і һімсугі бекітеді.

Мемлекстгік атаулы стипендия жоғары оку орындарыньщ 
11*'і үрлым дарьгады магиетраштарьша жэне ҚР-сы жоғары оку 
сірі.індарының ісұндізгі оқу нысаны бойынша білім алушыларына
■ < н нры оқу орындары ғылыми кеңестерінің шешімдері негізінде 
юлонеді.

ҚР-ньщ азаліатгарьш жетекші шетелдік жоғары оку орындарында 
иүпдізгі оқу нысаны бойынша оқьггу немесе ғылыми, педагог,
1111 женерлік-техникалық және медицина қызметкерлерінің шетелдік 
үііымдарда тағьшымдамадан өту үшін берілетін ҚР-ньщ ХІрезиденті 
і:н айындайтьш «Болашақ» халықаралық стипендиясы бар.

Қо.пданыстағы заңіаама жоғары оқу орындарының қызметкерлерін 
сипатқа боледі: ғьшыми-педагогикалық (профессорлық-оқытупіылық 
қүрам, ғьшыми қызметкерлер), ин женер-тех никал ы қ, экімшілік-
шаруашьшық, өндірістік, оқу-көмекші жэне өзге де қызметкерлер 
қаралған.

Профессорльщ-оқытушыларға факультет деканның, кафедра
меңгерушісінің, профессордың, доцентгің, аға оқьпушының,
оқі.ітушыныи, ассистентгің лауазымдары жатады. Профессор мен 
доценттің лауазы- мдарына тиісінше атгас профессор жэне доцент 
і ьшыми атақгар сәйісес келеді. Жоғары оку орнында бэріне ғылыми- 
педагогакалық, сайланатын факультет деканы мен кафедра меңгерушісі 
лауазымдарын қоспағанда, лауазымдарға орналасу бес жылға дейінгі 
мерзімге жасалатын еңбек шарты (контракт) бойынша жүргізіледі, 
бірақ бүл шартіы (контрактіні) жасаудың алдыыда конкурстық іріктеу 
откізіледі.

Заццы түлғалардың (лицензиат) білім беру қызметі ҚР-ның 
Лицензиялау турапы заңнамасына сэйкес лицензиялануға жатады. Егер 
ҚР-ньщ заңдарында өзгеше көзделмесе, білім беру үйымы лицензиясы 
болған жағдайда эрт>|флі деңгейдегі оқыту бағдарламаларын іске 
асыруға қүқьшы.

ҚР-ның білім туралы заңнамасының жэне білім беру қызметіне 
қойылатын біліктілік талаптарының сақталуын бақылау мақсатында 
білім беруді басқаратын мемлекетгік органдар өздерінің қүзіретіне 
сәйкес білім беру үйымдарын мемлекеттік ахтестаттауды, олардыц 
ведомствольщ бағынысггьшьвғы мен меншік нысандарына қарамастан, 
жоспарлы түрде бес жылда бір рет өткізеді.

Аккредитгеу органдарыньщ, аккредиттелген білім беру үйымдары 
мен білім беретін оқу бағдарламаларьшьщ тізіліміне енгізілген
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аккредиптеу оргаңдарында интернационалдық жэне мамандандырьшған 
аккредштеуден өткен білім беру үйымдары аккредштеу мерзімІне, 
бірақ 5 жылдан аспайтын мерзімге аккредитгелген білім беретін оқу 
бағдарламалары (мамаңдықтар) бойынша мемлекетгік атгестатгау 
рәсімінен босатьшады. Білім беру ұйымдарын аккредиттеу — білім беру 
қызмеперінің сапасы туралы объективті ақпарат беру жэне оны 
арттырудың тиімді тетіктерінің бар екенін растау мақсатьшда 
аккредитгеу органьшың белгіленген аккредиттеу стандарттарына 
(талаптарына) сэйкестігін тану 
рэсімі.

§5. Білімді мемлекеттік басқару органдарының 
жүйесі және қүзыреті

Мемлекет білім беру саласын басқару мен реттеуді жузеге 
асырады. Олар білім алуға азаматгардың конституңиялық қүқықгарын 
іске асырыды қамгамасыз ететін жағдайларды жасауға жэне білім 
беретін үйымдар ұсынады. Білім беру қызметін көрсетудің жоғары 
сапасын қамтамасыз етуге бағытталған. Бұл саладағы мемлекеттік 
реттеу оның құқықтық негізін қамтамасыз ету, білім сапасын басқару, 
стандартгау, бақылау жүргізу арқылы жүзеге асырылады.

ҚР-ның Парламенті білім саласының заңнамалық негізін 
жасайды, республикалық бюджеттің білімге арналған қаражат қаралған 
тиісті баптарын бекітеді және олардың орьшдалуы туралы Үкімет 
пен Республикалық бюджетгің атқарылуын бақылау жөніңдегі есеп 
комитетінің есептерін бекітеді.

ҚР-ның Президенті Конституңияға сэйкес 2010 ж. 7 желтоқсандағы 
№ 1118 Жарлығымен «Қазақстан Республикасында білім беруді 
дамьпудың 2011-2020 жьшдарға арналған мемлекетгік бағдарламасын» 
бекітгі1.

ҚР-сы Үкіметінің білім беру саласьгадағы құзыреті Білім туралы 
заңның 4-бабында айқьшдалған. Соған сэйкес Үкімет: білім беруді 
дамыту жөніндегі мемлекеттіхс саясатгы эзірлейді жэне іске асырады; 
білім беруді дамьпудың мемлекехгік бағдарламалары мен білім беру 
жүйесін дамьггудың стратегиялық жоспарларын эзірлейді және ҚР-сы 
Президентінің бекітуіне ұсынады, оларды іске асыру жөніндегі 
шараларды жүзеге асырады; республикалық бюджетген

1 Қазақсган Республикасында білім беруді дамытудьщ 2011-2020 жьшдарға арналған 
мемлекетгік бағдарламасы.
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" 11 > ж і .і дандьфкшатын білім беру ұйымдарыңда, (Қарулы Күшгер, басқа 
м і и ксрлер мен эскеріи қүралымдар, соидай-аіч арнаулы мемлекетгік 
и|іііііідар үініи мамандар даярлауды жүзеғе асыратын білім беру 
уііымдарын коспағаада) жоғары жэне жоғары оқу орнынан кейінгі,
..... дай-ақ техшпсалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі білімі бар
мимаидар даярлауға мемлекеттік біііім беру тапсырысын бекітеді; 
ічм ары білім алуғаақы төлеу үшін білім беру грантын беру ережелері,
< Ірксн» грантьш беру қағидаларын және оның мөлшерін бекітеді; 

п і і і і м  беру үйымдарьш мемлекетгік аттестатау қағидаларынжәне білім 
іч ру қызметіне қойьшатьш біліктілік талаптарілн бекітеді; халықгың 
іі.іі ыздығына жэне елді мекендердің қашықтығына қарай білім беру 
V11 ы мдары желісінің кепілдік берілген мемлекеттік нормативін бекітеді; 
момлекетгік білім беру үйымдары қызметкерлерінің үлгілік штаттарьш, 
юпдай-ақ педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген адамдар 
и.іуазымдарының тізбесін айқыңдайды; ҚР-ның П резидетіне адам 
трбиесіне, оқ^ъша жэне кәсіптік қалыіггасуына аса зор үлес қосқан 
ш і колеген білім беру үіаымдарына ерекше мәртеізе беру туралы үсыныс 
і іііііеді және білім беру үйымдарының ерекше мәртебесі туралы 
і рожсні бекітеді; егер ҚР-ның завдарында өзгеше көзделмесе, 
мі-млекеттік басқару органының үсынысы бойынша бюджет қаражаты 
оообінен қаржьшандырьшатын мемяекеітік білім беру 
уііымдарьш қүрады, қайта үйымдастырады және таратады; «Болашақ»
■ алықаралық стипендмсын беруге арналған Үміткерлерді іріктеу 
к.ігидаларьш бекі- тедд жэне бүл стипендияны жүмсау бағытгарын 
ийқындайды; мемлекетгік атаулы стипендияларды, «Алтъш белгі» 
СюлгісІ туралы ережені, «Жоғары оку орнының үздік оқытушысы» және 
"Үідііс педагог» атақіарын беру ережелерін, білім беру үйымдары
іч.пметінің үлгілік ережелерін бекітеді;қаржы үйымдары беретін білім 
Гісру кредитгерін кепілдендіру тэртібін айіқындайды; маманды 
күмысқа жіберу, өз бетімен жүмысқа орншіасу қүқығын беру, 
момшекетгік білім беру тапсырыс негізінде білім алған, «Білім туралы» 
Іпцның 47-6. 17-тармағында аталған азаматгарды жүмысын өтеу 
жоиіндегі міндсггінен босату немесе олардың міндетін тоқтат)г тәртібін 
ніқыидайды; бірінші басшыларын ҚР-ның Президенті тағайындайтын 
/иоі ары оқу орьшдарыньщ тізбесін жэне қызметген босату тэртібін 
ііокіту туралы ҚР-ның Президентіне үсыныс енгізеді;Білім берудің 
іиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетгі білім беру 
і ілпдарттарын, кэсіптік білім берегін оқу бағдарламаларын іске 
іюі.іраіын білім беру үйымдарына оқуға түсу кезінде қабылдау 
кпотасьшың (үлесінің) мөлшерін, жалпы білім беретін жэне кэсіптік 
пку (іагдарламгіларын іске асыратын білім беру үйымдарына окуға
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қабылдаудың үлгілік қағидаларын, білім алушыларды білім беру 
үйымдарының үлгілері бойынша ауыстыру және қайта қабылдау 
қағидаларын, білім алушыларға ажадемиялық демалыстар берудің 
тәртібін, жоғары оқу орындарының профессор-оқытушьшар қүрамы 
мен ғьшыми қызметкерлерін лауазымдарға конкурстық тағайындау 
қагидаяарыи, қашықгықтан білім беру технологиялары бойьшша оку 
проңесін үйымдастыру қағидаларын бекітеді; өзіне ҚР-сы 
Конституңиясымен, заңдарымен жэне ҚР-сы Президентінің 
актілерімен жүкгелген өзге де функцияларды орындайды.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі және 
өзінің жүйесінде салалық бейінді білім беру үйымдары мен мекемелері 
бар өзге де министрліктер мен ведомстволар білім беруді мемлекетгік 
басқару жүйесіндегі салалық оршндар болып табылады.

Білім беру саласыңдағы уэкілетгі орган — ҚР-сы білім жэне ғылым 
■министрлігі білім беру саласьшдағы басшьшықты жэне салааралық 
үйлестіруді жүзеге асыратын ҚР-ның орталық атқарушы органы.

ҚР-сы білім және ғылым министрлігі өз қызметін ҚР-ның 
Конституңиясына, Білім туралы Заңына, ҚР-сы Президенті мен ҚР-сы

Үкіметінің актілеріне, ҚР-ның өзге де нормативтік қүқықгық 
актілеріне, сондай-ақ ҚР-сы Үкіметінің 2004 ж. 28 қазанда № 111 
қаулысымен бекітілген Министрлік туралы Ережеге, оның жаңа 
редакңиясы ҚР-сы Үкіметінің 2013 ж. 13 наурыздағы № 236 қаулысына 
қосымша жазылған, сэйкес жүзеге асырады.

Министрліктің миссиясы (мақсаткерлігі) үлттьщ зияткерлік 
элеуетін дамыту, бэсекеге қабілетгілікті жэне орнықгы әлеуметтік- 
экономикалық өсуді қамтамасыз ететін білім жэне ғьшым саласындағы 
мемлекеттік саясатты қальштастыру және іске асыру.

Мшшстрліктің міндетгері: білім, ғылым және ғьшыми-техникалық 
қызмет саласыңда, мемлекеттік жастар саясаты саласында бірыңғай 
мемлекеттік саясатгы қалыптасгыру; білім алу үшін қажетгі жағдайлар 
жасау, ғылыми зертгеулер үйымдастыруды жетілдіру жэне олардың 
бәсекеге қабілеггілігін артгыру; балалардың қүқықтары мен заңцы 
мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету.

Білім беру саласындағы уэкілетті орган ретінде Білім жэне ғьшым 
министрлігінің қүзыреті Білім туралы заңның 5-бабында айқындалған. 
Соған сәйкес министрлік мысалы мынадай өкілеттіктерді орьшдайды: 
азаматтардьщ білім беру саласындағы коисттуциялық күқықтары мен 
бостандықгарьш сақтауды қамтамасыз етеді; білім беру саласындағы 
бірыңғай мемлекеттік саясатгы іске асырады, салааралық үйлестіруді 
жүзеге асырады, білім беру және ғылым саласындағы мақсатты және
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һиіп.інмралық бағдарламаларды эзірлеп іске асырады; магисграіурада 
•>' чі. докторашурада мамандықгар бойыиша жоғары білімі бар 
мі.м.іидарды даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысын бөлуді
• і. пікіді; білім беруді дамьггудың жай-күйі туралы жыл сайьпны
V и і г і . і қ  баяндама әзірлеу және жариялау арқылы коғам мен мемлекетгі
.... . беру жүйесінің жай-күйі және оның қызметінің тиімділігі туралы
■ки<гы ақпаратпен кашамасыз етеді; білім беру сапасын басқаруды 
іііиім беру үйымдары үсынатын білім беру қызметін әдістемелік жэне 
ідісмамалық қамтамасыз етуді жүзеге асырады; білім берудің тиісгі 
п.цгейлерінің мемлекетгік жалпыға міндетгі білім беру стандартгарын 
і іірлоуді үйымдастырады, білім берудің барлық деңгейінің үлгілік 

«мііім беретін оқу бағдарламалары мен оқу жоспарларын бекітеді; 
м<5дии,иналық, фармадевтік жэне эскери білім берудің мемлекетгік 
жшшыға міндетті білім беру стандарттарьш келіседі; білім беру 
к.ы іметін жүзеге асыру қүқығьгаа лицензияларды жэне (немесе) 
иосымшаларды эр деңгейде білім беретін бағдарламаларды іске 
іісыратын заңды түлғаларға береді; меншік нысандары мен 
(і и гы 11 ыстьоіығына қарамастан тэрбие мен оқытудьщ, білім берудің 
(медициналық жэне фармаңевтік білім беруді қоспағанда) білім беру 

дарламаларын іске асыратын білім беру үйымдарын мемлекеттік 
іггсстатгаудан өткізеді; иниовациялық қызметті жүзеге асыратын 
лсоне ғьшыми зерттеулердің нэтижелерін өндіріске енгізетін базалық 
жогары оқу орындарын айқындайды; аккредитгеу органдарына 
қойылатын талаптарды және оларды танудың тэртібін белгілейді. 
Үлпық бірыңғай тестілеуді жэне кешенді тестілеу ді өткізу 
қшидаларын эзірлеп бекітеді; мүдделі мннистрлікгермен, өзге де 
орталық атқарушы органдармен, жүмыс берушілермен жэне басқа да 
шеуметгік эріптестермен өзара іс-қимьш жасай отырып, кэсіхггік оқу 
(іагдарламаларының түрлері бойьпппа кадрлар даярлау үшін кәсіотгер 
мсн мамандықгар тізбесін айқындайды жэне олардың 
.ыныптауыштарын бекітеді; сыртгай, кешкі нысандарда және интернат 
пысанында білім алуға жол берілмейтін кэсіптер мен мамандықгардың 
і і чбесін белгілейді жэне жоғары білім беретін білім беру үйымдарьгада 
іштернат нысанында оқьпуға рұқсат береді; білм алушьшардың 
үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық жэне қорыгынды аттестаттау 
үліілік ереже- лерін бекітеді; білім туралы қүжатгарды тану жэне 
нострификациялау тэртібін белгілейді; білім және (немесе) бІліктілік 
гуралы мемлекетгік үлгідегі күжатгардың бланкілеріне тапсырыс 
(ісруді үйымдастыру, оларды сақгау, есепке алу жэне беру және 
олармен жоғары жэне жоғары оқу орньгаан кейінгі білім берудің
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кәсіптік оқу бағдарламаларьш іске асыратын білім беру ұйымдарын, 
ведомстволық бағьшыстығы білім беру ұйымдарын қамтамасыз ету 
жөніндегі қағидаларды әзірлейді және олардьщ пайдаланылуына 
бақьшауды жүзеге асырады; оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемел і к 
жүмысқа басшылықты жүзеғе асырады және жүргізуді үйлестіреді, оқу - 
әдістемелік жүмысты үйьшдастырудың жэне жүзеге асырудьщ 
ережелерін, оқытудьщ кредитгік технологиясы бойьшша оқу процесін 
үйымдастырудьщ қағидаларьш бекітеді жэне қашықгықтан білім беру 
технологиялары бойынша оқу процесін үйымдастырудың қағидаларын 
ззірлейді; республикалық орта білім беру үйымдарьш, сондай-ақ 
халықаралық келісімдерге сэйкес шетелдік мектептерде оқитын 
отандастарды оқулықгармен жэне оку-эдістемелііс кешендермен 
қамтамасыз етеді; оқулықгарды, оқу-әдістемелік кешендері мен оку- 
әдістемелік қүралдарьш эзірлеу, оларға сараптама, сынақ өткізу және 
мониторинг жүргізу, оларды басып шығару жөніндегі жүмысын 
үйымдастыру кағидаларын эзірлейді эрі бекітеді жэне осы жүмысты 
үйымдастырады; білім беру үйымдарында пайдалануға рүқсат етілген 
оқулықі ардың, оқу-эдістемелік кешендерінің, оқу қүралдарыньщ жэне 
басқа да қосымша эдебиеттердің, оның ішінде элеісгрондық 
жеткізгіштердегі тізбесін қалыптастырады жэне бекітеді; мемлекеттік 
орта білім беру мекемелерінің басшьшарьш копкурстық тағайындау 
қағидаларын әзірлейді жэне бекітеді; жоғары оқу орнының және 
ғылыми ұйымдардың қолдаухаты бойынша қауымдастырылған 
профессор (доцент), профессор ғылыми агаісгарын береді; 
ведомстволық баіыныстағы біпім беру мекемелерінің жарналарын 
бекітеді; білім беру үйымдарьшда меншік нысандарына және 
ведомстволық бағыныштьшығьша қарамастан, ҚР- ның білім беру 
саласындағы заңнамасьшың жэне нормативтік-қүқықгық актілерінің, 
мемлекеттік жалпыға міндетгі білім беру стандартгарының, сондай-ақ 
ведомстволық бағыныстаіы үйымдардағы бюджетгік жэне қаржылық 
тәртіптің ҚР-ның заңнамасына сәйкес орындалуына мемлекетгік 
бақьшауды жүзеге асырады; педагог қызметкерлерді атгестаттау 
ережелерін бекітеді; мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің 
басшьшарын конкурстьщ тағайындау, мемлекетгік жоғары оқу 
орындарының ректорларын тағайындау қағидаларын әзірлеп бекітеді; 
ҚР-ньщ білім беру саласындағы заңнамасьшьщ анықталған 
бүзушылықшрьш нұсқамада белгіленген мерзімде жою туралы 
орындалуы міндетті жазбаша нүсқамалар береді; заңнамада белгіленген 
бүлардан басқа да функци- ялар мен өкілеттіктерді жүзеге асырады.
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Мииистрліктің негізгі міңдеггері, функциялары, құқықтары
II міндеттері жэне оньщ қүрамындағы ведомстволарыньщ 

і міміііггтсрівщ) функциялары жоғарыда аталған Ережеде нақгыланып 
ін имішш. Министрліктің мынадай ведомстволары бар: Білім жэне 
И.ПІІ.ІМ саласындағы бақьшау комитеті; Ғьшым комитеті; Баладардың
< үк.мқтцрын қорғау комитеті; Жасхар ісі комитеті. ҚР-сы Білім жэне 
і м і і і .ім  министрлігі өзіне жүктелген функциялар мен өкілетгіктерін 
і ін оіі ой  өзі және өзінің ведомстволары арқьшы жүзегеасырады.

Жоргілікті өкілді органдар (мәслихаттар) тиісті әкімшілік- 
іумиқтық бірлік аумағындағы жергілікті атқарушы органдар ұсынған 

ніінм бсруді дамьпу бағдарламаларьш бекітеді, олардың орьшдалуы 
і үрплы есеіггерін тындайды; білім алушьшардьщ қоғамдық көлікте 
м ңілдікпен жол жүруі туралы шешім қабьшдайды; ҚР-ның 
шцііамасына сэйкес азаматгардың қүқықгары мен заңды мүдделерін 
кіім гамасыз ету жөніндегі өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

Облыстық, республикалық мацызы бар қаланың жэне астананың, 
ііудшшың (облыстық маңызы бар қаланыц) жергілікгі атқарушы 
прганы, қаладағы ауданньщ, облыстыц, аудандық маңызы бар қаланыц, 
і с і г і т і ң , ауылдың (селоньщ), ауьшдық (селолық) округтің экімі өз 
і ү ііретінің шегінде техникалық жэне кэсіптік, орта білімнен кейінгі 
(ііиім беруді, балаларды арнайы жалпы білім беретін оқу 
«тідарліамалары бойынша оқытуды, мамандандырылған білім беру 
үііммдарында дарынды балаларды оқытуды қамтамасыз етеді; білім 
гуралы мемлекеттік үлгідегі қүжаттардың бланкілеріне тапсырыс 
(ісруді және білім беру үйымдарын солармен қамтамасыз еіуді 
үііммдастырады жэне олардьщ пайдаланьшуына бақылау жасайды; 
ісхииісалық, кэсіптік жэне арнайы жалпы білім беретін мемлекеттік 
(іілім беру үйымдарын, сондай-ақ спорт мектептерін білім беру 
с:іласындағы уэкілетті органның келісімі бойынша белгіленген 
глртіппен кұрады, қайта үйымдастырады жэне таратады; бастауыш, 
погізгі орта жэне жалпы орта білім берудің жалпы білім беру
• іагдарламаларын, техникалық және кәсіптік білім беруді іске асыратын 
і і і ң ц ы  түлғалардың білім беру қызметін лицензиялауды жүзеге 
нсырады; техникалық және кэсіптік мамандарды даярлауға арналған 
момлекеттік білім беру үйымдарын, жоғары оқу орыңцарынан басқа, 
материалдық-техникалық қамтамасыз етеді; заң бойынша әлеуметгік 
комек көрсетуі’е жататын білім алушылар м ен. тәрбиеленушілерге 
болгілі мөлшерде қаржьшай және материалдық көмек корсетуге 
қаражат жүмсайды; білім беру үйымдары үшін, жоғары оку 
орі.індарынан басқа, қағаз және злектрондық жеткізгіштерде окулықтар
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мен оқу-әдістемелік кешендерімен қамтамасыз етеді; жетім балаяарды, 
ата-аналарыньщ қамқорлығьшсыз қалған балаларды белгіленген 
тэртішіен мемлекеттік қамгамасыз етуді, оларды жұрдысқа 
орналастыруды және тұрғын үймен қамтамасыз етуді жүзеге асырады; 
мектеп жасына дейінгі және мектеп жасьшдағы балаларды есепке 
алуды, оларды орта білім алғанға дейін оқытуды үйымдастырады; білім 
беру саласындағы уәкілетгі органмен келісім бойынша білім беруді 
басқару органының бірінші басшьшарьш тағайындайды; мемлекетгік 
білім беру үйымдарьшың кадрмен қамтамасыз етілуін жүзеге асырады, 
орта білім беру үйымдарында интернат оқытуға рүқсат береді; елді 
мекенде мектеп болмаған жағдайда білім алушьшарды таяудағы 
мектепке дейін және кері қарай тегін жеткізіп салуды үйьшдастырады, 
жергілікті мемлекетгік басқару мүддесінде ҚР-ньщ заңнамасымен 
жергілікті атқарушы органдарға жұктелетін өзге де өкілетгіктерді 
жұзеге асырады.
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2-Тарау. ҒЫЛЫМ САЛАСЫН БАСҚАРУ

§1. Ғылым және (немесе) ғылыми-техникалық 
қызметті басқару

Қазақстан Республикасының «Ғьшым туралы» 2011 ж. 18 ақпандағы 
№ 407-ІУ ҚРЗаңына (2015 жылы 13 қарашадағы берілген өзгерістер 
мен толықтырулармен) сәйкес стратегиялық, сарантамалық жэне 
окімшілік функциялардың бөлінуін сақтай отырьга, ҚР-да ұлтгық 
і ылыми жүйені дамыту және оның жұмыс істеуі мақсатында ғылыми 
жоне (немесе) ғьшыми-техникалық қызметгі басқаруды ҚР-ның 
Үкіметі; Жоғары ғылыми-техникалық комиссия; Үлттьщ ғылыми 
кеңестер; уәкілетті орган; салалық уәкілетгі органдар жүзеге асырады.

Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметгі басқару 
мынадай қағидатгарға негізделеді: 

үлттық экономиканың бэсекеге қабілетгілігін артгыру мақсатында 
ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызметтің басымдылығы; 
мемлекетгік қолдауды алу кезінде ғьшыми жэне (немесе) ғьшыми- 
техншсалық қызмет субъектілерінің ашықгығы, объективтілігі және 
теңцігі;
ғылыми, ғылыми-техникалық және инноваңиялық қызмет
субъектілерін мемлекеттік қолдаудың экономикалық тиімділігі мен 
нэтижелігігі;
іргелі жэне қолданбалы иылыми зертгеулердің басым бағытгарын 
дамьпу;
ғылыми, ғылыми-техникалық жобалар мен бағдарламаларға 
сараіггама жасаудың объективтілігі ментәуелсіздігі; 
ғылымның, білім беру мен өндірістің интеграциясы; 
ғылымның жэне ғьшыми-техникалық қызметгің басым бағытгары 
бойынша жоғары білікті кадрлардаярлау;
халықаралық ғыльши жэне ғьшыми-техникалық ынтымақтастықгы 
дамыту;

«Қазақстан-2050» Стратегиясында Президент «біз ауқымды 
халықаралық ғылыми-зерттеу жобаларына әбден-ақ белсене қатыса 
аламыз» ден атан айтқан. 

преференциялар беру арқьшы экономиканьщ басым секторларыңда 
технологияларды коммерцияландыруды ынталандыру; 
жеке кәсіпкерлік субъектілерініц ғылыми, ғьшыми-техникалық 
жэне инновациялық қызметгі дамытуға қатысуы үшін оларды 
көтермелеу жэне жағдайлар жасау;
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-  білім алуды, оны хехнологияға транформациялауды жэне оның 
экономикағахрансферхін ынхаландыру.

Осы қагидаггарға сәйкес ҚР-сы Үкіметінің қүзыреті Ғылым туралы 
заңның 3-бабьшда айқындалған, одардаң ішінде: ғылым мен ғылыми- 
хехникалық қызмех саласындағы мемлекеххік саясатгың негізгі 
бағыттарьш әзірлевді жэне оның жүзеге асырылуын үйымдастырады; 
әлеуметтіж-экономикалық дамудың басымдықхарына сәйкес ғьшыми, 
ғылыми-техникальщ жэне инновациялық қызметгің басым бағьггтарьш, 
сондай-ақ ҚР-дағы страхегиялық, іргелі және қолданбалы ғылыми 
зертгеудің басым бағыттарын айқындайды; ҚР-ның Президенхіне 
ғьшым ясөніндегі жыл сайьшғы үлтгық баяндамасын енгізеді; ҚР-сы 
Үкімехі жанывдағы ҚР-ньщ Жоғары ғылыми-хехникальщ комиссиясын 
қүрады жэне оньщ ережесі мен қүрамьш бекітеді; Мемлекетгік үлтгьщ 
ғьшыми-техникальщ сараптама орталығыи қүрады; зертгеу 
университетгері мәртебесін береді жэне оның даму бағдарламасын 
бекітеді; ғьшыми жэне (немесе) ғьшыми-хехникалық қымехгі базалық, 
грантгьщ жэне бағдарламальщ-нысаналы қаржьшавдыру тэрхібін 
бекітеді; ғылым саласьшдағы сыйлықгарды, мемлекеггік ғылыми 
схипендияларды хағайындайды жэне оларды беру тэртібін бекіхеді; 
мемлекетгік бюджетген қаржьшандырьшатын ғьшыми, ғьшыми- 
техникальщ жобалар мен бағдарламаларды және олардың орындалуы 
жөніндегі есептерді мемлекеттік есепке алу қағидаларын бекіхеді; ҚР 
Консхитуциясывда, ҚР-ның өзге де зандарында және ҚР-сы 
Презвдентінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге 
асырады.

Ғылым саласындағы уэкілетгі орган — бүл қазіргі кезде ҚР-ның 
Білім және ғьшым министрлігі — ғылым және ғьшыми-техникальщ 
қызмех саласывда салааралық үйлесхіруді жэне басшьшықгы жүзеге 
асырахын мемлекеххік орган. Оньщ ғылым саласывдағы қүзырехі 
Ғьшым хурапы заңмен және жоғарыда ахалған ол хуралы Ережемен 
белгіленген. Осыларға сэйкес Мшшсхрліктің қүзырехіне ғылым және 
ғылыми - хехникалық қызмет саласывдағы мемлекеттік саясатты 
қалыптасхыру жэне іске асыру жөнінде үсыныстар эзірлеу; ҚР-дағы 
Іргелі жэне қолданбалы ғылыми зертгеулердің басьш бағьптарьш 
әзірлеу; мемлекетгік бюджет есебінен іске асырылахын ғылыми 
зертгеулердің жобалары мен бағдарламаларын әзірлеуді жэне олардың 
іске асырылуын үйымдасхыру; ғылыми және (немесе) ғьшыми- 
хехникалық қызмех субъекхілерін аккредиіхеу қағидаларьш эзірлеу 
жэне оларды аккредихтеуден өткізу; салальщ уэкілетгі оргавдардьщ 
ғьшыми, ғылыми-техникальнркобалар мен бағдарламалар шецберівде



жү:ісге асыратын жүмысын уйлестіру; диссертадиюіық кеңес туралы 
үлгі ережені, ғьшыми дәрежелер мен ғылыми атақтар 
(қиуымдастырьшған профессор (доцент), профессор) беру тэртібін 
бскіту; өз құзыреті шегінде мемлекеттік ғылыми ұйымдардың 
(іасшыларын лауазымға тағайьшдау жэне лауазымнан босату; 
мемлекеттік бюджетген қаржылаңдыратьш, орындалған ғьшыми, 
і ылыми-техникалық жобалар мен бағдарламалардың есептерін бекітеді 
жэне т.б. кіреді.

Ғылым және ғьшыми-техникалық қызмет саласындағы мемлекеттік 
саясатга іске асыруды жэне тиісті салада ғылыми зертгеулер жүргізу 
жоніндегі жұмыстарды үйлестіруді жүзеге асыратын мемлекеттік орган 
салалық уәкілетгі орган болын табьшады. Мұндай органдарға, мысалы, 
ҚР-ның Ауылшаруашылық, Денсаулық сақтау министрлікгері жатады.

Салалық уәкілетті органның кұзыретіне ғьшьш мен ғылыми- 
гехникалық қызмет саласында ұсыныстар эзірлеуге жэне мемлекеттік 
саясатты іске асыруға қатысу, тиісті салада ғыльши зерттеулер жүргізу 
жөніндегі жұмысты үйлестіру; мемлекеттік бюджеттен 
қаржьшаңдыратын гыльши, ғылыми-техникалық жобалар мен 
бағдарламалар әзірлеуді жэне тиісті салада олардың іске асырьшуьш 
жүзеге асыруды ұйымдастыру; орындалған ғылыми, ғьшыми- 
техникалық жобалар мен бағдарламалар жонінде есептерді бекіту; 
уэкілетгі органға базалық қаржыландыру субъекгілерінің тізбесін 
қальштастыру жөнінде ұсыныстар енгізу жэне т.б. Сонымен бірге, 
уэкілетгі орган мен салалық уәкілеттіі органның құзыретіне Ғьшым 
туралы заңца, ҚР-ның өзге де заңдарында, ҚР-сы Президентінің жэне 
ҚР-сы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкшеттіктерді жүзеге 
асыру кіреді.



ХІ-БӨЛІМ.
ДЕНЕШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ СПОРТ САЛАСЫВДАҒЫ  

МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ

1-І арау. ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ СПОРТ САЛАСЫНДАҒЫ
БАСҚАРУ

§1. Дене шынықтыру және спорт саласындағы 
мемлекеттік реттеу

Дене шынықтыру жэне спорт саласындағы қоғамдық қатьшастар 
«Дене шынықтыру және спорт туралы» 2014 ж. 3 шілдедегі №228-У 
ҚРЗ Заңмен1 ретгеледі. Заң бұқаралык дене шынықгыру, әуесқойлык 
жэне кәсіпқойлық спорт қызметін қамтамасыз етудің жэне оларды 
дамытудың құқықгық, ұйымдық, экономикалық және әлеуметгік 
негіздерін белгілейді.

Осы заңға сэйкес дене шьшықтыру мэдениеттің ажырамас бөлігі, 
адамның дене бітімін дамыту, оның денсаулығын нығайту мақсатында 
қоғам жасайтын жэне пайдаланьшатын, адамның үйлесімді дамуын 
анық ықпал ететІн жэне материалдық құндьшықтар жиынтығы болып 
табыла- тын әлеуметгік қызмет саласы.

Спорт — жарыс эрекетінІң, спортшыларды жарыстарға қатысуға 
даярлаудың ерекше нысаны болып табылатын дене шынықгырудыд бір 
бөлігі.

Дене шынықгыру мен спорг саласындағы ұғымдар:
-  ардагер спортшы -  спортгық мансабын аяқтаған жоғары 

дәрежедегі спортшы;
-  әуесқой спорт -  жеке адамдарға спорттық шеберлігін 

жетілдіруге жэне эртүрлі спорт түрінде жоғары нәтижелерге 
қолжеткізуге мүмкіндік беретін бұқаралық спорт қозғалысы;

-  бұқаралық спорг -  халық арасында дене шынықтыруды 
дамытуға ықпал ететін спорт қозғалысы;

1 ҚРЗ 2014, (3 шілде) №228-У // асіііеіхал.кг
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дене тэрбиесі — дені сау, дене бітімі жэне рухани жағынан 
жетілген өскелең ұриақты қалыптастыруға бағьпталған 
недагогикалық процесс;
Дүниежүзілік универсиада — әртүрлі спорт түрлері бойынша 
студентгер арасында өткізілетін кешенді хаггықаралық қысқы 
және жазғы жарыстар;
лсоғары дэрежедегі спортшы -  спорт тұрі бойьшша Қазақстан 
Республикасы қүрама командасьюьщ (спорт түрі бойьшша 
үлітық қүрама команданьщ) мүшесІ болып табылатын жэне 
(немесе) «Қазақстан Республикасьшьщ спорт шеберінен» темен 
емес спортгық атағы бар спортшы;
кәсіпқой спорпг — спорттық ойьш-сауьщ іс-шараларын 
(жарысіарды) үйымдастыруға және өткізуге бағьпталған, 
оларға дайындалғаны жэне қатысқаны үшін спортты кәсіби 
қызметі ретінде таңдаған спортшылар Қазақстан 
Республикасының азамапық заңнамасына сәйкес сыйақы 
алатын спорттың қүрамдас белігі;
Қазақстан Республикасы Түңғьпп Президентінің — Елбасының 
тестілері -  балалардың, жастардьщ жэне ересек түрғьгадардьщ 
дене шьшықгыру даярлығьша қойьшатьш нормативтік 
талаптардың жиынтығы;
Паралимпиадалық ойындар — тірек-қозғалу аппараты мен көру 
органдары зақымданған мүгедек спортшьшар арасында 
откізілетін халықаралық қысқы жэне жазіы жарыстар; 
спорт федерациясы — спорггың бір немесе бірнеше түрін 
дамьпу мақсатында қоғамдық бірлестік нысанында немесе 
қауымдастық (одақ) нысанындағы занды түлғалар бірлестігі 
нысанында қүрьшған коммерциялық емесүйым; 
үлттық спорт түрлері — жарыспалы әрекет нысанында тарихи 
түрде қалыптәсқан жэне езіне тән деие шынықтыру 
жаттығуларьш жэне дене шьшықгыру белсенділігі 
үйымдастырьшуыньщ өзіндік қағидалары мен тәсілдері бар 
халық ойывдарын білдіретін спорттүрлері;
Хаиықаралық арнаулы олимпиадалық ойьшдар -  интеллек- 
туаівдық мүмківдіктері шектеулі мүгедек снортыхылар ара- 
сында өткізілетін хальщаралық қысқы және жазғы жарыстар; 
халықаралық спорттық жарыстар -  шетелдік спортшьшар 
(коман- далар) қатысатын спортшьшар (командалар) 
;ірасындағы спорт түрі бойынша ететін саіяыстар.
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ҚР-дағы дене шынықтыру (дене шынықтыру - снорт) қозғалысының 
субъектілеріне;

* Олимпиядалық даярлау орталықтары;
■ Олнмпиядалық резерв даярлау орталықгары;
■ Жоғары спорт шеберлігімектептері;
* Спорттагы дарьгады балаларға арналған мектеп—ннтернаттар;
* Олимпиядалық резервтің спорт мектептері;
* Олимпиядалық резервтің мамандырылған балалар- 

жасөспірімдер мектептері;
* Балалар жасөсінірімдер спорт мекгептері
■ Дене шынықгыру — спорт қоғамдары (снорт клубтары);
“ Балалар — жасөсіпімдер дене шынықгыру даярлығы клубтары;
" Балалар мен жеткіншіктер клубтары;
* Спорт медицинасы жэне оңалту орталықтары;
* Дәрігерлік — дене шынықгыру диспансерлері;
* Допингке қарсы комиссиялар;
* Кешендіғылымитоптар;
* Оқу жаттығу базалары;
* Қызметі мектеп жасына дейінгі балалардың оқушьшар мен 

сгудештердің жене тәрбиесі мен спорттық даярлылығьгаа 
бағытгалған жеке жэне занды түлғалар жатады.

ҚР-да дене шынықгыру мен спортгы дамьггудың мемлекеттік 
бағдарламасын ҚР Үкіметі әзірлеп, ҚР-ның Президенті бекітеді. 
Мемлекеттік бағдарламада халықтың денсаулығын ныгайтуды 
үйымдастыру жөніндегі шаралар, дене тэрбиесі жөніндегі оқу 
бағдарламаларына, бағдарламалық бағалау нормативтері жүйесіне 
қойлатьга талаитар жэне түрлі топтардың жене бітімін дамыту 
жөніндегі талаптар жоғары жетістіктер спортын дамытудың негізғі 
бағыттары, сондай-ақ үйымдық материалдық-техникалық, кадрлар, 
ақпаратгық жэне қүқықгық жағынан қамтамасыз етудің негізгі 
принңиптері көзделеді.

§2. Дене шынықгыру және спорт саласындағы басқаруды жүзеге 
асыратын атқарушы билік органдарының қүқытық 

жағдайы

ҚР-ньщ Үкіметінің дене шьгаықтыру және спорт саласындағы 
қүзыреті. Үкімет аккредитгеу ережесін бекітеді; спорттық іс- 
шараларды материалдьщ қамтамасыз ету нормативтерін бекітеді;



іңьінін.іііык спортгық іс-шараяардың, универсиадалардьщ
♦ , і і. і . ц. рііі жэне оларға қатысушыларды және хзлықаралық 
к ,і|и .н  иірды жоғары нәтижелері үніін ҚР-ның үлтгық құрама 
н .и иі іііілрі.іішң мүшелерін көтермелеу мөлшерін бекітеді; еңбек 
і іні) >< • 111 поршіыларменжаттықгырушалырғааіісайынғыматериалдық
• ін пімисычдаңдыру тңрінде өмір бойы төлем ақы төлеу ережесін
■ • і-іі. іп. I Ірезвдевгггік бестіктерді өткізу ережесін бекітеді; өзіне 
і і і н і і і і м ш і ы қ  аісгілер мен жүктелген өзге де функцияларды орындайды.

Д оііо шынықгыру зкәне спорт жөніндегі уәкілетгі орган ретінде ҚР-
■ і 1 порт және дене шынықгыру істері агеттігі дене шынықгыру жэне 
н і)іг і пласындағы мемлекеттік ретгеуді жүзсте асыратын орталық 

іііііірушы орган болын табьшады. А геттікгің қүзыреті Дене 
іііі.мп.іқіыру жэне спорт туралы Заңмен жэне соған сәйкес оның негізгі 
мі идо  і юрі, функциялары, қүқықгары мен міндетгері ҚР-сы Үкіметтінің 
'IIГ,’ ж. 20 ақпавдағы №244 қаулысымен бекітілген, ол туралы 

. |і«л«лсрмен, оның жаңа редакциясы Үкіметгің 2013 ж. 29 қаңгардағы 
N» ' ' ( 1  қаулысымен қосьмша ретінде берілген, айқыңдалған.

Лгенттік дене шынықгыру және спорт сапасыңдағы 
момлокеттік басқару., үйлестіру және мемлекетгік бақылау 
і|іуііқңияларын жүзеге асырады; дене шынықгыру және спорт 
м и олелері бойынша өз қүзыретішегівде ҚР-ньщ нормативтік қүқьггық 
м. гілорін әзірлейді және бекітеді; салалық көтермелеу жүйесін эзірлеп, 

(и-кітеді; осы саладағы кадрларды даяряауды, қайта даярлауды және 
иішрдың білікгілігін арттыруды үйымдастьфады; спорт түрлері 
і.. іііынша республикалық жэне халықаралық жарыстар өткізеді; ҚР-ньщ 
үіптық қүрама командаларыньщ мүшелерін халықаралық спорт 
ниірыстарының және спорт саласывдағы ғылыми зертгеуяерді, олардың 
и.ігижелерін дене шьшықіыру мен спорт практикасына енгізуді 
үііііімдастырады және үйлестіреді; снорттада поингке қарсы 
ніііралардың жүргізілуіне бақылауды жүзеге асырады, дене 
ии.інықтыру жэне спорт жөніндегі бағдарламаиарды әзірлеуге және 
оиарды іске асыруға қатысады; өз қүзыреті шегінде осы саладағы 

іілықаралық шарттарды эзірлейді, жасасады, жзне орындайды, 
..ілыкаралық спорт үйымдарьшда және халықаралық спорт 
іпараларына Қазақстан Республикасы атьшан өкілдік етеді.

Мынавдай спорттық атақгар мен санаттарды береді:
— «Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықгьфушысы»,
— «Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген спортшебері»,
— қүрметті атақгары жэне т.б;
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Спорттүрлері бойынша республикалык қоғамдық бірлестіісгерді 
аккредитгеуді жүзеге асырады, республикалық спортгық шараларға

қатысушыларды және халықаралык жарыстарды жоғары 
көрсеткіштерге, үшін ҚР-ның қүрама командалары мүшелерін 
көтермелеудің нормативтерін әзірлейді; спортгық атақгарды, разрядтар 
мен санатгарды беру тэртібін айқындады; дене шынықгыру 
қозғалысы субъектілерінің, қызметін үйымдастыру, спорт түрлері 
бойынша бас және мемлекеттік жатгықгырушыларды қызметке 
тағайындайды жэне қызметтен босатады жэне т.б.; заңнамалық 
актілерде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

Жергілікті атқарушы органдар өз қүзыретінің шегінде тиісті 
әкімшілік аумакггық бірлікте денешынықгыру мен спортты дамыгудың 
өңірлік бағдарламаларын әзірлеп, жүзеге асырады; спорт түрлері 
бойынша жарыстар өткізеді; спорттың әртүрі бойынша қүрама 

' комаіадаларды дайындауды және олардың жоғары сатыларды спорт 
жарыстарында өнер көрсетуін қамтамасыз етеді, тиісті аумагсга 
бүқаралық спорггы және үлттық спорт түрлерін береді; спорттық 
бүқаралық іс-шаралардың күнтізбелік жоспар әзірлеп, бекітеді және 
іске асырады; спорт шараларын үйымдастыруды және өткізуді 
үйлестіреді, жергілікті мемлекеттік басқару мүддесіне заңнама мен 
өздеріне жүктелген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

Қазақстан Республикасы - азаматтарының, Қазақстан 
Республикасындагы шетелдіктер мен азаматгығы жоқ адамдардың:

1) дене шынықгырумен және спортпен айналысуга;
2) дене шынықгыру-сауықтыру жэне спорттық бағьгггағы 

қоғамдық бірлестіктерге кіруге;
3) мемлекеттік жэне жекеше спорт ғимаратгарын жэне 

көрсетілетін қызметгерді пайдалануға қүқығы бар.
Дене шьгаықгыру мен спортгы насихатгау
1. Дене шынықгыру мен спорт, денсаулық сажтау жэне білім беру 

саласындағы уэкілетіі органдар, дене шыныкгыру-спорт үйымдары, 
бүқаралық ақпарат қүралдары халықтың әртүрлі топтарының жас 
шамасын, кәсіби жэне элеуметтік ерекшеліктерін ескере отырып, дене 
шынықтыру мен спортты насихаттауды жүзеге асырады, дене 
шынықгыру мен спорттың әлеуметгік маңызын ашуды, үлтгы 
сауықтырудағы, жеке адамдардың саламатгы өмір салтын 
қальпггастырудағы олардың рөлін қамтамасыз етеді.

2. Бүқаралық ақпарат қүралдары, жергілікті атқарушы органдар, 
дене шьгаықгыру және спорт бағытындағы қоғамдық бірлестіктер дене 
шынықгыру мен спортгы насихатгауды жүргізеді, денсаулықгарын
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і нііну имие нығайту, аурулардьщ алдын алу, жұмысқа қабілетгілік пен 
! м. піді үзақ өмір сүрудің жоғары деңгейіне, сондай-ақ ізгілік 
иу|»ігі'лры мен спорт құндьшықгарына қол жеткізу үшін дене 
імі мн.ік.і і.іру компоненггерін практикалық пайдалануда халықгың білім 
ііі цгпйііі арттырады.

I.і п ім Гіеру үйымдгірьшдағы дене тәрбиесі және спорт
I. Ьілім беру үйымдарындағы дене тәрбиесі мемлекетгік жалпыға. 

миідитгі білім беру стандартгарына жэне үлгілік оку жоспарларына 
і і і н о с  оқу уақі.ггында және оқудан тыс уақытга жүзеге асырылады.

Л Дене тәрбиесі: мектепке дейінгі үйымдарда — аптасына кемінде 
үмі сагат, жалпы білім беретін мектептерде -  аптасына кемінде үш 
і иі гі , колледждерде — аптасына кемІнде төрт сағат, жоғары білім беру 
і іш дарламаларын іске асыратьш жоғары оқу орындарында бірішпі және
• ніііпіі оқу жылдарықі̂ а білім алушьшар үшін аптасына кемінде төрт 
. і і ш т  колемінде жүргізіледі.

Денсаулығы нашар білім алушьшар мен тэрбиеленушілер арнайы 
м<'дициналық топта.р мен емдік дене шынықгыру топтарьшда 
иііналысады.

Деие мүмкіндіктері шектеулі білім алушьшар мен тәрбиеленушілер 
нпЙімдік дене шынықтыру мен спорт қүралдарын пайдалаиа отырып 
іійпалысады.

3. Мектепке дейінгі білім беру ұйымдары, жалпы білім беретін 
мчісгептер мен баска да білім беру ұйымдары білім алушылар мен 
і .ірбиеленушілердің дене тәрбиесімен айналысу мақсатында дене 
іныиықшру машықігарын қальштастырады, оларды спортпен 
нйиалысуға тартады, дене шынықгыру-сауықгыру және снортгық іс- 
імаралар өткізеді жзне қоғамдық бірлестіктер мен басқа да заңды 
гүлгаларға мектеп жасына дейінгі балалардьщ, білім алушьшар мен 
і ірбиеленушілердің қатысуымен спорігшқ іс-шараларды 
үйымдастыруға жэне өгкізуге жәрдемдеседі.

4. Сабақшн тыс уақытга спортпен айналысу үшін спорт клубтары, 
кжңиялар мен мектентен тыс дене шьшықгырз -̂сауықтыру ұйымдары 
күрылады, олардың қатарьша әртүрлі спорт мектегггері, балалар- 
..іысоспірімдердің дене шынықтыру даярлығы клубтары, түрғыльпсты 
ясврі бойынша балалар мен жеткішпектер гс-іубтары және қызметі 
моіпеп жасына дейінгі балалардың, бгггім алушг.шар мен 
і .ірбиеленушілердің дене тэрбиесі мен спорттық даярлыгына 
()іігыіталған басқа да занды тұлғалар кіреді.

5.Дене шьшықтьфу-спорт ұйымдарьшда спорт резервін даярлау 
млқсатында жергілікті атқарушы органдармен келісу бойынша жалпы 
Гііпім беретін мектентер базасында тереңцетілген оқу-жаттьну процесІ

189



негізінде әртүрлі спорт түрлері бойынша білім алушылар мен 
тәрбиеленушіяердің спорітық даярлығын жүзеге асыратын 
мамандандырьшған спорт сыныптары мен топтары қүрылады.

6. Спорттағы дарьшды балаларға арналған мамандандырылған
7. мектеп-интернатгарда, олимпиадалық резервтің

мамандандырылған мектеп-интернат-колледждерінде спортшьшарды 
даярлау білім беру саласындағы уәкілетгі органмен келісу бойынша 
дене шьгаықтыру және спорт саласындағы уәкілетті орган 
белгілеген тәртіппен жүзеге асырьшады.

8. Білім беретін оқу орындарында спортшыларды даярлау дене 
шынықтыру және спорт саласындағы уәкілетті орган бекіткен 
қағидаларға, бағдарламалар мен нормативтерге сэйкес жүзеге 
асырылады.

9. Мектеп жасына дейінгі білім беру үйымдарында, мектептен тыс 
дене шынықгыру-сауықтыру үйымдарында және басқа да білім беру 
үйымдарьшда дене тәрбиесі үшін қажетті жағдайлар жасау жергілікті 
атқарушы органдарға жүктеледі.

10. Білім беру үйымдарында сіуденттік және мектеп спортын 
дамыту мақсатында спорт клубтары, студентгер жэне оқушьшар 
лигалары, білім алушылар мен тәрбиеленушілер арасында спорт 
түрлері бойынша федерациялар қүрылуы мүмкін.

11. О іуденпік және мектеп спорты саласындағы қызметті жүзеге 
асыратын жеке және завды түлғалар сіуденттік және (немесе) мектеп 
спорты лигасының мүшелері бояуы мүмкін.

12. Студенггер жэне оқушьшар лигаларын қальштастыру, 
студенттер және оқушылар лигалары арасында спортгық іс- 
шараларды үйымдастыру және өткізу тәртібін дене шынықгыру және 
спорт саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша білім беру 
саласындағы уэкілетгі орган айқындайды.
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ХП-БӨЛШ .
ҚҮҚЫҚ ҚОРҒАУ ОРГАҢЦАРЫ САЛАСЫН БАСҚАРУ

1-Тарау. ННКІІСТЕР САЛАСЬШ ДАІЫ  БАСҚАРУ

1} I. I шкі істер саласындағы басқарудың үйымдық -- қуқықтық
негіздері

Құқық қорғау органы -  адам мен азамахіъщ құқыкз'ары мен 
(и іс гандьщтарьшың, жеке және заңды трвғалардіьщ, мемлекеггің завды 
мүдцелерінің сақгалуы мен қорғалуьш қамтамасыз ететін, өз 
күіыретіне сәйкес қылмыстьшыққа және өзге де қүқық 
оүчушылықгарга қарсы іс- қимьш жөніндегі мемлекеттің саясатьш іске 
исыратын, заңдьшықгы қамтамасыз ету мен қоғамдық тәртінті қолдау, 
күқық бүзушьшықгардаі анықтау, алдьш алу, жолын кесу, тергеу, 
іч.ілмысгық істер бойынша сот шешімдерін атқару жөніңце арнаулы 
окілетгіктер берілген мемлекеттік орган. Қүқық қорғау органының 
ш.пметкері (б_үдан эрі -  қызметкер) — қүқық қорғау органдары 
жүмыскерлерінің арасьшан арнаулы атақ немесе сыныптық шен 
осрілген не білікггілік сыныбы белгіленген Қазақстан Республикасының 
аіаматы.

Қүқық қорғау қызметінің принцинтері
1. Қүқық қорғау органдарындағы қызмет Қазақстан 

I 'ос гіубликасындағы мемлекетгік қызметтің приндиптеріне жэне қүқьщ 
к,оргау қызметінің арнаулы принңиптеріне сәйкес жүзеге асырылады.

2. Қүқық қорғау қызметінің арнайы принңшггері мыналар болып 
і абылады:

1) адамның және азаматтьщ қүқықгары мен бостан,цықтарын, 
кпгам мен мемлекеттің мүдцелерін қылмыстық және өзге де құқыққа 
к.нрсы қол сұғушыльщтан қорғау міндеттілігі;

2) азаматтық қоғам институтгарымен ынтымақгастық;
3) құқық қорғау органдарында қүқық қорғау қызметін 

үйі .і мдастыруға көзқарастъщ біртұтастығы;
4) дара басшылық пен субординация (бағыныстылық);
5) саяси партиялардьщ жэне өзге де қоғамдық бірлесгіктердің 

кычметінен тэуелсіз болу.
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Ішкі іетер органдарының қызметкерлері Республикалық бүкіл 
аумағында, атқаратын лауазымы жэне ішкі ведомстволық 
базғыныстьшығьша, уақытына қарамастаіі, азаматтар мен лауазымды 
адамдар оларға қүқық бүзушылық туралы арыз немесе хабар жасағал 
жағдайда не осындай әрекет тікелей анықгалған ретге қүқық 
бұзушылықгы жэне қүқық бүзушыларды үстау, кемекке мүқгаждарға 
жәрдем беру, оқиға болған орынды күзету, сондай-ақ таяу жердегі өзіне 
берілген қүқықгарды толығымен пайдалануға міндетгі.

— Экономикалық қылмысқа және сыбайзтас жемқорлыққа қарсы 
күрес саласындағы басқару.

— Экономикалық қылмысқа жэне сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес саласындағы басқарудың үйымдық қүқықтық негіздері.

— Экономикалық қьшмысқа жэне сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес саласьшдағы басқаруды жүзеге асыратын мемлекетгік 
билік органдарының жүйесі жэне қрыреті.

Мемлекетгік басқарудьщ аса маңызды мәселелерінің бірі 
экономикалық қылмыс пен жемқорлыққа қарсы күрес жүргізу болып 
табылады. Бүл саладағы Қазақстан Республикасының қызметі 
азаматтардың кұқықгары мен бостандыктарын қорғауға, сыбайлас 
жемқорлықган туындайтьш қауіп қатерден ҚР Үлттық қауіпсіздігін 
қамтамасыз етуге, экономикалық және сыбайлас жемқорлық құқық 
бұзушылықгың алдын алу, жолыіг кесу жэне ашу, олардың 
зардаптарын жою және кінәлілерді жауапқа тарту арқылы мемлекеттік 
органдардың, олардың лауазымды адамдарының және басқа да 
адамдардың тиімді қызметін қамтамасыз етуге арналған.

Экономикалық қылмыс және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 
жөніндегі мемлекетгік басқарудың құқықгық негізі ҚР Конституңиясы, 
“Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы” Қазақстан 
Республикасының 2015 ж. 18 қарашадағы № 410-У Заңы (2016 жьшы 30 
қарашадағы берілген өзгерістер мен толықгырулармен)1 жэне ҚР өзге 
де норматавтік қүқықтық актілері болып табылады.

Заң бойынша барлық мемлекеттік органдар мен лауазымды 
адамдар өз қүзыреті шегінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 
жүргізуге міндетті. Мемлекеттік органдардың, ұйымдардың, жергілікті

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимьш туралы» Қазақстан Респуб- ликасьшьщ 
2015 ж. 18 қарашадагы №4! 0-У Заңы (2016 жылы 30 қарашадагы берілген взгерістер 
мен толықгырулармен)//һ«р://оп1іпе.2акоп.к2/
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<і■ і іі іі басқару органдарьшьщ басшылары өз қүзыреті 
ин і іидс“Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы” Заңньщ 
і і і миарын орьгадауды және онда қөзделген тәртІптік шараларды
........ кадр бақьшау, заң қызметгері мен басқа да қызметгерді
ін і.м ан тарта отырыл, қамтамасыз ету.

< іпПийлас жемқорлыққа қарсы күрес:
Сіарлық адамдардащ заң мен сот алдындатеңдігі; 
момлекеттік органдардың қызметін анық құқықгық регламентгеуді, 
муидай қызметгің заңдьшығы мен жарияльшығын, оған 
мемлекетгік және қоғамдық бақыиауды қамтамасыз ету; 
мемлскеттік аппаратгыд құрылымдарык, кадр жұмысын жеке жэне 
заңды іұлғалар құқықгары мен заады мүдделерін қозғайтын 
моселелерді шешу рэсімдерінжетіпдіру;
жеке және занды тріғалардың қүқықтары мен заады мүддслеріи, 
сондай-ақ мемлекетгің элеуметгік-экономикалық, саяси-қүқықгық 
уйымдық-басқару жүйелерін қорғаудьщ басымдығы;
Қазақстан Ресцубликасы Конституциясьшың 39-бабының 1- 
тармағына сәйкес лауазымды адамдар мен мемлекетгік міндетгерді 
атқаруға уәкілдік берілген басқа да адамдардың, сондай-ақ соларға 
геңестірілген адамдардың қүқықгары мен бостандықгарын шек- 
теуге жол берілуінтану;
мемлекеттік қызметшілерді әлеуметгік жэне қуқықтық қорғауды 
мемлекеттің қамтамасыз етуі;
жеке және завды тұлгалардың бұзьшған қүқьвқтары мен заңды 
мүдделерін қалньша келгіру, сыбайлас жемқорлықпен құқық 
бұзушьшықгың знянды зардаптарын жою және олардың алдын алу; 
сыбайпас жемқорлықпен құқьщ бұзушьшыққа қарсы күреске 
жәрдем жасайтьш азаматтардьщ жеке басының қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету жэне оларды көтермелеу;
мемлекеттік міндетгерді атқаруға уэкілдік берілген адамдар мен 
соларға теңестірілген адамдардьщ қүқықтары мен заңцы 
мүдделерін мемлекетгің қорғауы, аталған адамдар мен олардың 
отбасыларыиа лайықты тұрмыс деңгейін қамтамасыз ететін жалақы 
(ақшалай үлес) мен жеңілдікгер белгілеу;
осындай қызметті жүзеге асыратьш завды жэне жеке түлғаларға 
кәсіпкерлік қызметті мемлекетгік реттеуге өкілетгтік берілуін 
болдырмау, сондай-ақ оған бақылау жасау жэнеқадағалау; 
сыбайлас жемқорлыкқа байланысты қьшмыстық қуқық
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бүзушылықтарды анықіау, ашу, олардьщ жолын кесу жэне алдып 
алу мақсатында жедел іздестіру қызметі мен өзге де қызметі і 
жүзеге асыру, сондай-ақ қүқыққа қайшы тапқан ақша қаражаты мси 
өзге мұлікті зандасгыруға жол бермеу мақсатында Қазақстап 
Респубяикасьшьщ заңьшда белгіленген тәргіхшен арнайы 
қаржилық бақьшау шараларын қолдану;

— кәсіпкерлік қызметті атқару заңмен белгіленген қызметтік 
міндеттерімен көзделген жағдайларды қоспағанда, осы Заңныц 
3-бабының 1, 2 жэне 3-тармақтарьшда аталған адамдар үшін 
кәсшкерлік қызметпен айналысуға, соньщ ішіңце шаруашьшық 
жүргізуші субъектілердің басқару органдарында ақы толенетіи 
қызметгер атқаруға тыйым салуды белгілеу;

— қогамдық бақылауды қамтамасыз ету жэне қоғамда сыбайлас 
жемқорлық көріністеріне төзбеушілік жағдайын қалыптастыру 
негізінде жүзеге асырылады.
Варлық мемлекетгік органдар мен лауазымды адгмдар өз құзыреті 

шегінде сыбайлас  жемқорлыққа қарсы күрес жүргізуте міндехті. Мем- 
лекетгік органдардьщ басшьшары мен жауапты хахшылары немесе 
Қазақстан Республикасының Президенті айқындайтын өзге де 
лауазымды адамдары, ұйымдардың, оның ішінде мешіекетгің қатысу 
үлесі бар үйымдардың, жергілікті езін-өзі басқару оргавдарының 
басшылары өз кұзыреттері шегінде осы Заңның талапгарьш орывдауды 
және бұл үшін кадр, бақылау, заң қызметтері мен басқа да қызметгерді 
тарта отырып, овда көзделген тәртіптік шараларды қсвдануды, сондай- 
ақ өздеріне белгілі болған барлық сыбайлас жемқоршқ жағдайларын 
тіркеуді және олар туралы осы баптың 2-тармағывда аталған 
оргавдарға хабарлауды қамтамасыз етеді. Сыбайлас жемқорлық қүкъщ 
бұзушылықгарды анықгауды, жолын кесуді, алдын алуды жэне 
олардың жасалуына кінаяі адамдарды жауапқа тарт/ды өз кұзыреіі 
шегінде прокуратура, ұпттық қауіпсіздік, ішкі ісіер, мемлекеттік 
кіріс, әскери полиция оргавдары, сыбайлас жешррлыкқа қарсы 
қызмет, Қазақстан Республикасы Үлтгық қауіхісіздік комитетінің 
Шекара қызметі жүзеге асырады.

Бұнармен қатар арнайы қүрылған ҚР қаржы пошициясы оргавда- 
ры бар. Олар завда белгіленген өкілетгіістері шегінде жедел іздестіру 
қызметін, алдын ала тергеу жэне анықтау, экімшілік і; жүргізу арқьшы 
экономшсалық жэне қаржылық қызмет, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес саласында адам мен азаматгың кұқықтарына қоғам мемле- 
кеттік мемлекет мүдцелеріне қылмыстық және өзг? де зацсыз қол 
сүғушылықіың адцын алуға, оны анықгауға, жолын юсуі е, ашуға жэне
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іиріеуі с бағьпталған қызметті жүзеге асыратьш құқық қорғау органы 
.... . табылады.

Момлекетгік басқарудьщ аясы ретінде ішкі істер саласына адам 
мі п ігіамаггың қрдықгары мен бостандықтарьш қорғау, құқықшқ 
і ірі ііггі сақтау, қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, сондай-ақ 
н и і і і і - қон саласында қалыптасатын қоғамдық қатынастар жатады.

Ішкі істер органдары қызметінің кұқықгық негізін ҚР 
Копсгитутциясы, «Қазақстан Республикасыньщ Ішкі істер оргавдары 
іуршіы» 2014 ж. 23 сәуірдегі №199-У ҚР Заңы (2016 жылы 30 
іч-іігоқсандағы берілген өзгерістер мен толықгырулармен)1, ҚР 
Үнімстіиің 2005 ж. 22 маусымындағы №607 қаулысымен бекітілген. 
и Қазақстан Республи- касы Ішкі істер министршгінің туралы ережеге2, 
ішкі әскерлері туралы» 1992 ж. «Құқық қорғау қьізметі туралы» 2011
ж. 6 қаңтардағы № 380 ҚР заңы ҚР Парламентінің жаршысы, 20 і 1 ж. №
1,4  қаулысымен бекітілген. Министрліктің облыстардағы, Астана жэне 
Длматы қалаларындағы, аудандардағы, қалалары, қалалардьщ 
.іудаидарывдағы және көліктегі аумақгық органдары, сондай-ақ інпсі 
« керлер комитеті, есірткі бизнесіне қарсы күрес және есірткі 
айналымьш бақылау комитеті, тергеу комитеті, криминалдық полиция 
комитеті, экімшілік полиңия комитеті жэне 
жол полициясы комитеті ведомстволары болады.

Ішкі істер органдары туралы заң ҚР ішкі істер органдарының 
мәртебесін, құрылымын, өкілетгіктерін жэне қызметін ұйымдастыруды 
айқындайды. Осы заңға сәйкес ҚР ішкі істер оргавдары ҚР 
іаднамасьша сэйкес анықгауды, алдын ала тергеуді жэне жедел
і ідестіру қызметін, сондай-ақ қоғамдық тэртіпті сақгау және қоғамдық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету, адам және азаматтың құқықтары мен 
( кютандығына, қоғам мен мемлекетгің мүдделеріне қьшмыстық жэне 
озге де заңсыз қол сұғушылықгардкң алдын алу жолын кесу жөніндегі 
агқарушылық жэне өкімдік функцияларды жүзеге асырагын 
мемлекетгік органдар больш табылады.

Ішкі істер органдарының міндетгері:
Қоғамдьпс тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті, соның 
ішінде төтенше немесе эскери жағдайы ахуалында қамтамасыз еіу;

1 «Қазақстан Республикасьшың Ішкі істер органдары туралы» 2014 ж. 23 сәуірдегі 
199-V ҚР Заңы (201 б жылы 30 желтоқсандағы берілгең өзгерісгер мен 

іош.іқгырулармен)//һ44р^/оп1іне.2:акоп.к2/
' ҚР-сы Жоғарғы кеңесінің Жаршысы 1992 ж. №>11-12 290 қ



Қылмыстар мен әкімпшнктщ кұқық бұзушьшьцтарды алдын алу. 
анықтау, жолын кесу, қылмыстарды ашу жәнетергеу, сондай-яқ 
қылмыскерлерді іздестіру;
Қүқық бузушылық профилактикасы;
Заднамадабелгіленген өздерінің қүзыреті шегіндв алдын алатергеу, 
анықгау мен зкімшіліктің іс жүргізуді жүзеге асвру; . 
Қылмыстық жазаларды жэне жазалауларды орыідау;

ӘкІмшілік жолмен қамауға алынғандарды ұсгау орындарыңцп 
зандьшықгы, қүқық тэртібін қамтамасыз ету жше ұстау анықгап 
тұру;

Күдікгілердің, айьпггалушьшардьщ жэне сотшған адамдардың, 
сондай-ақ ҚР қылмыстық -  атқару жүйесіщегі азаматтардың 
құқықгары мен заңцы мүдделерін қамтамасыз ег;

Сотталған адамдардың түзелуін ұйымдастыру;
Мемлекетгік жэне өзге объектілерді жэне тріғаларды күзету, 
қамауга алынған жэне соггалған адамдарды аіьш жүру, кепілге 
алынған адамдарды босатуға қатысу;

Қажет болған жағдайда мемлекетгік өртке қаргы қызмет орган- 
дарына өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуде жэрдем көрсеіу;

Жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз етуді мемлекеттік 
бақьшау;

Есірткі қүралдарының, психотроптық заттардьң, прекурсорлардың 
айнальшын мемлекетгік бақылау;

Азаматтық жэне қызметтік қару мен оның патроідарының, 
оқ — дэрілерін мемлекетгік бақьшау;

Күзет қызметін, сондай-ақ күзет дабылы кұралдарын монтаждауды, 
орнатуды жэне оларға техникалық қызмег көрсетуді жүзеге 
асыратын субъектілердің қызметін мемлекетгк бақылау; 

Мемлекеттік жэне өзге де объектілерді күзеіу, қамауға алынған 
жэне сотгалған адамдарды айдап апару, кепіше алынған адамдарды 
босатуға қатысу;

шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардыі ҚР аумағында болу 
қағидаларын сақгауын бақылау;

ҚР азаматтарына жеке куэліьсгер мен паспорлар қүжатгамалауды, 
дайьшдауды жэне беруді жүзеге асыру;

ҚР Үкіметі айқындайтын тәртіппен азамап арды есепке алуды жэне 
тіркеуді жүзеге асьфу;

Босқындар мәселелері бойынша мемлекетгік сіясатты іске асыру; 
Соғыс уақытында ҚР аумақгық қорғаныс күйесінде жекелеген 
міндеттерді орьшдау;
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Оіге мемлекетгік органдармен бірлесіп, оньщ ішіңце тетешпе 
лслідайлар кезінде карантиндік, саиитариялық және табиғат 

н . о р і а у  шараларын жургізуге қатысу, табиғат қорғау органдарьша 
«іраконьерлікке қарсы күресуге жэрдем көрсету;

К,1' іаңнамасьша сәйкес лицензияльщ жэне рүқсат етушілік қызметгі 
жузеге асыру;
ҚР айрықша маңызды жэне айрықша режимді объектілерінде, 
аумақгарында режимдік жэне күзет шараларын жүзеге асыру;
Ішкі істер органдарьгаың қарауына жатқызылған мәселелер 
бойынша халықаралық ынтьшақгастықгы жүзеге асыру;
I хірткі қүралдары, психотроптьщ заттар, прекурсорлар айналымы 
және олардың заңсыз айналымымен оларды теріс пайдалануға қарсы 
іс қимыл саласындағы мемлекеттік саясатты жүзеге асыру; 
«Терроризмге қарсы іс қимыл туралы» ҚР заңында көзделген 
шаралар мен шектеулерді қолдану қүқығы мен терроризмге қарсы 
операцияньщ қүқьщтық режимін қамтамасыз етуге қатысу болып 
табылады;
Озге міндеттер ішкі істер органдарына тек заңмен ғана жүктенуі 
мүмкін;
Ішкі істер органдарының қызметі заңдылық дара басшылық, ішкі 
істер органдары жүйесінің бірлігі, жариялылық, қүқық қорғау жэне 
басқа да мемлекеттік органдармен, лауазымды түлғалармен, 
уйымдармен және азаматгармен өзара іс қимыл жасау 
принциптеріне негізделіп қүралады.

Ішкі істер органдары қызметініц принцнитері 
Іпікі істер органдарының қызметі Қазақстан Республикасының 
мсмлекехтік және қүқық қорғау қызметгерінің пршщиптеріне және ішкі 
істер органдарының арнайы принциптеріне сәйкес жүзеге асырылады.

Жеке түлғалардың құқықгары мен бостандьщтарын, қогамның, 
мсмлекетгің, заңды түлғалардьщ заңды мүдцелерін; қоғам мен 
мемлекеттің занды мүдделерін сақгау жэне қүрметтеу; ашықтық және 
жариялылық; ішкі істер органдары жүйесінің біртүтастығы ішкі істер 
органдары қызметінің арнайы принциптері болып табылады.

Ішкі істер органдары тегіне, элеуметтік, лауазымдьщ жэне мүліктік 
жағдайына, жынысьша, нэсіліне, үлтына, тіліне, дінге қатысгыяьиъша, 
гаяси және өзге де көзқарастарына, түрғылықгы жеріне немесе өзге 
дс белгілеріне қарамастан, эрбір адам мен азаматгың қүқықгарын, 
(юсіішдықгары мен заңцы мүдцелерін сақгайды жэне қүрметгейді.
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Ішкі істер органдары занды тулғалардың ұйьімдық-құқьщгық 
нысанына қарамастан, өз қүзыреіі шегіңде олардың құқықтары мен 
заңды мүдделерің қорғауды қамтамасыз етеді.

Ішкі істер органдары жеке тұлғаларға білікті заң көмегіне қүқығын 
іске асыру, адамның ұсталғаны туралы туыстарына хабарлау 
мүмкіндігін камтамасыз етеді, қажет болған жағдайда ұсталған 
адамдарға медиңиналық жзне өзге де көмек көрсеіуде 
жэрдемдеседі, сондай-ақ тұлғаның немесе оның отбасьшың өміріне, 
денсаулығына, мүлкіне ұстаумен немесе қамаумен байланысты төнген 
қауіпті жою бойынша шаралар қабьшдайды.

Ішкі істер органының қызметкеріне азахггауды, зорлық- 
зомбылықты қолдануға, қатыгез, адамгершілікке жатпайтын, ар- 
намысты қорлайтын қарым-қатынас жасауды, қасақана тэн зардабын, 
жан азабын келтіруге тыйым салынады. Қылмыс жасағаны үшін күдікгі 
адамдарды қылмысіық әрекеттерді жасауға озін кінәлімін деп жауан 
беруге немесе мойьшдауға мэжбүрлеуге, осы мақсатпен оларды жэне 
басқа адамдарды қорқытуға тыйым салынады.

Ішкі істер органының қызметкері адам мен азаматгың құқықтарын, 
бостандықтары мен заңды мүдцелерін бұзған жағдайда, ішкі істер 
органдары олардьщ бұзьшған құқықтары мен заңды мүдделерін 
қалпьша келтіру бойынша шаралар қабылдауға міндетті. Ішкі істер 
органдарының қызметІ Қазақстан Республикасы зандарьшың талап- 
тарына қайшы келмейтін шамада қоғам үшін ашық больга табылады. 
Жеке жэне заңды тұлғалар Қазақстан Республикасының заңдарында 
белгіленген тэртіпнен ішкі істер органдарьшан оздерінің кұқықгары 
мен мүдделерін тікелей қозғайтын ақпарат алуға қүқылы.

Ішкі істер органдары Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тәртіппен озінің қызметі туралы мемлекетгік органдар 
мен халықты хабардар етеді. Адам мен азаматгың жеке өміріне 
қолсұғылмаушылықты қозғайтын мэліметгерді, жеке, отбасьшық, 
коммерңиялық, банктік жэне заңмен қорғалатын өзге де кұзшяны, 
сондай- ақ зандарда тікелей көзделген жағдайларды қоспағанда, 
жұмыеты орындау барысында мэлім болған мемлекетгік қүпияларды 
жариялауға тыйым салынады.

Жеке жэне заады тұпғалар туралы ішкі істер органдары таратқан 
мзліметгер шындыққа сэйкес келмейтіні анықталған жағдайда, ішкі 
істер оргаңдары бір ай мерзімнен кешіктірмей, бұл мэліметтерді жоққа 
іиығаруға тиіс.

Ішкі істер органдарының құқықгары
Ішкі істер органдарының осыған уэкілдік берілген лауазымды
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(імнмдар арқыяы жүктелген міндеатерді атқару үшін өз қүзыреті 
мі«’і іиде:

1. Азаматгардан қоғамдық тэртінті және қоғамдық 
муіпопдіісгі

2. сақгауды талал етуге, қүқыққа қарсы іс-қимыгщар мен ішкі 
і' іср органдарьшың өкілетгігін жүзеге асыруға кедергі келтіретін
I н-коітсрді тоқгатуды талап етуге қүқығы бар. Бүл талалтар

• Ч м.ііідалмаған жағдайларда тиісті мэжбүрлеу шараларьш қолдануға;
3. Қылмыспен әкімшілік қүқық бүзушьшық жасаған деп 

' і ііісгелген жағдадда азаматгардың жеке басын куэландыратын 
иужштарды, совдай-ак орындалуын бақьшау ішкі істер органдарына 
иүктелген белгіленген ережелердің сақгалуын тексеруге қажетті басқа
i у жаггарды тексеруге;

4. Кез келген жасалған немесе эзірленіп жатқан қүқыққа қарсы 
нол сүғу, соның ішінде олардың қарауьша жатпайтьщдар туралы арыздар 
мои хабарларды қарауға, оларды тіркеуге, олардың жолын кесу, оларды 
-иноаған адамдарды үстау, қоғамдық зардалтарға жол бермеу жөнінде 
іиіқгылы шаралар қолдапуға;

5. Қьшмыстарды анықтау, тыю, алгу жэне тергеу кезінде 
п.нқа органдарға, үйымдар мен лауазымды түлғаларға атқарылуы 
міпдетті тапсырмалар беруге;

6. Азаматтарды іс жүргізудегі материалдар мен істер бойынша 
іиікі істер органдарына шақыруға, олардан түсініктемелер, қүжаттар, 
оиардьщ көшірмелерін алуға, жауап алуға сондай-ақ шақырғанда келуден 
іліслді себепсіз жалтарған адамдарды мәжбүрлен алып келуге;

7. Әкімшілік іс жүргізуді ретгейтін заңдарға сәйкес экімшілік
ii жүргізуді жүзеге асырады; хаттамалар жасауға, экімшілік жазалау
111 а ра- ларын қоддануға, тзртіп бүзушьшарды жеткізуге, кісінің жеке басын 
токсеруге, совдай-ақ затгары мен қүжаттарын тексеруге және алып қоюға;

8. 18 жасқа толмаған жэне қылмыс жасаған адамдарды, егер 
опарды оқшаулау қажет болса, арнаулы мекемелерде үстауға қүқығы бар.

9. Әкімшілік қамауға алынған адамдарды үстауға;
10. Заңдарда көзделген жағдайларда белгілі түрғылықгы орны, 

и үлсаттары жоқ адамдарды олардың жеке басын куэландыру жэне тиісті 
органдар мен мекемелерге (көші — қон, медиңина, элеуметтік және өзге 
до) беру мақсатывда соттың санкңиясымен 30 тэулікке дейінгі мерзімге 
үі і ауға жэне қабылдау — бөлу орывдарында отырғызуға;

11. Қоғамдық орындарда адамның қадір — қасиеті мен 
і.оіамдық имандылықты қорлайтывдай мастьіқ күйінде жүрген немесе 
іііІпші;ідағыларға не өзіие зиян келтіруі мүмкін, ал түрғын үйде бо-лып, 
ічмамдық тэртінті бүзғаи адамдарды олармен бірге түратын азаматгардың
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арыздары бойынша арнаулы медицина мекемелеріне не ішкі істі'|і 
органдарыньщ кезекші бөлімдеріне жеткізуге жэне оларды айыққпіп і 
дейін ұстаута;

12. Бас бостандыгынан айыру орындарьшан босатылгап 
адамдарды бақыяау жөніндегі заңда көзделген шараларды қолдануга 
ішкі істер оргаңдарыньщ уақытша ұстау изоляторларында жзне олардмц 
маңьшдағы аумақхарда режимдік талаптардьщ сақгалуьш бақылауді.і 
жұзеге асыруға; ішкі істер министрі белгілеген тәртінпен уақытша ұстау 
изоляторларына ерекше жағдайлар режимін енгізуге;

13. Азаматгардың қауіпсіздігіне қатер төндіретін қылмыс 
жасагае, әкімшілік құқық бұзган деп сезіктенген адамдардың ізіне 
түскен кезде не ол жерде қылмыс, әкімшілік қүқьщ бұзушылык жасалды 
немесе жа- салуда жазатайым уақиға болды деп санау үшін жеткілікті 
мэліметгер болса, сондай-ақ дүлей апатгар, күйреулер, авариялар, 
эпидемшшар, эпизоотиялар жэне жаппай тәртіпсіздікгер кезінде 
азаматгардың жеке басьшың қауіпсіздігі мен қоғамдық қауіпсіздІкті 
қамтамасыз ету үшін азаматгардың түрғын жэне басқа жайларына, 
оларға тиесілі жер учаскелеріне,' аумаққа және үй жайларға 
(дипломатияльщ иммунитеті бар шет мемлекеттер өкілдіктері мен 
халықарапық үйымдардан басқа) кедергісіз кіруғе жэне оларды 
тексеруге хақьшы. Бұнарға басып кірген жағдайлар жайында осыған 
уәкілдік берілген ішкі істер органдары 24 сағатхъщ ішінде прокурорды 
хабардар етуге;

14. Жергілікті атқарушы немесе басқа екілетті мемлекетгік 
орган екілінің ұйғаруымен жиналысты, митингті, демонстраңияны, 
шеруді, пикетгі, оның ұйымдастырушылары аталған шараларды өткізу 
тәртібі туралы заң талаптарын сақтамаған жағдайда, токтату жөнінде 
қажетгі шаралар қолдануға;

15. Зандарда белгіленген тәртіппен жэне ретгерде көлік 
құралдарьш тоқгатуға жэне жүргізушілердің оларды пайдалануға және 
жүрғізуге құқық беретін кұжаттарын, жүктер мен оларды тасымалдауға 
құқьщ беретіи қүжаттарьш тексеруте; мас адамдарды көлік құралдарын 
жүргізуге немесе пайдалануға құқьщ беретін кұжатгары жоқ адамдарды, 
соедай- ақ заадарда көзделген басқа да жағдайларда, көлік қүралын 
жүргізуден шеттетуге; заңцарда көзделген негіздер бойынша көлік 
қүралдарын ұстауға жэне ішкі істер министрлігі белгілейтін мэжбүрлеу 
тэртібімен оларды жергілікті атқарушы органдардьщ шешімімен 
жасалған арнаулы алаадарға немесе тұрақгарға уақытша сақтау үшін 
жеткізуге, соңдай- ақ көлік құралдарының жүріс бөліктерін жауып 
тастауға; көшелер мен жолдарда келікгің жэне жаяу адамдардьщ жүруін,
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і иидіій-ақ оларда жү]эгізіліп жатқан барлық жұмыстарды уақытша 
ии н юуге немесеоларғатыйым салуға;

16. ҚР Укіметі айқындайтын тәртіішен жеке тұлғаларіа
i ымітық қару мен оні.щ патрондарын сатып алуға, сақтауға, сақгау мен
..... . жүруге, экелуте, әкетуге; заңцы гүлғаларға: жарылғыш
міітриалдарды сатып алута, сақгауға; азамштық пиротехникалық 
ііп.ірды және оларды қолданьш жасалған бүйымдарды сақтауға;
ii і.імаітық жэне қызметтік қару мен оның патрондарын сақгауға,
■ .юымалдауға, әкелуге, экетуғе; атыс тирлері (атыс орындары) мен
> і пцдгерін ахыуга жэне олардың жүмыс істеуіне рүқсаггар беруге;

17. Әуе кемелері үшуыньщ, сондай-ақ жолаушылар 
поспдарының, теңіз жэне өзен кемелерінің үшу-жүзу қауіпсіздігін 
н.имгамасыз ет>' мақсагында олардьщ жолаушыларьш жэне тендеме 
иүктерін тексеруді жүэеге асыруға; белгіленген тәртіппен қаруды, оқ -

д-ірілерді, есірткілер- ді және алып жүруге тиым салынған өзге де заттар 
меп нәрселерді алуға;

18. Өзге мемлекеттік органдармен бірлесіп, меншік 
иысанына қарамастан үйымдардың, азамапардың табиғат қорғау және 
малдәрігерлік заңцардың талаптарын орындауын, үйымдардың табиғат 
қорғау, санитариялық -- эпидемиялогиялық және эпизоотияға қарсы ша- 
ралар жүргізуін бақылауғ а;ұйымдар экімшілігі өкілдерінің катысуымен 
бүл талаотардың орындалуына тексеру жүргізуге;қоршаған ортаға қауіп 
гондіретін тәртіп бұзушылықтар, івдетгер мен эпизоотиялар пай- да 
болған кезде ұйымдардың жекелеген өндіріетер мен учаскелердің 
хсүмысын ішінара немесе толық тоқтатуға;

19. Қылмыстың жэне басқа да қүқық бұзушылыктың ықпал 
сгетін себептер мен жгіғдайларды жоюға бағьгпалған шаралар жөнівде 
завды және жеке тұлғаларға орывдауға мІвдетті ұйғарымдар, ұсьшулар 
жэне ұсьіныстар беруге, сондай-ақ созылмалы маскүнемдік, есірткі 
қүмарлық, уыт құмарлық ауруына шалдыққан, жріке бұзылуынан зардап 
шегетін және басқа азаматгардың қүқықгары мен бостандықгарьш не 
қоғамдық тэртіюггі бұзатьш адамдарды еріксіз емдеу үшін денсаулық 
сақтау оргаидарына ұсы ныстар мен материалдар жіберуге;

20. Оралман мэртебесін беру тәртібін, оралмахшың және оньщ 
ч гбасы мүшелерінің уақытша орналастыру орталықіарывда, сондай-ақ 
прііпмавдарды бейімдеу жэне орталықтарьшда болуының тәртібі мен 
, ікі.пын айқьшдауға;

21. Сотгалған адамньщ жеке психологиялық ерекшеліктеріне 
рпеу жүргізуге түзеу ықналыи, оның ішівде психояогиялық —

і мч|( нхникальщ әдісгерді қолданып ықпал етуге;
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22. Сотхашған адамдарды түзеу мекемелерінің орьшдарыид» 
немесе басқа да үйымдарда еңбекке, сондай-ақ ҚР заңнамасьша сәйкси 
еңбекақы төяенбейтІн жұмыстарға тартуға;

23. Қылмысгық -  атқару инспекциясының есебінде түшаи 
адамдарды қадағалауды және бақьшауды қамтамасыз ету мақсатындп 
олар түратын тұргын үй жайларга, оларға тиесілі жер учаскелерінс, оку 
неме- се жүмыс орны бойынша кез келген меншік нысанындаіы 
үйымдардың өндірістік жэне өзге де үй жайларына кедергісіз кіруге;

24. Қоғамдық тәртіпті қорғауға, қоғамдық қауіпсіздікті 
қамтамасыз етуде жэне қүқық бұзушылықта қарсы күресте көзге түскен 
азаматтарды көтермеяеуге; Ьнкі істер органдары туралы завда, ҚР өзге де 
заңдарьшда, ҚР Ирезвдентінің жэне үкіметінің акгілерінде көзделген өзге 
де мівдетгерді жүзеге асыруға құқыгы бар.

Іхпкі істер оргавдарының қызметкерлеріне арнайы құралдар мен 
атыс қаруын алып жүру, сақтау, қолдану қүқығы беріледі. Олар дене 
күпгін, оньщ ішівде күрестің жауынгерлік тәсілдерін қолдануға құқылы. 
Ішкі істер министрлігінің “Ішкі эскерлер комитеті”, “Есірткі бизнесіне 
қарсы күрес және есірткі айналымын бақылау комитеті”, “ Тергеу 
комитеті”, “Кримивалдық иолиция комитеті”, “Әкімшілік полиция 
комитеті”, “Жол полициясы комитеті” — ведомстволары болады.

Криминалдық полицияньщ негізгі мівдеттері: қьшмыстарды 
анықгау, оның алдын алу, жолын кесу, оны ашу жэне тергеу, ішкі істер 
органдарының жүргізуіне жататын қьшмыстар туралы істер бойынша 
анықіама ісін жүргізу, тергеуден, аньпсгамадан жэне соттап 
жасырынған, қылмыстық жазаны атқарудан және өтеуден жалтарған, 
хабарсыз кеткен жзне ҚР завдарында белгіленген өзге де 
жағдайларда адамдар- ды іздестіруді ұйьшдастыру жэне жүзеге асыру 
болып табылады. Криминалдық полицияны жедел іздестіру, тергеу, 
ғьшыми -  техникалық жэне ҚР Ішкі істер министрлігіне тікелей 
бағынатын жэне оның алдында түрған міндеттерді шешу үшін қажетгі 
өзге де бөлімшелер қүрайды.

Әкімшілік полицияньщ негізгі мівдеттері: қоғамдық тэртіпті 
сақгау, қоғамдьщ қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қьшмыстар мен 
әкімшілік қүқық бұзушылықтарды анықтау, оның алдын алу жэне 
жолын кесу, қьшмыстарды ашу, ҚР завдарында белгіленген 
құзыретінің шегівде анықгама мен экімшілік іс жүргізуді жүзеге асыру, 
ұсталған жэне қамауға алынған адамдар, оның ішівде белгілі бір 
тұратын жері, қүжатгары жоқ адамдар үсталатын жерлерде қүқық 
тэртібін қамтамасыз ету, кәмелетке толмағандар арасындағы 
қадағалаусыздық пен күқық бүзушьшьпггарды анықгау және жольш
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' і • у, ом құзыреті шегінде көші қон процестерін ретгеуді және 
кіііп.іқгың көші-қоны саласывдағы жүмысты үйлеегіруді жүзеге асыру, 
ііині қозғапысьшБЩ қауіпсіздігін қамтамасыз еіуге мемле- кепік  
іпімміалау жэне бақылау жасау, ҚР завдарьша. сәйкес ішкі істер ор-
....... жүктелген лнцензиялау мен рүқса;г епу қызметін жүзеге
'Н і.іру болып табылады.

Окімшілік полиңаяны полицияның учаскеіпк инспекторлары мен 
н імглстке толмағандар жөніндегі учаскелік инспекторлар қызметгері
■ нкімылық қызмет, лицензиялық жэне рүқсат ету жүйесі, табнғат 
ки|*і ау және мал дәрігерлік полиция, жол полициясы бөлімшелері, ішкі 
" ігр оргавдарьшьщ арнаулы мекемелері жэне әкімшілік полицияньщ 
шдымда түрған мівдетгерді шешу үшін қажетгі бөлімшелер 
күрайды.

Ішкі істер минисгрлігінің әскери полициясы арнаулы орган бо- 
ні.мі габылады жэне ішкі эскерлердегі қүқьщ тэртібІн қамтамасыз ету- 
п , оскери қьшмыстар бойынша, сондай-ақ ішкі әскерлердің эскери 
і'і.пмстшіяері ясасаған басқа да қылмыстар бойынша анықіаманы 
тучеге асыруға, олардіаң арасьшдағы қылмыстар мен әкімшілік қүқық 
нү іуміьшықтардащ алдын алуға, жолын кесуге, эскери қылмыстарды 
іініуга ішкі эскерлердің қызметшілерін іздестіруіе арналған. Әскери по- 
ннция бүзған уәкілдік берілген лауазымды адамдар арқылы жүктелген 
мімдетгерді е*з күзыреті шегівде орындау үшін ішкі істер 
і іргандарының өкілепігія пайдаланадЫ.

Ішкі істер мивистрлігі қолданыстағы заңнамаға сэйкес 
игдомстволарға мынадай функдияларды жүзеге гюыруды жүктейді:

Өз күзыретінің шегівде қьшмысқа қарсы күрес, қоғамдық тэртіпті 
сақтау жэне қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз еіу, қылмыстарды 
(юлдьфмау, жолын кесу лсәне ашу, алдын ала тергеу мен анықгауды 
жүзеге асыру, көші-қон заңнамасьш сақшу, есірткі қүралдарының, 
психотроптьщ заттардың және прекурсорлардың айналымы, сондай- 
ақ олардьщ заңсыз айналымы мен теріс пайдалануына қарсы іс- 
қимыл, жол қоззгалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету, ҚР 
азаматтығьша байланысты мәселелерді қарау, күзет қызметін жүзеіе 
асыру, арнайы мекемелерде үсталатын адамдардың қүкықтары мен 
заңды мүдделерін сақгалуын қамтамасыз еіу  саласындағы 
мемлекеттік саясапы;
К,огамдық тэртіпті сақтау, қоғамдьщ қауіпсіздік және қьшмысқа 
қарсы күрес, қүқық бүзушьшық пен қылмысгардың алдын аЛу, жол 
қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мемлекеттік 
бағдарламаларды іске асыруды, совдай-ақ нашақорльщқа және
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есірткі бизнесіне қарсы кұрес стратегиялары мен бағдарламаларып 
іске асыруды;
ҚР заңнамасыиа сәйкес қоғамдық тәртіпті және қоғамдық 
қауіпсіздікті сақтаудьщ, қылмысқа қарсы күресті қүқық бүзушылық 
пен қылмыстардың алдын алуды жетілдіруге бағытгалған, заңсыз 
көші-қонға қарсы іс қимыл бойынша шараларды әзірлеуді;
Жедеот іздестіру жэне криминалистикалық қызметгі;
Ішкі істер органдарыиьщ құзіретіне жатқызьшған қьшмыстар 
бойынша алдьш ала тергеу мен анықгауды, қүқық бұзушылық пен 
қылмыстардың алдын алу жөніндегі профилакти калық қызметгі, өз 
қүзыретінің шегінде қьшмыстарды анықгауды, болдырмауды, жольш 
кесуді, алдын алуды, ашуды ұйымдастыру мен жүзеге асыруды; 
Қьшмыстарды ашу және қылмыскерлер мен олардың байланыс- 
тарын айқындау үшін ақпараттық — талдамалық қызметгі пай- 
далануды;
Қылмыс жасаған, аныктауға, тергеуге немесе сот органдарынан 
жасырынып жүрген, қьшмыстык жазаларын өтеуден, эскери 
қызметтен шақырудан жалтарып жүрген, хабар-ошарсыз жоғалған 
адамдарды, борышкерлерді жэне өзге де адамдарды іздестіруді 
жүзеге асыруды, таньшмаған мэліметтерді сәйкестен- діруді;
Өз қүзыретінің шегінде экімшілік құқық бұзушылықшр туралы істер 
бойьпппа іс жүргізуді, заңнамаға сэйкес лиңензнялар мен рұқсаттар 
беруді, лицензиаттарды қызметіне, оның ішінде оган қойьшатын 
біліктілік талаптарьгаа олардың сай келуіне бақылау жасауды;
Сот ұйғарымдарын, қаулыларын, іздестіру, тергеу ісін жүргізу жэне 
заңда көзделген өзге де проңессуалдық әрекет кезінде прокурордың, 
тергеушінің және анықтаушының жазбаша тапсырмаларын 
орындауды;
Жаппай тәртіпсіздіктердің, оның ішінде түзеу мекемелерінде жо- льга 
кесуге қатысуды;
Арнайы есептерді қалыптастыруды, жүргізуді;
Есірткі қүралдарының, психотроптық заттардың жэне 
прекусорлардьщ айналымы, сондай-ақ олардың заңсыз айналымы 
мен теріс пайдалануына қарсы іс қимылға қатысты мәселелербойын- 
ша бірыңғай деректер банкін қальштастыруды;
Азаматгарды қабьшдауды, азаматтардың, лауазымды адамдардың 
ауызніа жэне жазбаша өтініштерін уақытылы және толық қарауды, 
олар бойынша шешімдер қабылдауды;
Ішкі істер органдарыңда есепте түрған түлғалардьщ мінез — 
құлқьгн бакъшауды;
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і .імііудағьшар мен сотгалғандарды күзету үшін бақылауды;
111ікі ісгер органдары мен бөлімшелеріне базғьшыстағылардың іс 

■рсксгін бақылауды;
Іііцпамада белгіленген тәртіп пен кылмыс жасаған адамдарды
V гпу бойынша жедел іздестіру іс-шаралары, операциялар жүргізуді,
• пидай-ақ сларды өзге де құқық қорғау жэне арнайы мемлекетгік 
пргаіц цірдың жүргізуіне және жүзеге асыруына жәрдем көрсетуді; 
Кі.ііімыс жасаған немесе күдіктілігі бойьшша үсталғандар мен 
і ү гқындалғандарды, белгілі түрғьшықты жері мен қүжаттары 
пдимдарды ішкі істер органдарьшың арнайы мекемелерінде 
үсгауды, күдіктілер мен айыптьшарды айдауылдауды, 
қылмыстық (әкімшілік) процесті жүргізуші органдардың оларға 
катысты қаулыларының, үйғарымдарының жэне үкімдерінің 
шқаруын, сондай-ақ кэмелетке толмағаи адамдарды уақьгана 
оқшаулау, бейімдеу жэне оңалту орталықтарында үстауды  
ү й ы мдастыруды;
Хішықгы қүқықтық тэрбнелеу жөніндегі шараларды іске асыруды, 
қүқықгық тәртіп пен ішкі істер органдары қызметінің жай күйі 
гуралы қоғамдгзіқ пікірді зерделеуді;
ҚР азаматгьи-ына қабылдау және азаматгықтан шьиу бойьпшіа 
материалдарды қарауды, оларды тіркеуді;
Оз күзыреті шегінде ҚР азаматгарына тұрақты түру үшін шетел- ге 
шығуьш, шеггелдік азаматгарға виза беруді ресімдеуді;
Қоргаулы халықаралық шартгарға сэйкес мемлекетгік жүктелген 
объектілердің күзетілуін қамтамасыз етуін;
1‘ежимдік ерекше күзетілетін объектілерді жэне мемлекеттік 
күзетуге жататын объектілердің күзетіпуін қамтамасыз етуді 
үйымдастырады;
ҚР-да түраідгы гүратьш адамдардың, сондай-ақ шетелде түрақты 
гүратын ҚР азамапсарьшың азаматгығын өзгеруі туралы, ҚР тіркеу 
және қүжатгандыру туралы ақпарат алмасу мэселелері бойынша 
эдшет оргавдарымен езара іс-қимьш жасауды;
Түрақты түрмайтын ҚР азаматтарына, шетелдіктер мен азаматгығы 
жоқ адамдарға шекара аймағьша кіруге қүқығы бар қүжатгарды 
рэсімдеуді;
ҚР Үлттық қауіисіздік комитетінің шекара қызмегімен бірлесіп, 
шекаралық режим ережелерінің сақгалуын қамтамасыз етеді;
ҚР шекаралық ауданындағы кұқықтық тэртіп жағдайы, түрғылықгы 
жерлерін белгісіз жағдайда тастап кеткен адамдар, ҚР Мемлекеггік 
шекарасьша жэне ҚР Үлтгық қауіпсіздік ко- митеггі Шекара
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қызметіне қатысгы қрдыққа қарсы, ұмтылған қылмыс топтары меп 
адамдар туралы ҚР Үлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара 
қызметін хабарландыруды;

-  ҚР Үлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметіне Мемлекетіік 
шекарасы мен оньщ режимін, ҚР Мемлекетгік шекарасы арқылы 
өткізу пунктгерінде, режимді бұзған адамдарды іздестіруге, ҚР 
Мемлекетгік шекарасында азаматгармен жасалған құқық 
бұзушылықгың жағдайларын анықтауға жэне тіркеуге көмек 
көрсетуді;

-  ҚР Үлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің ұсынысы 
бойынша шекара аумағында (жолағьщца) орналасқан жерлердің 
немесе объекгілердщ жекелеген учасіселеріие табиғи жэне техно- 
гендік сипатгағы тотенше жағдайлар туындаған кезде, шекараны 
бұзушыларды шекаралық іздеу, қарулы шабуылға тоқгауьш жа- 
сауда немесе ҚР аумагыиа шекаралас мемлекет азаматгарыньщ 
жаппай өту кезінде ҚР азамаггарына, шетелдіктер мен азаматгығы 
жоқ адамдарға оньщ ішінде босқындарға уақытша шектеу қоюды 
немесе кіруте тыйым салуды;

-  Азаматтар мен лауазымды тұлғалардың, шетелдіктер мен 
азаматгығы жоқ адамдардың оларға белгіленген ҚР аумағына келу, 
кету, болу жэне ол арқылы транзитгік өту ережелерін сақгауын 
бақьшауды;

-  Занды тұпғалардың қызметін, оньщ ішінде шетел жұмыс күшін 
тарту ережесін сақтау, елімізде шетелдіктердің болуына виза беру 
белігінде бақьшауды, ҚР заңнамасына сәйкес азаматтардың елдерге 
шығуын шектеу жэне шетелдіктерді тұрақты тұруға қалдыру туралы 
шешімдер қабылдауды;

-  Пана іздеген адамдарды жэне босқындарды уэкілетті органның 
қабыпданған шешімдерін соттың занды күшіне енген шешімдерін 
орындау үшін мэжбүрлеп шығарып жіберуді;

-  ҚР өзге де заңцарында, ҚР Президентінің және үкіметінің 
актілерінде көзделген өзге де міндетгерді жүзеге асырады;

-  Ішкі істер органдарының арнайы мекемелерінде режимдік 
талаптардың сақталуын бақьшауды ұйымдастырады;

-  Кәмелетке толмаған адамдарды уақытша оқшаулау, бейімдеу жэне 
оңалту орталықгарьшда ұстауды бақылауды; азаматтық жэне 
қызметтік қару мен оның оқ дәрілері айналымын бақьшауды;

-  Заңды іұлғаларга түрлі -  түсті көбейту мен техникасын, жарылғыш, 
күшті әсер ететін улы затгарды сатып алуға, сақгауға, экелуге, 
зкетуге, азаматтық жэне қызметгік қаруларды жэне оның оқгарын,
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і ш м і і т г м қ  ииротехникалық затгарды жэне оларды қолданып жасағаи 
ііүйымдарды сактауға, тасымалдауға, әкелуге, әкет)те, есіргкі 
Һүі»і»ідарының, гісюсотроптық затгардың жэне црекурсорлардьщ 
і і і н і і л ы м ы  саласында объектілер мен үй — жайларды пайдалануға; ату 
і прлсрі мен стендтерін, нггемпельді
і раиерлік кәсіпорьшдарды ашу мен олардың жүмыс істеуіне, ал жеке 
і үиі аларға азаматтық қару мен оның оқтарын сатып алуға, сақгауға, 
гиқтау мен а лып жүруге, әкелуге, экетуге рұқсат беруді; 
мірантиндік, саншарлық және экологиялық іс-шараларды, оның 
ніііпде төтешпе жағдайлар кезінде еткізуге қатысуды; 
денсаулық сақтау мекемелеріне олардың үсыныстары бойын- ша 
птқыруға келмейтін, маскүнемдікпен, нашақорлықнен, 
уыгқүмарлықпен іізап шегетін, жыныстық аурулармен немесе 
ндамның иммунитет тапшьшығы вирусын жүідн.ірғандардьщ келуін; 
күрамында есірткі бар өсімдіктерді анықгау және жою бойынша 
жүмысты, сондай-ақ есірткі қүралдарьш заңсыз тасымалдау 
лриаларын жабу жөніндегі басқа да шаралар «ггкізуді; 
іііішақорлық пен есірткі бизнесіне қарсы іүресудің халықаралық 
і.іжірибесін талдау мен қорьггындылауды, есіргкі қүралдарьшың, 
поихотроптық затгар мен прекурсорлардың айналымын мемлекетгік 
бщьшауды, осы саладағы заңнзманы қолдануды; 
ссіріжі қүралдарын., психотроптық заттар мен прекурсорларды егу, 
оңдіру, дайындау, саіггау, бөлшек көгерме және халықаралық сатуда, 
(>олу, зергтеу тәртібін, оларды дайындау үшін шикі заттарды, 
міічсриалдарды, сондай-ақ есірткі қүралдарының, психотроптык 
іатгар мен прекурсорлардың тізімдері мен жіктеуінде көрсетілген 
осімдіктерді, заттарды, препаратгарда анықтайтын нормаларды 
озірлеуді;
ҚР-да бақылауіа алуға жататын есірткі қүравдарының, 
нсихотронтық загтіір мен нреку(}сорлардьщ тізіміне және заңсыз 
іійналымда табьшған шағын, ірі және аса ірі көлемде есірткі 
күралдарыніың, нсихотронтық заітар мен прекурсорлардың 
жиынтық кесгесіне енгізетін өзғертулер мен толықтырулар жонінде 
үсыныстар енгізуді;
қүзырсгті мемлекеттік органдармен бірлеісіп, Біріккен Үлттар 
Үііымыньщ есірткіні бақьшау жөиіндегі халықаралық квоталар- ды 
бокіту үшін ҚР есірткі кұралдарының, психотроптық заттар мен 
і ірокурсорларға қаясетгілік нормаларьш анықгауды; 
ооіргкі құралдарының, психотроптық затгар мен прекурсорлардьщ 
Смірлық түрлерінід ауқымьш болжауды, олардың жаңа түрлерінің
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пайда болуын, оларды өндірілуі және таратылуын болдырмау 
жөнінде шаралар әзірлеуді;
ҚР-дағы есірткі ахуалыньщ жай күйін жэне даму үрдісін, 
есірткілердщ заңсыз айналымға түсетін өңіраралық көздер мен 
арналарьга талдауды, олардьщ жольга кесу жөніндегі шараларды 
әзірлеуді, тиісггі ақпаратгық талдамалық материадцарды дайындауды; 
мемлекеттік оргавдармен бірлесіп есірткі қүралдарының, 
психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымын және 
олардың заңсыз айналымына және олардың заңсыз айналымына 
жэне пайдалануына қарсы іс қимыл саласында мемлекетгік 
саясат пен стратегияны эзірлеуге және іске асыруға қатысуды; 
есірткі қүралдарыньщ, психотроптық заттар мен прекурсорлардың 
айналымына және олардың заңсыз айналымына қарсы іс-қимыл 
жасасу шараларын бақьшауды;
іс жүзівдегілермен салыстырғанда аса тиімді, қауіпсіздігі төмен, 
есірткілік әсері әлсіз есірткі күралдарын, психотрошық затгар мен 
прекурсорларды әзірлеу жэне енгізу үдерісінбақылауды; 
ішкі әскерлердің жасақталуын жоспарлауды жэне үйымдастыруды; 
төтенше жағдайдың қүқықгық режимін қамтамасыз ету және 
төтенше оқиғалардьщ салдарларын жою үшін, сондай-ақ заңсыз 
қарулы қүралымдарға қарсы күрес, жанжал аудавдарын оқшаулау 
және тосқауыл қою, аса қауіпті қүқық бұзушылықгардың, 
диверсиялардың, террористік актілердің, қарулы қақтығыстардың 
жолын кесу, тайталасушы тараптарды ажырату үшін Ішкі эскерлерді 
тарту туралы шешімдерді орыңцауды, заңсыз қарулы қүралымдарды 
қарусыздавдыру жэне жою, жанжал аудавдарывда халықган қаруды 
алып қою, жанжал аудавдарына іргелес аудандарда қоғамдық тэртіп 
пен қауіпсіздікті сақгауды күшейту жөнівдегі іс-шараларды 
жүргізуді;
Ішкі әскерлер кадрларын іріктеу, бөлу, оларды республика аумағында 
орналасқан жоғарғы оқу орындарывда, совдай-ақ шартты негізде 
басқа мемлекетгердің әскери оқу орывдарывда оқыту жөніндегі 
жұмыстарды;
медиңиналық қамтамасыз етуді, ұйымдастыруды және 
құрыльмдардың, ішкі әскерлер әскери бөлімшелерінің жэне әскери 
оқу орывдарьгаың орналасқан жерлеріндегі санитарлық 
эпидемиологиялық салауатгьшықгы қадағалауды; 
қьшмысгық проңеске қатысушьшардың және өзге де адамдардың 
өмірін, денсаулығын, ар намысын, абыройын және мүлкін қорғауды 
қамгамасыз етуді;
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ҚІЧшң халықаралық шартгарьша сэйкес заңнамада белгіленген 
юргіппен шетел мемлекетпгерінің қүзыретті органдарепшң
и.млмыстық істер бойынша құқықгық көмек көрсету жөніндегі 
сиуалдарьга орындауды;
жсдел іздестіру іс-шаралары мен арнайы операіщялардың өткізілуін 
бақылауды;
іскери тергеу органдарының қызметін бақылауды; 
қыпмыстық жэне басқа да процестерге қатысушьшардың өмірін, 
денсаулығын, ар намысын, абыройын жэне мүлкін қорғау үшін 
бақылауды;
11 рофилактшсалык іс-шараларды өткізу тэртібін әзірлеуді жэне 
гурғындарды жол қозғалысы қауіпсіздігі талаптарына жэне 
ережелеріне оқытуды;
жол көлік оқиғаларын ескерту және жолын кесу жөнінде шаралар 
озірлеуді;
жеңіл, жүк автомобильдерін жэне автобустарды олардың базасында 
дайындалған арнайы автомобильдерді, мотоциклдерді, 
мотороллерлерді, сондай-ақ автомобильдермен бірге қозғалуға 
арналған тіркемелерді, оның ішінде басқа мемлекеттерде 
гіркелгендердің және ҚР аумағьша, екі айдан астам мерзімге 
әкелінгендерін қоса алғанда мемлекеттік тіркеу және есепке алу 
тэртібін эзірлеуді;
мемлекетгік номірлік гіркеу белгілерінің, көлік қүравдары мен 
тіркемелерді тіркеу туралы куэліктердің, жүргізуші куәліктерінің 
және көлік қүралдары мен жүргізушілерге жол қозғалысына рүқсат 
беруге қажетті басқа да арнайы өнім үлгілерін әзірлеуді; 
автомотокөлік қүралдарьга және олардың тіркемелерін мемле- кеттІк 
техникалық тексеруден өткізу тәртібін әзірлеуді;
ҚР заңнамасывда көзделген автомотоколік қүралдарын және 
олардың тіркемелерін, оның ішівде сенімхат және басқа да құжатгар 
бойынша пайдаланатын адамдарды тіркеу мен есепке алудьщ 
тәртібін эзірлеуді;
белгіленген тэртіппен көлік қүралдарына ілесіп жүруді жүзеге 
асыруды;
жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласывда ғылыми 
зерттеулер мен ғьшыми техникалық эзірлемелер үйымдастыруға 
қатысуды;
автомобиль жолдарын, жол қүрылыстарьга, темір жол өтпелерін, 
қалалық электрлік көлік желілерін, совдай-ақ автомотокөлік
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техникасының жаңа үлгісін пайдалануға қабылдау жөніндеіі
комиссииныц жүмысына қахысуды;
-  жол козғалысын ретгеуді қамтамасыз етуді;
— мүдделі мемлекеттнс органдармен жол қозғалысы қауіпсіздігіне, 

көшелер мен жолдардьщ қүрылысына және қайта жаңғыруға, 
сондай-ақ жүргізушілерді дайындаудың көлік күралдары мен оқу 
бағдарламаларын құрастыруға қатысты ережелердің, нормативтер 
мен стандартхардың жобаларьш келісуді, жол қозғалысына қатысуға 
автомотокөлік күралдары мен олардьщ тіркемелеріне жэне 
жүргізушілерге рұқсат беруге байланысты жұмыстарды жүргізуді 
жүзеге асырады.

Ішкі істер органдарының өкілеттіісгері
1. Ішкі істер оргаңдары:
— адам мен азаматгың қүқықгары мен бостандықгарьш кұқыққа қарсы 

қол сұғуіпылықтан қорғауға;
— қоғамдық тәртіпті сақгауға және қоғамдық қауінсіздікті қамтамасыз 

етуге;
— қылмыстарды анықгауға, болдырмауға, жолын кесуге жэне ашуға, 

осы мақсатта жедел-іздестіру жэне профилактнкалық іс- шаралар 
өткізуге;

— Қазақстан Республикасы заңнамасында бекітілген тэртіппен 
кұзыреті шегінде кұқық бұзушылықтың профилактикасы бойын- ша 
шаралар қабылдауға;

— кұқыққа қарсы қол сұғушылыктардан, оқыс ошғалар мен 
жазатайьм жағдайлардан зардап шеккен азамаигарға көмек 
көрсетуге;

— меншіктің барлық нысаңдарын құқыққа қарсы қол 
сұғушылықгардан қорғау бойынша қажетті шаралар қабылдауға;

— кез-келген жасалған немесе дайындальш жатқан қылмыс туралы 
арыздарды немесе хабарламапарды қабылдауға, тіркеуге жэне 
қарауға, сондай-ақ арыз иесіне заңнамада белгіленген мерзім- де 
арыздарды қарау нәтижелері туралы толық жэне нішайы ақнарат 
ұсынуға;

— жасалған немесе дайындалып жатқан қьшмыс, экімшілік вұқық 
бұзушьшықгар туралы алынған хабарламаға шұғьш ден қоюға, оның 
ішінде оқиға орнына дереу келуге, қьшмыстар мен экімшілік қүқық 
бүзушылықгардың жолын кесу бойынша шаралар қабылдауға;

— қылмыстар мен кұқық бұзушылықтарды жасауға ықпал ететін
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■ 11 кчітер мен жағдайларды анықтауға, оларды жою бойыншаша- ралар 
і (Оылдауға;

і і ілмыстык процеске қатысушьшарды қорғау бойынша шаралар 
қпбьшдауға;
жедел-іздестіру қызметін жүрғізуғе;
о ідеріне осы Заңмен жүктелген міндеттерді орындауды қос- 
иаіанда, жеке және заңды түлғалардың занды қызметіне 
ираласпауға;
іінкі істер органдарының беделін түсіруге ықпал ететін эрекет 
жасауға жол бермеуғе және сыбайлас жемқорлық көріністеріне 
к.ірсы түруға;
габельдік қарудың, оқ-дэрілердің, жарылғыш қүрылғылар мен 
іаггардың, басқа да мүліктің, артгехкару-жарактың сақгалуьш, 
сақгау жағдайларын, оларды есепке алуды бақылауды жүзеге 
асыруға;
күзет қызметі саласында, күзет дабылы қүралдарын монта ждау, 
орнату және оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметгі, 
сондай-ақ режимдік, ерекше күзетілетін және мемлекеттік күзетілуі 
тиіс объектілерді күзетуді қамтамасыз етуге;
қоғамдық орындарда адамның қадір-қасиеті мен қоғамдық 
имаңцылықты қорлайтын мас күйде жүрген адамдарды, сондай-ақ 
азаматгардың өтініштері бойынша олардың түрғьш жайларынан 
медиңиналық үйымдарға жеткізуге;
қоғамдық қауіпті әрекеттері үшін сотгардың шешімімен 
іағайындалған медиңиналық сипатгағы мәжбүрлеу шараларьшан 
жалтарьш жүрген адамдарды іздеуді жүзеге асыруға, үстауға және 
арнайы медиңиналық мекемелерге жеткізуге;
жаппай тәрііпсіздіктердің, топтасып бағьшбаушьшықгардың, оның 
ішінде арнайы мекемелерде жэне қьшмыстық-атқару жүйесі 
мекемелерінде жолын кесуге;
мемлекетгік қүпияларды қүрайтын мәліметтерді қорғауды жэне 
құпиялылық режимінің сақгалуын ведомстволық бақылауды 
қамтамасыз етуге;
ақпараттық қауіпсіздік талаптарының сақталуын қамхамасыз етуге; 
дербес деректерді өңдеу кезінде заңнама талаптарын сақгауға; 
қылмыстық-аікару жүйесіндегі төтенше окдғалар жағдайларына 
қызметтік тергеу жүргізуге, олардың себептерін анықгауға және 
талдауға, осындай жағдайларды болдырмау жөніңде шаралар 
қабьшдауға;
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— персоналдың, күдіктшердщ, айыпталушыларцың жәнс 
сотталғандардъщ қауіпсіздігін қамтамасыз еіуге;

— адамньщ және азаматтың жеке өміріне қол сүғышаушылықгы, 
жеке, отбасыльщ, коммердиялық, банктік және заңмен қорғалатыи 
өзгеде қүпияларды қозғайтьш мәліметтерді, соңдай- ақ мемлексітік 
жэне өзге де күпияларды жария етпеуге;

— ұсталған немесе қамауға алынған адамды сот (судья) шешімініц 
негізінде, сондай-ақ ұстау немесе қамау мерзімі аяқгалғаннан кейін 
дереу босатуға;

— ішкі істер органдары оған қатысты мэжбүрлеу шараларын заңсыз 
қолданған азаматган жазбаша немесе ауызша түрде ресми 
кешірім сұрауға міндетті. Ішкі істер органдарьюың заңсыз 
әрекетгері нэтижесінде залал келтірілген азаматтарды, 
ұйымдарды моральдық немесе мүліктік оңалту бойынша заңда 
көзделген шараларды қабылдауға міндетті.

— Ішкі істер органдары Қазақстан Республи касыныц заңдарында 
көзделген өзге де міндетгерді атқарады.

Ішкі ісгер органдары:
— жеке тұпғалардан қоғамдық тэртіп пен қоғамдық қауіпсіздікті 

сақтауды, қүқыққа қарсы эрекетгерді тоқтатуды талап етуге, ал бұл 
талахггар орындалмаған жағдайда тиісті мәжбүрлеу шараларьга 
қолдануға;

— объективті негіздер болған жағдайда жеке тұлғалардың жеке басьш 
куәландыратын кұжатгарын, сондай-ақ орьшдалуын бақылау, ішкі 
істер органдарьша жүктелген белгіленген ережелердің сақталуын 
тексеру үшін қажетгі басқа да қүжаттарды тексеруге;

— қылмыстар, құқық бұзушылықгар жасауда күдікті адамдарды жэне 
әкімшілік қамауға алынған адамдарды ұстауға;

— қылмысхарды анықтау, жолын кесу, ашу жэне тергеу кезінде 
Қазақстан Реепубликасы заднаиасының талаптарьша сэйкес басқа 
органдарға, ұйымдар мен лауазымды адамдарға орындалуы міндетгі 
тапсырмалар беруге;

— өндірістегі материалдар мен н і ь ш м ы с т ь щ  істер бойьшша күндізгі 
уаі<;ытга ішкі істер органдарьша жеке тұлғалар мен завды 
тұлғалардьщ өкілдерін шақыруға, олардан түсініктемелер мен 
жауаптар, құжаттар, олардың кешірмелерін алуға, ал завды талаптар 
орыидалмаған жағдайда оларды мэжбүрлеп экелуге жэне 
Қазақстан Республикасыиың завдарьювда көзделген өзге де 
зрекетгерді жүзеге асыруға;

— экімшілік іс жүргізуді жүзеге асыруға; хаттамалар толтыруға,
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жімшілік жазаға тартуға, экімшілік ұстау, жеке тексеру жұргізуге, 
оондай-ақ заттары мен кұжаттарьш тексеруге жэне альш қоюға; 
Полгілі бір тұрғылыкты жері жоқ адамдарды жеке басын аныктау 
мақсатында оларды сотгьщ санкциясымен ұстауға жэне кабылдау 
іарату орындарьшда ұстауға;
черттеулер жүргізуге; криминалистикалық есептерге қою үшін 
күдіктілерді, айыпталушьшарды, қылмыстық-атқару жүйесі 
мекемелерінде жазасын өтеп жүрген адамдарды, сондай-ақ 
пкімшшік қамауға алынған адамдарды фопгасуретке түсіруге, даусын 
жазуға, кино және бейнетаспаға түсіруге, ДНҚ мен одоролог иялық 
үлгілерін іріктеуге, дактилоскопиялауға;
заңсыз митингшердің, шерулердің, пикеттер мен өзге де 
акңиялардың, сондай-ақ қоғамдьвқ қауіпсіздікісе, жеке тұлғаның 
оміріне, денсаулығына жэне меншігіне ясэне заңмен қорғалатын 
басқа да құқықгарына қауіп төндіретін бейбіт жиындардың жолын 
кесуге;
гөтенше, соғыс жағдайларында, сондай-ақ қылмыскерлер мен кұқық 
бүзушьшарды ұстау мақсатында елді мекендерде, жол 
магистральдарында жэне аумақгық суларда рейдтер жүргізуге; рейд 
жүргізу кезінде ішкі істер органдары занда белгіленген тэртіппен 
адам мен көлік құралын ұстауға, азаматгардан жеке басын 
куәландыратын құжатгарын, көлік құралдарын басқару құқығына 
құжатгарын талап еіуге;
жедел, анықгамалық, профилакіикалық, криминалистикалық, 
ақпараттық-талдамалық сипатгағы мамандандырьшған
ведомстволық есептерді құруға және пайдалануға; 
ақпараттық жүйелерді, ақпараттық-коммуникаңиялық жэне 
і елекоммуникаңиялық желілерді, байланыс желілерін, банк жэне 
деректер қорларын қүруға, пайдалануға жэне жетілдіруге, ғылыми- 
техникалық құралдарды қолдануға;
алкогольдік онімді, есірткі қүралдары мен психотропгық заттарды 
түтынуы тұрғысынан куэландыру үшін адамдарды заңда көзделген 
гэргіппен медиңина ұйымдарына жеткізуге;
ішкі істер органдарьша мсүктелгеи функңияларды іске асыру үшін 
азаматтармен жария немесе жасырын негізде ынтымақгастық 
орнатуға;
қьшмыс жасағаны үшін күдікті адамдардың ізіне түсу, оқиға орнына 
жету, соғыс немесе төтенше жағдай қолданылатын кезеңде, қарулы 
қақтығыс жағдайларында, табиғи жэне техногендік сипатгағы 
гөтенше жағдайлардың салдарларын жою, азаматгарды емдеу
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мекемелеріне жеткізу кезінде, сондай-ақ кідіріуге болмайтын езгс 
де жағдайларда көлік қүралдарыи пайдаланғаны үшін, сондай-аи, 
оған тиісті залал келтірілген жағдайда иелеріне мемлекеттік бюджет 
есебінен пп.іғыстарьш етей отырып, көліктің кез келген турін 
(дипломахиялық иммунитеті бар ұйымдардың, жедел медициналық 
кемек қызметтерінің келік кұралдарынан басқа) гіайдаланута; 
ішкі істер органдарының қызметін жария ету, қьшмыстардың мән- 
жайларьш және оларды жасағавы үшін күдікті адамдарды анықтау, 
іздестіру үшін және қоғамдық тәртіпті сақгау және қоғамдық 
қауіпсЬдікті қамтамасыз ету кезінде туындаған езгеде 
жағдайларда бұқаралық ақпарат құралдарьхның мүмківдіктерін 
пайдалануға;
заңнамада тікелей кезделген жағдайларда азаматгардьщ тұрғын 
жэне езге де үй-жайларына, завды тұлғалардьщ үй-жайларына, 
оларға тиесілі жер учаскелеріне кедергісіз кіруге және оларды 
қарауға;
егер жеке тұлғалардың тұрғын үйлерде, жергілікті жердің белгілі бір 
учаскелерівде болуы адамның өмірі мен денсаулығьша, меншік 
объектілеріне қауіп төвдіретін болса, ұйьшның жұмысын бұзса, 
көлік пен жаяу жүргіншілердің қозғалысына, совдай-ақ жедел- 
іздестіру іс-шараларын, тергеу амалдары мен бұқаралық іс- 
шараларды жүргізген жағдайларда кедергі келтіреггін болса, 
олардың сол жерлерге кіруін немесе болуьш шеісгеуге, уақытша 
тыйым салуға;
елді мекендер мен қоғамдық орывдарды патрульдеуге, күзетге 
ұстаудан қашқан адамдарды іздестіру кезінде бақьшау-егкізу 
путсітерін өздігінен, ал карантивдік іс-шараларды еткізу кезівде, 
совдай-ақ кұрамьшда есірткі бар жабайы есімдіктер жап- пай 
есетін, балықгың құвды тұқымдары уылдырық шашатын жерлерде, 
үлтгық саябақгардың, мемлекетгік қорықтар мен қаумалдардың 
аумағьпада тиісті атқарушы органдар мен лауазым- ды адамдардың 
шешімімен бақылау өткізу пункттерін орнатуға; 
техникалық жағдайы жол жүрісі қауіпсіздігіне қатер төвдіретіы 
келік кұрадцарын павдалануға тыйым салуға; кемшіяіктерді жою 
бойынша орывдалуы міндетгі үйғарымдар беруге, ұйғарымдар 
орындалғанға дейін олардың желіге шығарылуын тоқтата тұруға; 
көлік қүралдарын тоқтатуға және жүргізушілердің оларды пай- 
далануы және жүргізу құқығына, жүкке және оны тасымалдау 
қүқығына, оларды уақытша әкетуге арналған құжатгарьш, келік 
қүралы иесінің азаматтық-кұқықтық жауапкершілігін міндегті
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( ақтандырудың сақтаңцыру иолисін тексеруге, мас күйдегі, көлік 
құрапдарын жүргізуге немесе пайдалануға қүқық беретін қүжатгары 
жоқ адамдарды, сондай-ақ заңща көзделген басқа да жағдайларда 
колік күралын жүргізуден шеттетуге, көшелер мен жолдарда квлік 
іісіі жаяу жүргіншілердің қозғалысын уақытша шектеуге немесе 
гыйым салуға;
профилактикалық іс-шаралар жэне қылмыс жасағаны үшін күдікті 
псмесе күзетге үстаудан қашқан адамдарды үстау жөніндегі 
оііерацияларды жүргізу кезінде көлік қүралдарын тексеруді жүзеге 
асыруға;
габиғи жэне техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
оалдарын жою, карантиндік іс-шаралар өткізу; қоғамдық тәртіп 
пон азаматтардың қауіпсіздігін, сондай-ақ евді мекеннің 
нпфрақүрьшымының тіршілік қызметін бүзатын жаппай 
іортіпсіздікгер мен топтық әрекетгердің жольш кесу; іздестірудегі 
адамды үстау; кепілдегі адамдарды босату; қылмыс, қүқық 
бүзушылық жасағаны үшін күдікті адамдардың ізіне түсу; тер- 
роризмге қарсы операңияларды жүргізу, жарылғыш затгар мен 
жарғыш қүрылғылардың, улы жэне радиоактивті заттардың 
габылғаны туралы мэліметгерді тексеру; спортгық-бүқаралық, 
ойын-сауық, мәдени-бұқаралық іс-шаралар өткізу жағдайларывда 
жергілікті жердің учаскелерін қоршауға алуға (блокгауға); 
габиғи жэне техногевдік сипатгағы төтенше жағдайлардың 
оалдарын жою кезінде өртке қарсы жэне авариялық-күтқару 
қызметтерінің күштері мен құралдарын, көлік қүралдарын жэне 
басқа да магериадцық-техникалық қүралдарды, меншік нысанына 
қарамастан, ұйымдардың байланыс жэне химиялық қорғану 
қүралдарын тартуға, қажет болған жағдайда адамдарды, 
материалдық құндьшьистарды қауіпті аймақгаи көшіруге өкім беруге; 
қүгқару жұмыстарын жүргізу жэне табиғи және техноген- дік 
оипаггағы төтенше жағдайлардың салдарын жою кезеңівде ңехтар 
мсн объектілердің жұмысьш тоқгата түруға; барлық тұрғын, 
<шдірістік және басқа да үй-жайларға бөгетсіз кіруге, сондай-ақ 
аіаматтарды күтқаруіа бағытталған өзге де шараларды қабылдауға; 
момлекеттік күзетілуі тиіс объектілерге втетін жеке түлғаларды 
жеке тексеруді лсүргіззте;
іанда белгіленген тэртінпен қаруды, оқ-дэрілерді, есірткі 
қүралдарын, психотроптық затгар мен прекурсорларды, совдай- ақ 
і юуга, альш өтуге жэне алып жүруге тыйым салынған өзге де заттар 
мон нәрселердІ альш қоюға;



— өзге де мемлекехтік оргаңдармен бірлесіп, ұйымдардың, 
азаматгардың табиғапы қорғау, санитарлық-энидемияға қарсі.і 
(профилактикалық) жэне эпизоотияға карсы іс-шараяарды жүргізуіп 
бақылауға;

— өЗ күзыреті шеңберінде қылмыс жэне қүқық бұзушьшық жасауға 
ықиал ететін себептер мен жағдайларды жою жөніндегі шаралар 
туралы мемлекеттік органдарға, занды және жеке тұлғаларга 
орындалуы міндетгі ұйғарьшдар, ұсыныстар беруге;

— Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарыньщ эуе кемелеріно 
өтеусіз аэронавигациялық қызмет көрсетілуіне;

— заңнамада белгіленген тәртіппен жеке тұлғалардың дербес 
деректерін жинауға жэне өвдеуге;

— алкогольдік сусывдарды,уытты,есіргкі жэне өзгеде психотроптық 
кұралдарды тұтьшу фактілерін анықтау мақсатывда қылмыстық 
атқару жүйесі мекемеяерінде ұсталатьш адамдарға Қазақстаи 
Республикасының заңнамасына сэйкес куэландыру жүргізуге;

— режимдік талаптар белгіленген қьшмыстьщ-атқару жүйесі 
мекемелерінің аумағыңда жэне'оған іргелес жатқан аумақгағы 
адамдарды, олардың заттарын, көлік құралдарын тексеруге; 
азаматгардьщ жеке басьш куэландыратын құжатгарын тексеруге, 
совдай-ақ тізбесі Қазақстан Республикасыньщ заңнамасымен 
белгіленетін тыйым салынған затгар мен кұжаттарды апьш қоюға;

— көлік қозғалысын уақытша шектеуге немесе тыйым салуға, 
азішатгардьщ қьшмыстық-атқару жүйесі мекемелерінің аумағына, 
совдай-ақ оларға іргелес жатқан аумаққа кіруіне рұқсат бермеуге 
немесе ерекше жағдайлар режимі енгізілген кезде оларда қалуға 
не ол жерден кетуге міндеттеуге;

— жүргізілетін тәрбиелік іс-шараларға сотталғандарды мівдетті 
түрде қатысуға тартуға;

— экімшілік немесе қьшмыстық заңнаманьщ эрекетіне түсетін іс- 
эрекеттерді жасаған адамдарды қьшмыстық-атқару жүйесі 
мекемелеріне іргелес аумақгарда ұстауға, оларды ішкі істер 
органдарына жеткізуге;

— қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерівде ұсталатын адамдардан 
оларға Қазақстан Республикасының заңнамасымен жэие сот 
үкімдерімен жүктелген мівдетгерді орьшдауын талап етуге;

— прокурордьщ азаматгар мен лауазымды адамдарды мәжбүрлеп 
жеткізу (күпггеп экелу) туралы қаулыларын орындауға, сондай- ақ 
прокурордьщ өз құзыреті шегінде шығарған өзге де жазбаша 
тапсырмалары мен талаптарын орывдауға; заңнамада белгіленген 
тэртіішен адамдарды мәжбүрлеп экелуді жүзеге асыруға;
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шңнамамен белгііхенген тәртіпте қоғамдық тәртіпті сақтауда және 
қылмысқа карсы күресте ерекше көзге; түскен азгіматтарды 
кшермелеуге;
іаңнамада көзделген жағдайларда қогамдық және діни 
бі|злестіктерді қьшмыстық-атқару жүйесі қвюметіне тарт)'ға; 
ас гыртын үйымдарды бүркемелеу мақсатьшда басқа мемлекеттік 
органдардың және үйымдардьщ ведомстволық құжатгарын 
қолдапуға қүкьиіы. Бүл құжаттарды пайдалану тәртібін Қазақстан 
Республикасының Үкіметі белгілейді.

§2. Полиция органы саласын басқару

Ішкі істер органдарьшьщ Қазақсган Республикасыньщ заңцарында 
іи ічделген озге де қүқықгары бар.

Ішкі істер оргавдарьшьщ біртүшс жүйесін ҚР Ішкі істер 
міпш.стірлігі, оның қүрамына кіретін департаментгер мен өзге де 
иурылымдық бөлімшелер, облыстардың, республикалық маңызы бар 
қщіа мен Респу- блика астанасының, көліктегі оган бағынатын ішкі 
Іі гор департамент- тері, қалалық, аудандьщ, қаяалардага аудандық, 
номттік, желілік ішкі істер оргавдары және қылмыстьщ атқару 
жүкссінің органдары мен меке- мелер ұйымдары, мекемелер жэне өзге 
до үйымдар құрайды.

Ішкі істер органдарыньщ құрамында криминалдық полиция, 
-тімшілік полиция жэне полиңияның озге де қызметтерІ, сондай-ақ 
ішкі істер миннстрлігінің, эскери қүрылымдар мэртебесі бар эскери — 
юргеу оргавдар мен әскери полициясы кұрылады.

Үкімет жарьшғьші материалдарды, азаматтьщ жэне қызметтік қару 
мон оиың патровдарын, азаматгық пнротехникальщ заттарды және 
оларды пайдалану аркылы жасапган бүйымдарды сатьш алу, сақгау, 
осепке алу, тасымалдау, әкелу жэне экеху; есірткі құраддарының, 
нсихотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымы саласында 
обьектілерді жэне үй -  жайларды пайдалану; атыс түрлері (атыс 
орывдары) мен стендгерін ашу және олардың жұмыс істеу тәртібін 
а чаматгық жэне қызмеггік қару мен оның патровдарының 
кримішалистикалық талаптарға сэйкестігіне қорытывдылар беру 
тәргібін белгіяейді; ҚР конститутциясымен, завдарымен жэне ҚР
I (резидентінің актілерімен жұктелген өзге де функцияларды 
орындайды.

Гпткі істер министрлігі ішкі істер органдарының біртұтас жүйесін 
(іасқаратын ҚР орталык атқарушы органы болыл табьшады. Ішкі істер

217



мюшстрлігшщ жалауы, туы және рәмізі болады. Ішкі істер министрлігі 
жалауының, туының және рәмізінің, оған бағынатын органдар 
туларының сипаттамасын ҚР Президенті бекітеді.

Ішкі істер министрлігінің және оның аумақгык органдарыньщ 
құзыреті Ішкі істер оргаңцары гуралы заңмен айқьшдалған. Осыған 
сәйкес ішкі істер министрлігінің функциялары мен құқықгары 
жоғарыда аталған министрлік туралы ережемен белгіленген.

Министрліктің негізгі міндеггері қоғамдық тәртіп нен қоғамдық 
қауіпсіздікті сақтау, қьшмысқа және есірткі бизнесіне қарсы күрес, 
есірткі мен қару жарақ айналымын бақылауды қамтамасыз ету, 
азаматгар мен ұйымдардьщ құқықгары мен занды мүдцелерін қорғау 
болып табылады.

Министрлік өз қызметін ҚР Конституңиясына, заңдарьша, ҚР 
президентінің, Үкіметінің, актілеріне, өзге де норматнвтік-құқықгық 
актілерге және министрлік туралы ережеге сәйкес жүзеге асьфады.

ҚР заңнамасына сәйкес ішкі істер министрлігі өзіне жүктелген 
міндеттерді орьшдау үшін мынадай функңиялар мен окілетгіктерді 
жүзеге асырады:

— Қоғамдық тәртіпті, қоғамдық қауіпсіздікті сақгау жэне 
қылмысқа қарсы күрес саласындагы мемлекеттік саясатты 
жүргізуді қамтамасыз етеді;

— Қоғамдық тәртіпті сақтау, қоғамдық қауіпсіздікті сақгау және 
қьшмысқа қарсы күрес саласындағы мемлекеттік бағдарламалар 
әзірлеңці және іске асырады;

— ҚР президенті мен Үкіметіне, мемлекеттік органдарға 
республикадагы қылмысқа қарсы күрестің, қоғамдық тәртіпті 
сақтау мен қоғамдық қауіпсіздікті қамхамасыз етудің жай-күйі 
туралы ақпарат береді;

— Мемлекетгік оргаңдарды жэне өзге ұйымдардың қылмысқа, 
есірткі қүралдарының, психотроптық заттардың, 
прекурсорлардың заңсыз айналымын мен олардың теріс 
пайдалануына қарсы күрес, құрамында есірткі бар өсімдіктерді 
анықгау және жою мәселелері жөніндегі қызметгік, сондай-ақ 
есірткі кұралдарын заңсыз тасымалдау арналарына тосқауыл 
қою, жол қозғалысы қауіпсіздігін, құқық бұзушылық пен 
қылмыстардьщ алдын алуды қамтамасыз етужоніндегібасқада 
іс-шаралардыведомствоаралықүйлестіруді жүзеге асырады;

— Министрлік қызметінің аясына жатқызылған мэселелер 
бойынша халықаралық ынтымақгастықты үйымдастырады және 
жүзеге асырады;



Ішкі ісггер органдары жүйесінде бірьщғай мемлекетгік кадр
саясатыньщ ісв:е асырылуын қамтамасыз етеді;
һіікі і.стер органдары мен ішкі әскерлер оргапдарына
6 асшь0 іықгы жзне олардың өзара іс — қимыл жасау тэртібін
айқыңдайды;
Өз құзыреті шегіндегі мәселелер бойынша жедел іздестіру 
жэне аддын алу іс-шараларын еткізу бойынша ұйымдастыру 
басшылығын жүзеге асырады;
Авария, өрт, тіібиғи апат салдарьш жою кезінде жэне басқа да 
төтенше әскери жағдайды енгізген ж а ғ д а й д а  қотамдық тэртіпті 
сақтауда үйымдастырады, қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз 
етеді;
ішкі істер органдарында мемлекетгік күтшяларды 
қорғауды,
министрлік қызметгің аясьгаа жататын мэселелер бойынша 
қүпиялық режимінің сақталуын бақылауды қамтамасыз 
етеді;
оз қүзыретінд<;гі мэселелер бойынша нормативтік-қүқықтық 
актілер мен қүяісатгар шығарады;
арнаулы жзне әскери тасымалдауларды үйымдастырады; 
режимдік, ерекше қорғалатьш объектілерді жэне мемлекеттік 
қорғауға жататын объектілерді күзетуді қамтамасыз етеді;
ҚР завдарына сәйкес қылмысты ашуды және тергеуді, алдьга 
ала жауап алу, тергеу және сот оргаңцарынан жасырынып, 
қылмькггық жазаны аткарудан және өтеуден жалтарьш жүрген 
адамдарды, соңцай-ақ хабарсыз кеткен адамдарды іздестіруді 
жүзеге асьірадьг;
Қылмыільш; процеске қатыс}тиылар мен озге де адамдар 
өмірінің, денсаулығьшың, абыройы мен беделінің жэне 
мүлкіиің қорғалуын бақьшауды жүзеге асырады;
Іздестіру, тергеу және ҚР заң акгілеріне көзделген өзге де 
іс жүргізу кезінде соттардьщ ұйғарымдарын, судьялардың 
қьшмыстар профилактшсасы, азаматгардың конституциялық 
қүқықгары мен бостандықгарын, қоғамның және мемлекетгің 
мүдделерін қорғау, халық таралынан сенім мэселелеріне 
басымдьщ беріп, өкілді органдар мен жұртшьшық беретін 
сыртқы бағалау тетіктерін айқьшдаіі отырьш, сыбайлас 
жемқорлық деңгейінің рейтинітік бағаюьш енгізіп, есептілік 
қызмеп:і бағалау жүйесін жетілдіреді, сондай-ақ азаматгық
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қоіям инстатуггарымен ьштымакхастықгың әртүрлі нысаңцарьш
белгілейді;
— қаулыларын, прокурордың, тергеушілердің, алдын ала жауап 

алушылардың жазбаша таисырмаларын орындауды жұзеге 
асырады;

— министрліктщ ішкі әскерлердің қамауга алынғандар мен 
сотгалғандарды күзетуін және айдап алып жүруін бақылауды 
жүзеге асырады;

— жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз етудің ұйымдастыруын 
үйлестіреді, көлік қүралдарының жекелеген түрлерін 
мемлекетгік тіркеу мен есепке алу, оларды пайдаланушы 
адамдарды тіркеу мен есепке алу, емхихал қабьшдау және 
жүргізу қүқығьша арналған куәліктер беру тэртібін 
айқыңдайды, көлік қүралдарының жекелеген түрлерін жол 
қозғалысьша қатысуға жібереді және оларды жүргізуге қүқык 
береді;

— ҚР көшіп кету мен көшіп келу саласындағы заңдарының 
сақгалуына бақылауды және азаматтық мәселелері жоніндегі 
жүмысты үйымдастырады;

— Босқын мәртебесін беру, үзарту, одан айыру және тоқхату 
рәсімдерін, пана іздеген адамның куәлігін беруді жүзеге 
асырады;

— ҚР заңдарына сэйкес ішкі Істер органдарының қүзыретіне 
жататын мәселелер бойынша лиңензиялар мен рүқсатгар беруді 
және олардьщ сақгалуына мемлекетгік бақылауды жүзеге 
асырады;

— Министрлік жүйесінің өзіндік қауіпсіздігін, ішкі ісгер 
органдарында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылды, 
олардың қызметіиде заңдьшықты сақгауды қамтамасыз етеді;

— Учаскелік полиңия инспекторларьш тағайындау тәртібін оның 
кандидатурасын экімшілік учаске халқымен жариялы түрде 
талқылауы ескеріліп айқындайды;

— Лауазымдар санатгары бойынша үлгілік біліктілік талаптарын, 
ішкі істер органдарының номешслатурасьш, олардың қызметі 
туралы ережелерді, ішкі ісгер органдарының күрылымын, үлгі 
штагы мен штаітық нормативтік жүктелім көлемінің 
нормативтерін эзірлеп, бекітеді және ішкі істер органдары 
қызметкерлері мен қызмегшілеріиің деңгейін айқындайды;

— Ішкі істер органдарының жүйесі үшін кадрларды даярлауды, 
біліктілігін арттыруды және қайта даярлауды үйымдастырады;



I Іедомствояьіқ ғылымды дамытуды қамтамасыз етеді және 
к,оі амдьщ тәртіп пен қауіпсіздікті сақгау жэне қьшмысқа қарсы 
кұрес саласьшдағы ғылыми қызметті үшхестіріеді;
Ішкі істер органдарын қаржылық, материалщық-техникальщ жэне 
медициналық қамтамасыз етуді жузеге асырады;
ІпігсІ істер органдары туралы завдарында, ҚР өзге дезавдарывдгі, ҚР 
I Ірезидентінің жәв:е үкіметінің актілерівде көзделгеп өзге де 
фуикцияларды жүзеге асырады.

( Хілыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананьщ) жэне 
і оліктегі ішкі істер органдарьшың кұзіретіне мыналар жатады:

Қоғамдық тәртіпті сақтау, қоғамдық қауіпсіздік және қылмысқа 
қарсы күрес саласында мемлекеттік саясатгы іске асырады; осы 
саладағы ҚР заңдарының орывдалуын қамтамасыз етеді; 
криминадцық, әкімшілік полкциясы мен ішкі істер оргаіщарыньщ 
озге де қызметтерінің қызметін бақылауды совдай-ақ іпткі әскерлер 
белімдерін, бөлімшелерін жедел басқаруды ұйымдастырады жэне 
жүзеге асырады;
ішкі істер оргавдарьшың бөлімшелерін кадрлармен қамтамасыз 
отуді ұйымдастырады, бұл бөлімшелердің қызметкерлері мен 
қызметшілерін атгестатгаудан өткізеді;
03 қызметі еаласьщда өңірлік ақпараггтьщ жэне коммуникациялық 
жүйелерді құруды жэне олардың жұмыс істеуін қамтамасыз етеді; 
ішкі істер органдар бөлімшелерінің бей(5Іт уақытта төтенше 
жағдайлар туывдаған кезде согыс уакытында жұмысының 
орнықтьшығын арпъіру, арнаулы болімшелердің тольщ жэне дер 
ксзівде жұмылдыруға тұрақгы даярлығьш қамтамасыз ету жөніндегі 
іс-шаралардаң орыңдалуын қамтамасыз етеді;
мсмлекеттік қорғауға жататьш объектілерді күзетуд!, күзет қьізметін 
жүзеге асыратьш, совдай-ақ күзет дабьшы құралдарын 
монтаждаудаі, жөндеуді жэне оларға техншкшық қызмет көрсетуді 
жүзеге асыратьш субьектілердің қызметін бақылауды қамтамасыз 
отсді;
К,1‘ завдарына сәйкес қьшмысты ашуды және тергеуді, адцын ала 
ьауап алу, тергеу жэне сот оргавдарьшан жасырынып, қьшмыстьщ 

жазаны атқарудан және өтеуден жаптарьш жүрген адамдарды.
4  шдай-ақ хабарсыз кеткен адамдарды іздестіруді жүзеге асырады;
К,І' зандарына сэйкес облыстардың (республикалық маңызы бар 
каяаның, астананың) ішкі істер оргавдарьшьщ құзіретіне жататьш 
м.іселелер бойынша лицензиялар мен рұқсаттар беруді жүзеге 
іісырады;
К,І’ лицензиялау туралы заңнамасьшың және інпсі істер
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оргаидарыньщ қүзыретіне жататын мэселелер бойынша 
рұқсатгардың сақгалуына мемлекетгік бақылауды жүзеге асырады; 
тікелей облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, 
астананың) басқару деңгейіне жататын бөлімшелердің күніімен 
әкімшілік бірлік аумағында қоғамдық тэртіп пен қауіпсіздікті 
қамтамасыз етуді жүзеге асырады;
жол қозғалысы ережелері мен жол қозғалысы қауіпсіздігін 
қамтамасыз етуге жататын өзге де нормативтердің сақталуын, көлік 
қүралдары иелерінің мемлекетгік немесе міндетті техникалық 
байқаудан шуіи жүзеге асырады, оларды мемлекетгік тіркеу және 
есепке алу арқылы жол қозғалысына қатысуға жібереді, көліктерді 
пайдаланушы адамдарды, соның ішінде сенімхат бойынша 
пайдаланушы адамдарды тіркейді және есеп- кс алады, емтихан 
қабылдавды және көлік қүралдарын басқару қүқығына арналған 
куәліктер береді;
жол қозғалысын реттейді; ішкі істер органдары ұстаған, қамауға 
алған адамдарды айдап алып жүруді қамтамасыз етеді;
уақытша ұстау оқшау болмелерінің, экімшілік қамауға алынған 
адамдарға арналған арнаулы қабылдау орывдарының, белгілі 
тұрғылықгы орны жэие құжатгары жоқ адамдарға арналған арнаулы 
қабылдау -  бөлу орындарының, қызмет жануарларына арналған 
питомниктердің жұмыс істеуін жэне оларға бақылау жасауды 
қамтамасыз етеді;
өз қүзыретіне жататын мэселелер бойынша мемлекетгік қүпияларды 
құрайтын мэліметгерді қорғау жөніндегі жұмысгарды жүзеге 
асырады;
заңсыз көші — қонның адцын алу, азаматтың көшіп кету, көшіп келу, 
шетелдіктермен жұмыс мэселелерін қарау жөнівдегі шараларды 
жүзеге асырады;
Ішкі істер органдары туралы заңдарывда, ҚР озге дезаңдарывда, ҚР 
Презвдентінің жэне үкіметінің актілерінде көзделген өзге де 
функңияларды жүзеге асырады;
Аудавдардың (облыстық маңызы бар қалалардың) ішкі істер 
оргавдары қылмыстарды анықгайды, олардың алдын алады, жолын 
кеседі, ашады жэне тергейді, ішкі істер оргавдарьшың қарауьша 
жататын қылмыстар туралы істер бойынша анықгауды жүзеге 
асырады, қьшмыстық қудалау оргавдарынан жасырынған, 
қылмыстық жазаны атқарудан және өтеуден жалтарған, хабарсыз 
кеткен ҚР завдарында көзделген өзге де жағдайларды іздестіруді 
ұйымдастырады жэне жүзеге асырады;
қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті қамтамасыз етуді, экімшілік
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қуқі.іқ бұзушылықтарды анықхауды, олардың алдын алу мен жольш 
к с с у д і, белгіленген: қрыретінің шегінде экімшілік іс жүргізуді, 
плмслетке толмағаівдар арасындағы қадағапаусыздық пен құқьіҚ 
<»уіушьшықтарды анықгауды жәңе оның жолын кесуді, жол 
інппшысының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мемле- кетгік бақьшау 
мсіі кадаггшау жасауды, шетеддіктермен жоне азаматгыққа 
і іСіылдау лсэне одан шыгу, шегелі е тұрғылықгы тұруға кету туралы 
тіи іш  беріен адаімдармен жұмысты жүзеге асырады жэне ҚР 
'шцдарына сэйкес ішкі ісіер органдарына жүктелген өзге де 
міпдеттерді шешеді, ҚР заңцарына сәйкес облыстардың 
(республикалық маңызы бар қаланың, астананың) ішкі істер 
органдарыньщ қүзіретіне жататьш мэселелер бойын- ша 
лицснзиялар мен рұқсатгар беруді және ол туралы ережелерді 
сақтауға мемлекетгік бақьшауды жүзеге асырады; 
қылмыс жасады деп сезік туғызған адамдарды, сондай-ақ 
үегалғандарды және қамалғандарды айдап апаруды жүзеге асырады; 
уақытша үстау оқшау болмелерінің, қабылдау — болу орындарының, 
қызмет жануарларына арналған питомниктердің жүмыс істеуін және 
оларға бақьсіау жасауды қамтамасыз етеді; 
ісадрларды іріктеуді, орналастыруды жүзеге асырады;
.птестатгау жүргізеді; көтермелейді, жазалайды, сондай-ақ оз 
қүзыреті шегіндегі жүмылдыру даярлығы мен азаматтық қорғаныс 
іс-шараларын орындайды; мемлекетгік күзетке жататын 
объектілерді күзетуді жүзеге асырады; 
қорғау нұсқгімасын шығарады;
Ішкі істер органдары туралы заңцарьшда, ҚР озге дезаңцарында,

ҚР Презадентінін және үкіметінің актілерінде козделген өзге де 
Фушсіщяларды жүзеге асырады;

Ішкі. істер министрлігін, ҚР Президенті қызметке тағайьшдайтын
ж.ніс қызметтен босататьш ҚР ішкі істер министрі басқарады. Ішкі 
Іс гср министрі ішкі істер органдарьша басшыш.іқгы жүзеге асырады;
I Г Үкіметі бекіткен штат саныньщ лимиті шегіиде ішкі істер органдар 
і үііесінің қүрылымы мен штат санын белгілейді; хшкі істер органдар 
цүйссінің басшыларын қызметке тағайындаііды жэне қызметтен 

Оосатады, қызметке тағайындау жэне қызмегген босагу тэртібін 
ім-іігілейді; ішкі эскерлер қолбасшысы қызметке тағайьшдау үшін ҚР
I і|іеіидентіне кандидатура үсынады, іппсі істер министрлігінің атынан 
иіисі ісгер органдары орындауға міндетгі актілер, сондай-ақ өз қүзыреті 
шсі іиде озге мемлекепік органдар, үйьшдар, лауазымды түлғалар мен 
і шмапар орындауға міндетті актілер шығарады.
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Жергілікті атқарушы органдар -  облыстардың, республикалық 
маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардьщ, облыстық манызы 
бар қалалардьщ жергілікті атқарушы органдары аумағьшда ішкі істер 
органдарымен тэртіпті сақгау мен қогамдық қауіпсіздікгі қамтамасыз 
етуді ұйымдастырады; қылмыстық жазаны жэне қылмыстық куқықтық 
ықпал етудің өзге де шараларьш атқаратын мекемелердің қызметке 
жәрдемдесу, сондай-ақ қылмыстық жазасын өтеген адамдарға 
элеуметтік жэне өзге де комекгі үйымдастыру жөніңцегі косультативтік 
кеңесші орган құрады. Оның қызметі ҚР Үкіметі бекітетін ұлгі 
ережелерімен регламештеледі; ҚР үкіметі бекітетін лимитгер шегінде 
облыстық бюджетгер және республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджетгері есебінен қамтылатын экімшілік полиңияның 
штаг санын үстауды, жанар-жағармай материалдарын сатып апуды, 
сондай-ақ аумақгық іхнкі істер органдарының коммуналдық қызмет 
көрсетуге, электр энергиясьша, жылу беруге жэне байланыс қызметіне 
ақы төлеу жөніндегі шьиъшдарды қоса алғанда, элекгронды пошта 
қызметін көрсетуге жүмсалатын шығындарды қоспағанда, қызметгік 
үй жайлары мен көлік кұрапдарын ұстауды, оларға қызмет көрсетуді 
жэне жөндеуді қамтамасыз етеді; учаскелік полиңия инспекторларыи 
олар қызмет корсететін учаскелерде жиһазбен, байланыс күралдарымен 
жабдықгалған жүмысқа арналған үй жаймен, сондай-ақ көлік 
қүралдарымен қамтамасыз етеді; спорттық — бұқаралық, ойын-сауъіқ, 
мэдени-бұқаралық іс-шаралар откізілетін жерлерде шыны ьщыстағы 
өнімдерді сатуға шектеу қояды; аудандардың, облыстық маңызы бар 
қалалардың жергілікті атқарушы органдары тиісті әкімшілік-аумақгық 
бірліюгің аумағында экімшілік учаске халқының пікірін ескере отырып, 
учаскелік полиңия инспекторларын тағайыңцау үшін ішкі істер 
оргавдарымен бірлесіп, жергілікті қауымдастықтың жи- налысын 
(жиынын) ұйымдастырады; жергілікті мемлекеттік басқару мүддесіне 
орай ҚР заңнамасымен жергілікгі атқарушы органдарға жүктелетін озге 
де окілетгіктерді жүзеге асырады.

Ішкі істер органдары өзге құқық қорғау органдарымен, қоғамдық 
тәртііггі қорғау мен қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мзселелері 
жонівде халықпен және бұқаралық ақпарат қүралдарымен өзара іс- 
қимыл жасайды.

Ішкі істер оргавдары алдарына қойылған мівдеттерге сәйкес жэне 
өздерінің қүзыреті шегівде адамның жэне азаматтың құқықгары мен 
боставдықтарымен құқыққа қайшы қол сұғудан қорғауға;қоғамдық 
тэртіпті қорғауға және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге; 
қылмыстық, экімшілік қүқық бұзушылықгьщ алдьш алуға, анықгауга,
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і к о л і . ш  кесу және ашуға; қылмыстық — атқару жүйесі мекемелерінде, 
іиіісі істер органдарыньщ уақытша үсгау изоляторларында заңнамада
• н-ш іленген режимді сақгап түруға бағыггалған іс-шараларды жүзеге 
іісмруға міндетті; алдын ала тергеуді жүзеге асыруға, аныктама 
жүргізуге; әкімшілік қүқьщ бүзушьшықгар жоніндегі істер бойынша іс 
/күргізуді жүзеге асыруға; қылмыстық процеске қатысушылар мен өзге 
де адамдардың өмірін, денсаульнъюн, ар-намысын, қадір-қасиетін жэне 
мүлкін қорғау жөнінде заңдарда көзделген шараларды қолдаяуға; 
қмлмыс жасаған бірақ аньщтамадан, тергеуден жэне сотган бой
■ асалаған, қылмыстық немесе экімшілік жазаларын атқарудан жэне 
огсуден жалтарған, хабар ошарсыз кеткен адамдарды іздестіруді жүзеге 
асыруға жэне заңмен көзделген өзге де жағдайларға, сондай-ақ 
үрланған мүлікті іздеуді жүзеге асыруға; жол жүрісі ережелерінің және 
жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысты өзге де 
пормативтердің сақгалуын жэне де механикалық көлік күралдары және 
олардың тіркемелері иелерінің міндетті техникалық бақылаудан 
уақытьшы әтуін бақылауды жүзеге асыруға; көлік күралдарын жэне 
оларды пайдаланушы (мемлекеттік) тіркеу жэне есепке алуды 
жүргізуге, жол жүретін ретгеуге; қару мен оқ- дэрілердің (жауынгерлік 
оқ — дәрілерді қоспағаңца) сатын алынуына, сақталуьша, оларды 
гасымалдауға, алып жүруге, әкелуге, әкетуге жэне пайдалануға 
мсмлекеггік бақьшауды жүзеге асыруға, қаруды есепке апуға жэне ҚР 
іащіамасында көздеген жағдайларда альш қоюға; ішкі істер 
і »|л аидарыньщ күзыретіне жататын мәселелер бойынша лицензиялар 
жоне рүқсатгар беруді жүзеге асыруға; азаматтар мен лауазымды
і үлгалардың, шетел азаматгары мен азаматтығы жоқ адамдардың, олар 
үшін белгіленген келу, кету, болу және ҚР аумағы арқылы транзитті 
огу ережелерін сактауын бақылауға, хальщгың көші-қон жэне 
Оосқындар мэселелері жөніндегі жүмысты үйлестіруге; келген 
і іралмандарды тіркеуді, есепке алуды жүзеге асырады; кэмелетке 
голмағандардың арасында қылмыскерліктің алдын алу мақсатыңда; бас 
(нютандығьшан айыру мен жабық үлгідегі арнаулы білім беру 
үйымдарынан босатылғандардың; қылмыс жасаған кезінде қылмыстық 
жауалқа тартылуы мүмкін жасқа толмағандардың; спиртгі 
шіімдіктерді, есірткі күралдар мен уытты затгарды қолданатындардың; 
.жімшілік жазалау шараларын қолдану көзделген өзге де күқық
• іү іушылықтар жасағандардьщ есебін жүргізуге жэне оларға ықпал ету 
шараларын қолдануға; заңды түлғалардьщ шетелдік жүмыс күшін 
і іріу, шетелдіктердің елде болуына рүқсат беру ережелерін сақталуына 
і а і і.ісіы қызметгі бақьшауға, ҚР зацдарына сәйкес азаматгардың шет



елге шығуына және шетелдіктердх іұрғылықгы гүруға қалдыруды 
щектеу туралы щешім қабылдауға; мемлекеттік органдармен бірлесе 
отырьш есірткі қүралдары, психотроптық затгар, прекурсорлар 
анналымы жэне олардьщ зансыз айналымы мен оларды пайдалануға 
қарсы іс-шаралар жасау саласьщдагы мемлекеттік саясат пен 
стратегияны эзірлеуге жэңе ісқе асыруға қатысуға; Ішкі істер 
органдары туралы зандарында, ҚР өзге де заңдарында, ҚР 
Президентінің және үкіметінің актілерінде көзделген өзге де 
міндеттерді жүзеге асыруға міндетті.

§3. Ішкі әскерлер және оларды үйымдастыру

«Қазақстан Республикасы Ішкі Істер министрлігінің Ішкі 
әскерлері туралы» 1992 ж. 23 маусымдағы ҚР Заңына (өзгерістер мен 
толықтырулармен енгізу ҚР 2013 жылғы 15 қаңгардағы №69-У Заңы) 
сәйкес ҚР Ішкі істер министрлігінің ішкі эскерлері. 1

Ішкі эскерлерге мьшандай міндетгер жүктелген:
* Маңызды мемлекеттік объектілерді жэне тасымалдау кезінде 

арнайы жүктерді күзету;
* Сотгалған әйелдердің, кәмелетке толмағандардьщ жазасын 

өтеуге арналған түзеу мекемелерін, түрмелерді жэне тергеу 
изоляторларын қоспағанда, түзеу мекемелерінде үсталатын 
адамдардың, сондай-ақ оларды аумағындағы азаматтардың 
жүріс түрысын бақылауды жэне қадағалауды жүзеге асыру;

* Сотгалған және қамауға алынған адамдарды айдар апару;
■ Ішкі істер орғандарымен бірлесіп қоғамдық тэртіпті сақтауға, 

қоғамдық тэртігіті жаппай жэне тотасы п бұзуш ьшы қтарды ң 
жолын кесуге, қоғамдық қауіпсіздікті жэне жолын кесуге, 
қоғамдық қауіпсіздікті және төтенше жағдайдьщ қүқықгық 
режимін, терроризмге қарсы эскерлері Қазақстан Республикасы 
ішкі істер органдарының бірыңғай жүйесіне кіреді жэне жеке 
адамның, қоғам мен мемлекетгің қауіпсіздігін қамтамасыз 
етуге, адам мен азаматтьщ қүқықтарьі мен бостандықгарын 
к,ылмысты жэне өзге де қүқыққа қарсы кол сұғушылықтардан 
қорғауда арналған.

“ Соғыс кезінде ҚР аумағын қорғау жүйесінде жекеленген 
індеттерді орындау;

------------------------------------------%
1 Өзгерістер мен толықгырулармен енгізу ҚР 2013 жьшғы 15 қацгардаіы 
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» Заңсыз қарулы қүрамаларға қарсы күресу;
- Ерекше қауіпті қүқык бүзуіпылықтардьщ, диверсиялардьщ, 

терроризм актілерінің, қарулы қақгығыстардың жолын кесу 
және тайтапасушы тараптарды ажырату;

• ҚР заңнамасымен ішкі эскерлерге жүктелген басқа да 
міндеттерді шешу.

Ішкі эскерлердің қызметі заңдылық, гуманизм, жеке адам 
нүқі.іісгарын сақтау жэне дара басшылық қағидаттарында жүзеге асы- 
іи.иіады. Әскерлерді тікелей басқаруды Ьпкі эскерлер Бас қолбасшысы 
жүзеге асырады. Облысгардың, республикалық маңызы бар қаланың 
т.шс астананьщ ішкі істер департамештерінің бастықтары тиісті 
"ішыстардың, республикалық маңызы бар қаланың жәие астананың 
ііумақгарында орналасқан жэне қоғамдық тэргіпті қорғау, түзеу 
мсксмелерін күзету жоніндегі жэне тотенше жағдайлар кезінде, сондай- 
н қ Қазақстан Республикасьшың заңнамасьшда Ішкі әскерлерге 
түктелген басқа да міңдетгерді шешу лсоніндегі міндетгерді 
п|и.шдайтьш Ішкі әскерлер қүрамалары мен эскери бөлімдерінің 
иимііндирлеріне қагысты аға жедел бастықгар болып табылады.

Ішкі эскерлерге жүктелген міндеттерді орындауды: ішкі эскерлерді 
к к ори басқару органдары; оперативтік мақсаттары қүрамалар мен 

рсксри
інніімдер; маңызды мемлекеттік объектілерді жэне арнайы жүктерді 
иү іету жоніндегі арнайы эскери бөлімдер; түзеу мекемелерін күзету 
т.шс айдар апару жөніндегі қүрайалар мен эскери бөлімдер; арнайы 
моіорландырылған қүрамалар мен эскери бөлімдер; ішкі эскерлердің 
и ксри оқу орны; ішкі әскерлердің қызметін қамтамасыз ететін эскери 

ііиііімдер жүзеге асырады.
Қолданыстағы заңнама бойынша ішкі әскерилерге басшылық 

пиісау жэне басқару жөніндегі өкілетгікгер көптеген мемлекетгік 
11| и іиідар мен олардьщ лауазымды адамдарына берілген.

ҚР Президенті ҚР ішкі әскерлеріне басшьшықгы жүзеге асырады; 
і і і і к і  эскерлер Қолбасшысын қызметке тағайындайды, қызметіен 
пичиады; ҚР Конституңиясына жэне Заңдарьша сэйкес басқа да
• ік і иотгіктерді жүзеге асырады.

ҚР Үкіметі ішкі әскерлердің қүрылымын, нггат саны лимитін, 
п|іпшіастырьшуын, Әскери қызметі өтеу туралы ережені бекітеді; ішкі 
н корлердің қызметін қамтамасыз ету үшін қаражат бөлінуін 
і ірпсі ырады, ішкі әскерлерді материалдық техникалық ресурстармен, 
мн.іқ іүлікпен, затгай мүлікпен, қару-жарақпен, оқ-дэрімен, байланыс 
і уршідармен қамтамасыз ету тэртібін айқындайды; ішкі әскерлер



бөлімдердің күзетуіне жататьгн маңызды мемлекеттік объектілердің, 
гасымалдық коммуникациялардағы ғимараттардьщ және арнаулы 
жүктердің тізбесін айқындайды, ішкі әскерлердің қызметін қамтамасьгз 
етудің басқа да мәселелерін шешеді; өзіне ҚР Конституңиясымен, 
Завдарымен және ҚР Президентінің акгілерімен жүктелген өзге де 
функңияларды орывдайды. ҚР Қорғаныс министрлігі ішкі әскерлерді 
Заііасгағы офиңерлермен, келісім шарт бойьгаша және шаі<;ыртылатьш 
әскери қызметкерлермен жасақгауды жүзеге асырады; әскери оку 
орындарын офиңерлер даярлауға көмектеседі. Ішкі әскерлер туралы 
Заңда, ҚР өзге де Завдарында,
ҚР Презңдентінің жэне ҚР Үкіметінің актілерівде көзделген өзге де 
өкшетгіктерді жүзеге асырады.

ҚР Ішкі істер министрі ішкі эскерлердің қызметтік жауапкершілік 
қызметіне жедел басшылыкты жүзеге асырады, әскери қызметіне жедел 
басшылықты жүзеге асырады, әскери қызметшілерді түрғын үймен 
қамтамасыз ету жэне басқа да әлеуметгік түрмыстық мәселерді шешу 
жөнівдегі шаралар қолданады; ҚР заңцарын, ҚР Презвдентіиің, 
Парламешінің және ҚР Үкіметінің актілерін орывдау үшін қызметгік 
әскери жүмыс пен әскерлердің қүрылымын жетІлдіру; үйымдық 
шараларды өткізу жөніндегі нормативтік қүқықгық актілерді 
шығарады; Республика Үкіметінің қарауына ішкі әскерлер бөлімдері 
мен бөлімшелерінің жалпы санын, үйымдық күрылымьш өзгерту және 
орналасгыру туралы үсыныстар енгізеді;

Республика Үкіметіне ішкі әскерлер Қолбасшысының 
орынбасарларьш қызметке тағайывдау жэне қызметген босату туралы 
ұсыныс енгізеді; ішкі эскерлёрдің түрақгы жауынгерлік және 
жүмьшдырушьшық әзірлігін сақтау жөнінде шаралар қолданады; ҚР 
завдарына сәйкес эскерлерді шақыру бойынша және кеяісім шарт 
бойынша мерзімді қызметтің эскери қызметшілермен жасақгау, 
олардьщ запасқа босатылуын үйымдастыру, Қолбасшының 
орынбасарларының бастықтарын, ішкі зскерлер қүрамаларының 
командирлерін қызметке тағайындайды және қызметтен босатады, 
офиңерлік қүрамның бастапқы эскери отағын және «полковник» әскери 
атағьга береді; ПМ ішкі эскерлерінің эскери атағын (қызметшілерін), 
жүмысшылары мен қызметшілерін мемлекетгік наградалармен 
наградтауға үсынады.

Ішкі әскерлер қолбасшысы ішкі әскерлердің түрақіы 
жауынгерлік және жүмылдырушылық эзірлігін сақтан отырады, 
әскерлердің қызметгік жауынгерлік қызметше, жедел жэне 
жауынгерлік әзірлігіне, озық тэжірибені енгізуге, материалдық бағаны 
дамытуға жэне жеке кұрам үшін қажетті элеуметтік түрмыстық
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жяғдайлар жасауіа басшылық жасайды; ҚР зандарьша сэйкес 
чсісерлерді шақыру бойынша және келісім шарт бойьшша мерзімді 
мсмлекетгің әскери к^тзмехшілерімен жасақгау, олардың запасқа 
(кюатылуын үйымдастыру жөніндегі жоспар- ларды әзірлейді, 
(іұйрықгар, дерекгивалар, өнімдер шығарады және қщрамалардың, 
.іскер бөлімдерінің щтаттарьга бекітеді; ҚР заңдарына сәйкес ішкі 
-іскерлер офиңерлерінің әскери қызметген өту мәселелерін шешеді, 
қіазметқе тағайьшдайды, қызметген босатады, кезекші эскери атаісгар 
бореді, гіодполковникті қоса алғанда оларды занасқа немесе отставкаға 
шыгарады; Ішкі істер министріне ішкі әскерлердің әскери 
и,ызметшшерін, мемлекеттік наградалармен марапатгау туралы 
үсыныстар енгізеді; әскерлерді қаруландыруға (жабдықгауға) әскери 
жэие өзге де техника мен басқа да мүлікті қабьшдайды, жарамсыз 
Оолып қалған немесе әскери (бюдясеттік) есегггелген, жоғалған 
маіериалдық қүндьшықгар мен ақшалай қаражатгы ҚР Үкіметі 
(іелгіле- ген тәртіппен есептеп шыгарады.

Жергілікті атқарушы органдар ©з қүзыреті шегінде ішкі 
оекерлердің қүрамаларьш, болімдері мен бөлімшелерін қарамағындағы 
аумақга қүрын, орналастыру жөніндегі ҚР Ішкі істер министрінің 
үсыныстарьш қарауға қатысады; ішкі зскерлердің тІршілігі үшін тиісті 
лсшдайлар жасайды, ішкі эскерлердің эскери қызметшілері мен 
олардың отбасы мүшелерінің қүісықтық және элеуметгік қорғалуын 
қамтамасыз етеді; ішкі әскерлер қүрамалары мен бөлімдерінің 
командованиесіне (басшылығына) ішкі әскерлерге қызметке 
шақыруды үйымдастыруда
комек кәрсетеді; осы аумақгағы қоғамдық тәргіпті қорғауды тікелей 
жүзеге асыратын ішкі әскерлер бөлімшелеріне материалдық 
іехникалық көмек көрсетуге қүқьны бар; жергілікті мемлекеттік 
(іасқару мүддесінде ҚР заңнамасымен жерғілікті атқарушы органдарға 
лсүктелген ©зге де өкілетгіктерді жүзеге асырады.

Ішкі эскерлердің Бас штабы ішкі әскерлерді эскери басқарудьщ 
іісгізгі органы болын табылады жэне әскерлерді түрақгы жауынгерлік 
і|>і мсүмылдырушылык эзірлікте ұстауға, ішкі эскерлердің қүрылысы 
мем дамуы жоспарларын әзірлеу мен іске асыруға, олардың ұйымдық 
ш гат құрьшьмын жетілдіруге, ішкі эскерлердің қызметгік жауынгерлік 
и герін ұйымдастыруға арналған.

ҚР Ішкі министрлігінің ішкі эскерлері туралы Заңньщ 8 -бөліміңде 
шогарыда баяндалғандардан басқа ішкі эскерлердегі қызмет, ішкі 
м иерлердің міндеттері мен қүқықгары, іннсі эскерлердің мэжбүр ету 

ишраларын қолдануы, қоғамдық тәртіпті қорғау жөніндегі міндетгерді
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орьнадауға ішкі әскерлерді қатыстыру, ішкі әскерлер эскери 
қызметкерлерш қүқыктық және әлеуметгік жағынан қорғау, ішкі 
эскерлердің әскери қызметшілерін қаржымен және материалдық 
техникалықжағыңанқамтамасыз ету мәселелері реғламентгелген.

Ішкі әскерлердің кадрлары әскери қызметшілерде және 
қызметкерлерден түрады. Ішкі әскерлерде әскери қызмет агқарушы 
әскери қызметшілердід әскери атақтары, айырым белгісі және олар 
үшін белгіленген киім үлгісі болады, оларға Қазақстан Республикасы 
Қарулы Кұштерінде қызмет атқарудың жағдайьш регламентгейтін 
нормативтік актілер және осы заңда көзделген әскери жарйьшардың 
альшып тасталғандары мен толыідырулары ескерілген талантары 
қолданылады. Ітпкі эскерлер қызметкерлерінің еңбек жұмысы
Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасымен реттеледі. Сарбаздар 
мен сержантгарды (старшиналарды) даярлау Қазақстан
Республикасы Ішкі эскерлерінің және Қарулы Күнггерінің оқу 
бөлімдерінде (ортаяықгарында) жүзеге асырылады.

Ішкі әскерлер үшін офицерлерді даярлау республика аумағында 
орналасқан жоғары оқу орындарында, әскери уталищелерде, сондай-ақ 
басқа да мемлекеттердің әскери оқу орындарында шарттық иегіздерде 
жүзеге асырьшады.

Ішкі әскерлердің офицер күрамының жэне келісімшарт бойынша 
эскери қызмет өткеріп жүрген эскери қызметшілердің кәсіптік деңгейін 
көтеру әскери оқу орындарьшда, офиңер күрамьшьщ біліктілігін жетіл- 
діру (қайта даярлау) курстарында жүзеге асырьшады.

Ішкі әскерлердің әскери қызметшілері құқық бұзушылыктар 
жасағаны үшін Қазақстан Республикасыньщ заңдарына сәйкес жауапты 
болады.

Әскери қызметшілер азаматгардың қүқықтары мен заңды 
мүдделерін бұзған жағдайда командирлер мен бастықтар азаматгардың 
құқықгарын қалпына келтіріп, кінәлілерді тэртіптік немесе 
қьшмыстық жауапқа тартуга, келтірілген залалдьщ орнын Қазақстан 
Республикасының азаматтық заңнамасында белгіленген тэртіппен 
толтыруға міндетгі.

Азаматгар Ішкі эскерлер әскери қызметшілерінің іс-эрекетіне 
белгіленген тэртіп бойынша жоғары түрған командирге (бастыққа), 
прокуратура органдары мен сотқа шағым бере апады.

Ішкі істер оргаңдары қызметкерлерінің құқықгық жағдайы жэне 
қызметгік ерекшелікгері

Ішкі істер органдарының қызмет Ішкі істер органдары туралы жэне 
«Құқықтық қорғау қызметі туралы» Заңдарда көрініс тапқан әрі зшады
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түрде бекітілген бірнеше айрықша ерекшелйсгерімен айырылысатын 
мемлекетгік қьізметтің ерекше түрі. Мемлекетгік қызметтің бүл түрінің 
горт негізі тән болатын ерекшелікгерін бөлуге болады: кызметке 
гурудың жэне жүмыстан шығару ерекшеліктері; қызмет өткерудің 
ерек- шеліктері, элеумектік экономикалық жэне қүқықгық жеңілдіктер 
мен кепілдікіерінің болуы, ішкі істер органдары қызметкерлеріне жэне 
ішкі әскерлердің әскери қызметкерлеріне олардың қызмет атқару 
кезінде белгілі бір әкімшілік өкілеттіктер берілуі.

ҚР ішкі істер органдары қызметкерлерінің қызметке түру және 
қызметтен шығару ерекшеліктері ең алдымен ішкі істер органдарьша 
қызметіне қабылдаудың шарттарьшан жэне бүл ретге қойылатын 
жоғары талаптардан көрініс табады.

Ішкі істер оргаңцарьша қызмегке жасы 18-ке толған, өзінің жеке, 
моральдық, эскерлік, кәсіби қасиетгері, денсаулығы мен дене бітімінің 
даму жағдайы, білім деңгейі жөнінен өзіне жүісгелген лауазымдық 
міндеттерді ащаруға қабілеіті ҚР азаматгары ерікті негізіңде 
қабылданады. Ішкі істер органдары қызметіне қабылдануға жатпайтын 
9 түрлі негіздер себептері қүқық қорғау қызметі туралы заңының 6 - 
бабының 2  және 3 -тарма қтары н да бекітілген.

Ішкі істер органдарЫ қүқық қорғау органдарына жататын 
болғандықтан «Қүқық қорғау қызметі туралы» Заңның ережелері 
ішйдаланылады. Ол бойьшша қүқық қорғау органдарының қатардағы 
және кіші басшы қүрам лауазымдарына 25 жастан аспаған, орта жэне 
аға басшы күрам лауазымдарына 35 жастан аспаған, тиісті бөлімі бар 
жэне мерзімді әскери қызмет өткерген азаматгар, сондай-ақ. ҚР 
іаңнамасына сэйкес мерзімді эскери қызметке шақырудан босатылған 
немесе кейінгі қалдырьшған азаматгар қабьшдайды.

Қатардағы және ішкі басшы қүрам лауазымдарына қүқық қорғау 
органының лауазымдары санатына қойылатын біліктілік талаптары- 
па байланысты кеміңце орта білімі бар азаматгар қабылдайды немесе 
қызметкерлер тағайындалады.

Орта басшы қүрам лауазымдықгарына қүқық қорғау органының 
лауазымдары санатына қойылатын біліктілік талаптарына байланысты 
техішкалық және кәсіптік, орга білімнен кейінгі, жоғары білімі бар 
ігіаматгар қабьшданады немесе қызметкерлер тағайындалады.

Мерзімді әскери қьізметке шақырылуы жататын шақыру 
жасындағы азаматгар орта жэне аға басшы қүрам лауазымдарына 
жоғары білімі болған жағдайда ғана қабылдана алады.

Аға және жоғары басшы қүрам лауазымдарына жоғары білімі бар
і шматгар қабылданады немесе қызметкерлер тағайындалады.
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Органдарында қы з м е т  өткерудің келесі бір ерекшеліктері, оның 
қьізметкерлері ант қабылдайды, органдардың негізгі міндетгері мен 
функдияларын агқаратын лауазымцы адамдарына арнаулы атақгар 
беріледі, ал ең басты ерекшелік ішкі істер органдарының барлық 
қызметкерлерінің кәсіби дайындығы мен тэртібіне жоғары талап 
қойылатыңдығында. Қажет болған жағдайда қызметкерлер белгіленген 
уақытган тыс, сондай-ақ түнгі уақытга, демалыс жэне мереке күндері 
қызметтік міндетгерін орьшдауға шақырылуы мүмкін.

Қызметкердің қүқық қорғау қызметінде болуына байланысты 
шектеулер қүқық қорғау туралы Заңның 17- бабында айқындалған.

Ішкі істер органдары үшін кадрлар даярлауды Қазақсган 
Республикасының заңнамасына сэйкес күрылатын, қайта қүрылатын 
жэне таратылатьш Ішкі істер министрлігінің білім беру үйымдары, 
сондай-ақ өзге де білім беру үйымдары жүзеге асырады.

Азаматтьщ мемлекетгік қызметшілермен салыстырғанда, ішкі 
істер органдарының қызметгің тағы бір ерекшелігі қызметкерлердің 
қүқықгық және әлеуметгік экономикалық кепілдіктері мен жеңілдіктері 
болып табьшады. Қүқық қорғау органдарының қызметкерлері 
мемлекетгік біліктілік өкілдері болып табьшады және мемлекетгің 
қорғауыңда болады. Қызметкерлердің қызметіне, бүған заңмен тікелей 
уэкілетті берілген адамдарды қоспағанда, ешкімнің араласуына қүқығы 
жоқ. Қызметкерлердің іс-эрекетгері қүқьсқ қорғау кызметі туралы заңға 
сэйкес жүзеге асырылса, олар атыс қаруын, арнаулы қүралдарды және 
дене күшін қолданып келтірген зиян үшін жауатылықга болмайды.

Міндетгерін үлгілі атқарғаны және қызметінде жоғары 
нэтижелерге қол жеткізгені үшін қызметкерлерге жэне қүқық қорғау 
оргаидары білім беру ұйымдарының курсантгарына (тыңдаушыларына) 
әртүрлі көтермелеу түрлері, олардың ішінде, мемлекетгік азаматтық 
қызмет жүйесінде қолданьтмайтыи, мынаңцай айрықша, атап айтсақ 
қүқық қорғау оргаиының үздігі төс белгісімен марапаттау, кезекті 
арнаулы атақгы немесе сыныптық шеңді мерзімінен бүрын беру 
сыйақылар көзделеді.

Ішкі істер органдары қызметкерлер мен Ішкі эскерлер эскери 
қызметкерлерінің өз қызметтерін жүзеге асыру кезінде әкімшілік 
өкілетгіктері ҚР ішкі істер оргаңдары туралы, 11-6 «ҚР Ішкі істер 
министрлігінің Ішкі эскерлер туралы», 22-24 баіггар «Қүқық қорғау 
қызметі туралы» 59-62-баіггармен және ҚР ӘКБтК регламенттелінді. 
Осы зәңнамалық актілердің негізінДе жэне соларға сәйкес ішкі істер 
органдары мен ішкі эскерлерге жүктелген өздерінің міндетгерді 
орындаіу мақсатында олардың қызметкерлерінің қажетгі экімшілік
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іі пдын алу және бақылау ескерту шараларын (азаматгардьщ жеке басьш 
к уо.і і андыратын қүжатіары тексеруге; белгілі бір жерлерде көлік 
н,о' і і  алысьша тыйым салуға немесе шектеуі е, төтенше жағдайлар 
іуындаған жерге жету үшін ұйымдар мен азаматгардың квліктерін 
ішйдалануға, үйлерді ғимаратгарды, жекеленген жер учаскелерін 
қарал тексеруге, жа.уап тастауға жэне қорша;/ға алуға және басқа да 
шараларға), экіімшілік қалпына келтіру шараларын іске асыруға қатысу 
(мысалы, заңсыз сальгаған қүрылыстарды бүзған кезде, түрғын үй 
жайға озбырлықпен кірін алған адамдарды экімшілік тәртіппен 
шьнарған кезде), әкімшілік жолын кесу және әкімшілік қүқық 
бүзушылық туралы істер бойынша іс жүргізуді қамтамасыз ететін 
шараларды қолдануға кінәлі адамдарға экімшілік жағалау шараларын 
қолдануға қүқығы бар.
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2-Тарау. ӘДІЛЕТ САЛАСЫНДАҒЫ БАСҚАРУ

§1. Әділет саласындағы басқарудың ұйымдық-құқықтық негіздері.
Әділет органдарының жүйесі

Қазақстан Республикасьшьщ Әділет органдары өз күзыреті 
шегінде мемлекеттің қызметін құқықгық қамтамасыз етуді жүзеге 
асыратьга, мемлекетгік органдардың, үйымдардьщ, лауазымды адамдар 
мен азаматтардың жұмысында заңцылық режиміне қолдау жасайтын, 
азаматгардың және үйымдардың құқықгары мен заңцы мүдделерін 
қорғауды қамтамасыз егетін атқарушы билік органдары болып 
табылады.

Әділет органдары қызметгің құқықтық негізін ҚР Конституңиясы 
«Әділет органдары тураль»> ҚР 2002 ж. 18 наурыздағы №304 Заңы1 

жэне өзге де нормативтік қүқықгық актілер, сондай-ақ ҚР халықаралық 
шартгары қүрайды.

Әділет органдарының міндетгері:
и Жалпы мемлекетгік даму стратегиясын эзірлеу мен іске 

асыруға катысу, заң жобасы жұмысын жүргізу, заңдарды 
таддау, жетілдіру, жүйелеу, нормативтік-құқықгық актілердің 
жобаларына заң сараптамасьш жүргізу арқылы адамның және 
азаматгьщ қүқықгары мен бостандықгарьшың үстемдІгін, ҚР 
егемеңцігін, Қазақсган қоғамы мен мемлекеттілігінің тұрақгы 
және құрынхгы дамуьш қамтамасыз етуге бағытталған үлттық 
заңдарды кальштастыруға қатысу;

* Қазақстанньщ ұлттық мүдделерін қорғау және Республиканьщ 
дүниежүзілік қоғамдастықтағы беделін нығайту мақсатында, 
соның ішінде ҚР Халықаралық шарттарын дайындау мен жа- 
сау жолымен оның халықаралық аренадағы қызметін кұқықтық 
жағынан қамтамасыз ету;

■ Заңцы түшғаларды, жылжымайтын мүлікке қүқықгарды, жылжы- 
малы мүліктің жекеленген турлерінің кепілдерін, орталық мемле- 
кеттік органдардың жергілікті өкідді және атқарушы органдардың 
нормативтік-құқықіық актілерін, азаматтық хал акгілерін 
мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыру, сондай-ақ ҚР нормативтік 
қүқықгық актілерінің мемлекетгік есебін жұзеге асыру;

1 ҚР-сы Парламенті Жаршысы, 2002, № 6,67-қ
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■ Қүдықтық көмекші және заң қызметін көрсетуді ұйымдастыру 
жэне қүқықгық насихатты қамтамасыз ету;

• Сот сараптама қызметін ұйымдастырз' жэне жүзеге асыру;
■ Санаткерлік меншік кұқықгарын қорғау саласьшдағы 

мемлекеттік саясатты жүзеге асыру;
• Әділет оргаңдарыньщ күзыретіне жатқызылған қьшмыстар 

гуралы істер бойынша анықтауды жүзеге асыру жэне әкімшілік 
күқық бүзушылық туралы істер бойынша заңға сәйкес іс 
жүргізу;

■ Атқарушылық құжаттарды орыңдау, рсіспубликалык меншікті 
айнаддьірылған мүлікті есепке алу, сақгау, бағалау және одан эрі 
пайдалану жоніндегі жүмысты үйымдастыру саласында 
мемлекеттік саясатгы іске асыру, сондай-ақ осы саладағы 
қызметгі мемлекеттік репеу;

• Өздеріне ҚР заңцарымен жүктелген өзге де міңдеперді жүзеге 
асыру болып табылады.

Әділет органдары қызметінің иринциптері:
— заңцылық;
— қорғалу күқығьш қамтамасыз ету, баршаның заң алдындағы 

теңдігі, адамның жэне азаматтың қүқықгары мен 
бостаңцықгарын қүрметтеу және сақтау;

•- жарияяылық, қүқық қорғау органдарымен және басқа да 
мемлекетгік органдармен, өзге де үйьмдармен жэне лауазымды 
адамдармен озгіра іс-қимьш жасау;

— саяси партиялардың жэне өзге де қоғамдық бірлестіктердің 
қызметіне тэуелсіз болу.

Эділет оргаидарыиың біртүгас жүйесін Қазақстан Ресиубликасы
< )ділет министрлігі; ҚР Әділет министрілігінің комитетіері; аумақтық 
оділет органдары мен мекемелері; атқарушы іс жүргізу органдарын 
қнмтитын эділет оргаңцары; мекемелер және озге де бағынышты 
уйымдар қүрады.

ҚР Әділеі' министрлігінің қүрьшымдық болімшелерін қүруды, 
қіійта ұйымдастыруды және таратуды Әділет мішистрлігі, ал заңдарда 
іч) іделген жағд айларда ҚР Үкіметі жүзеге асырады.

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі ҚР Үкіметінің 
күрылымына ісіретін, Республика Премьер-министрінің үсынуьмен 
Роснублика Г!(резидеиті қүратьш, қайта ұігымдастыратын жэне
і іірататын ортапьщ атқарушы орган болып табылады.
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Әділет министрлігін Республика Президееті қызметке 
тағайындайтын жэне кызметтен босататын Министр басқарады.

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі:
* Авторлық құқық пен сабақгас қүқыктар, өнеркэсігітік меншік, 

с«лекцияльщ жетістіктер интегралды микросхемалар 
топологиясы объектілерін пайдалану саласында;

■ Нормативтік қүқықгьщ акгілердің ресми мэтіндерін кейіннен 
жариялау саласьшда «Қазақстан Республикасындағы 
мемлекетгік бақылау жэне қадағалау туралы» ҚР Заңына сэйкес 
міндетті ведомстволық есептіктің, тексеру парақтрының, 
нысандарьш, тэуекел дэрежесін багалау өлшемдерін, 
тексерулер жүргізудің жаргы жьшдьщ жоспарларын эзірлеуге 
жэнебекітеді.

Әділет министрлігі қьшмыстар профилактикасы, азаматгардың 
конституңиялық күқықгары мен бостандықгарын, қоғамның жэне 
мемлекеттің мүдцелерін қорғау, халық тарапьшан сенім мэселелерін 
басымдық беріп, өкілді органдар мен жүртшылық беретін сыртқы 
бағалау тетіктерін айқындай отырып, сыбайлас жемқорлық деңгейінің 
рейтингтік бағасын енгізіп, есепгілік жэне қызметті баіалау жүйесін 
жетілдіреді, сондай-ақ азаматгық қогам институтгарымен 
ынтымақгастықтың эртүрлі нысандарын белгілейді.

Министрліктің функңиялары мен қүқықтары ҚР Үкіметінің 
2004 ж. 28 қазаңцағы №1120 қаулысымен бекітілген Қазақстан 
Республикасы Әділет министрлігі туралы Ережемен бүзған енгізілген 
толықгыруларды қоса, белгіленген1.

ҚР Әділет министрі эділет органдарының жұмысына басшьшьщ 
етуді жүзеге асырады жэне әділет органдарына жүктелген міндетгердің 
орындалуын дербес жауапты болады.

Министр ҚР заңнамасына сәйкес ведомстволардың Әділет 
министрлігіне ведомствольщ бағыньпыты үйымдардың басшыларын, 
сондай-ақ олардың орынбасарларын қызметке тағайындайды жэне 
қызметген босатады; мемлекетгік органдардың мемлекетіік тіркелуге 
тиіс, бірақ одан өтпеген нормативгік қүқықіық актілерін жарамсыз деп 
тану туралы талап арызбен сотқа жүгінеді; әділет органдары орындауға 
міндетгі актілер, сондай-ақ өз қүзыреті шегінде өзге де мемлекетгік 
органдар, үйымдар, лауазымды адамдар мен азаматгар орындауға

1 ҚР-ның Президенті мен ҚР сы Үкіметінің акгілер жинағы, 2004, №41, 532 
қужат
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...... іті актілер шығарады; ҚР завдарына сзйкес мемлекетгік оргаядар
і м үйымдарды Министрлікпен өкілдік етеді; өзіне Әділет органдары

i VI'ііпі*і Заңмен, ҚР өзге де норматшвтж-қрсыкгық актілерімен 
іиүи голген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады,

< )блыстардың, республикалық маңызы бар каланьщ және 
іи гшіаиың, аудандық мен қалалардың әділет бөлімшелері аумақтык 
іділіт органдары бош.ш табылады. Аумақгьщ эділеі оргавдарьшда 

иціпст оргавда|зьша жүктелген функцияларында әділет органдарьша 
күічслген функңиялардың орьпщалуын қамтамасыз ететін тиісті
ii үрмлымдық белімшелер қүрьшады.

Әділет мішистрлігіне жүктелген мівдептерді шешу жэне 
і|іүпкцияларды қамтамасыз ету үшін Министрліктің жанында 
моиомелер, оқу орындары жэне басқа да үйымдар болады.

Министрлһегің атқарушылық іс жүргізу органдарының жүйесін 
п кирушьшық қүжаттардьщ орындалуын қамтамасыз ету саласыңдагы 
у.ікілетті орган; бүл органының облыстардағы Астана жэне Алматы 
ічіпшіарындағы аумақгық органдары, соңғьшардың аудаидарындағы 
іишімдері қүрайды.

Әдшет орпзвдары өздеріне жүктелген міндеттерді шешу кезіңце 
і ірталық жэне жергілікті мемлекеттік оргавдарымен, совдай-ақ 
ішуазымды адакідармен өзара іс- қимыл жасап отырады.

Әділет оргаңдары туралы Заңда; ҚР өзге де заң актілеріңде, ҚР
I Іро іиденті мен Үкіметінің актілерінде көзделген жағдайларды Әділет 
мнішстрі өз қүзыреті шегінде әділет органдары қызметінің мәселелері 
иоііынша ҚР завдарына сэйкес мемлекеттік тіркелуге тиісті бұйрыітар 
іііыгарады, сондай-ақүсьшыстар енгізеді.

Әділет органдары мемлекеттік оргавдардың эділет органдарында 
момлекепік тіркелуге тиісті, бірақ одан өтпеген нормативтік қүқықтьщ 
іікгілеріне, орталық жэне жергілікті мемлекетгік органдардың 
колданатын, ҚР Конституциясының 4-бабына сзйкес жариялануы 
міндетті, бірақ белгіленген тәртіппен жариялгшбаған, норматнвтік- 
к.үқьгқгьщ актілеріне, мемлекеттік оргавдардьщ эділет органдарыңда 
момлекеттік тіркелуге: тиісті, ҚР Заңдарына қайшы келетін
I I ор маіиягік-қү»;ықтық актілеріне қатысты ]Еф заң актілерінде 
і ю нгіленген өзге де жағдайларда Заңның бүзылуын жою туралы үсыныс 
опгізеді.

Үсыныс тиісті меміекетгік органға (лауазымды адамға) не жоғары 
іүрган органға (лауазымды адамға) енгізіледі. Үсьшысты бір ай 
морзімде қарауга тиіс.
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Мемлекеттік орган не лауазымды адам ұсыныста көрсетілген 
жолсыздықгы жою жөнінде қолданьшған шаралар туралы әділет 
органдарына хабарлауға міндетгі.

Әділет органдары мен олардың лауазымды адамдарынын 
күкықтары

Әділет органдары мен олардың лауазымды адамдары өз қрыреті 
шегінде:

— оргалық және жергілікті мемлекетгік органдар, ұйымдар, 
лауазымды адамдар мен азаматтар міндетгі тұрде орындауға тиісті 
норматнвтік-құқықгық актілер шыгаруга;

— оз кұзыретіне кіретін мәселелер бойынша ведомствоаралық 
үйлестіру мен бақылауды жүзеге асыруға;

— мемлекетгік органдардан, үйымдардан, олардың лауазымды 
адамдарынан қаі аз және (немесе) электрондық жеткізгіштердегі 
қажетті ақпаратты жэне матерналдарды Қазақстан 
Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен сүратуга 
жэне алуға;

— орталық мемлекеттік органдарда, сондай-ақ мәслихаттар мен 
экімдіктерде Қазақстан Республикасының Үкіметі айқьшдайтын 
тэртіппен мемлекетгік тіркеуге жататын нормативтік-қүқықгык 
актілерді тексеруді жүзеге асыруға;

— Қазақстан Республикасы Азаматгық іс жүргізу кодексінің 56- 
бабыңца белгіленген тэртіппен азамаггардың қүқықгарын, 
бостандықтарын жэне заңмен қорғалатын мүдделерін, сондай-ақ 
қогамдық немесе мемлекетгік мүдцелерді қоргау үшін сотқа талап 
қойып жүгінуге;

— оздеріне берілген мүлікті басқаруды жүзеге асыруға;
— лицензшшауды жэне лицензиатгардың лнцензнялық талаптарды 

сақтауы жөніндегі қызметіне бақьшауды жүзеге асыруға;
— бағынышты үйымдарды күру, қайта үйымдастыру жэне тарату 

мәселелері бойынша ұсыныстар енгізуіе;
— Қазақстан Республикасының шдгараттшадыру туралы заңнамасына 

сэйкес ақпараттық жүйелерді пайдалана отырьш, электрондық 
қызметгер корсетуге;

— басна қызметін жүзеге асыруға;
— заңца белгіленген жағдайлар мен тэртіп бойынша экімшілік қүқық 

бұзушылық туралы хатгамалар жасап, істерді қарауға, оз күзыреті 
шегінде әкімшілік жазалар қолдануға;
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осы Завда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, 
Қазақстан Республикасы Президенгінщ жэне Қазақстан 
Республикасы Үкіметішң актілерінде көзделген взге д е ’! 
оісілетгіктерді жүзеге асыруға кұқылы.

р .  Әділег орі андарының негізгі функцияляры, қүқықтары мен
міндеттері

Оділет органдарыіаьщ қүзыретіне төмендегі салалар бойынша 
мынандай функңияларды жүзеге асыру жатады.

I. Заң жобасы жұмысын жүргізу, заңдарды ж е т іл д ір у  саласында 
мі.інандай функңияларды жүзеге асырады:

Заң жобасы жүмысы, нормативтік-қүқықгық актілердің 
жобаларын әзірлеу;
Нормативтік-қүқьіқгық актілердің жобаларына заң сарантамасын
жасау;
Заң жобалары, сараптама, ғылыми зертгеу жүмыста)эын жэне 
консультацияларды жүзеге асыру үшін, осы мақсаттарға бюджетгік 
және өзге де қаражатгарды пайдалана отырып, мемлекетгік 
органдардың, үйымдардың, оньщ ішінде шет мамандары мен
сарапшыларын тарту;
Республика Үкіметі мен Премьер Министрінің тапсыруымен жэне 
оз бастамасы бойынша Үкіметінің нормативтік-қүқықгық 
актілеріне ресми түсіндірме беру;
Қүқықгық ақпаратгандыру, завдарды жүйелеу, нормативтік 
күқықтық актілердің эталондық бақылау банкін жүргізу, 
Қазақстанда қүқьлқгьщ ақпаратгың бірыңгай компьютерлік 
жүйесін жүргізу;
Мемлекетгік органдар мен үйымдардьщ заң саласындағы ғылыми 
зерітеу жүмысын үйлестіру;
Әділет органдарыкың бүл саладағы функңиялары «Нормативтік- 
қүқықгық аіктілер ігуралы» 1998 ж. 24 наурыздағы1 ҚР Завдарына 
негізделіп жүзеге асырьшады.

Нормативтііс қүқыктық акт- референдумда қабылданган не уэкіпетті 
оргаи немесе мемлекетгің лауазымды адамы қабылдаған, күқықгық 
иормаларды белгілейтін, олардьщ қолданьілуын езгертетін, тоқгататын 
помесе тоқгата түратын белгіленген нысандағы жазбаша ресми қүясат, 
і оидай-ақ жэлбаіла ресми қүжатпен бірдей жэне электрондық ңифрлық

1 ҚІ’ сы Парламенті Ж а р ш ы с ы ,  1998, №2-3,379-қ
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қолтаңба арқьшы куэландырылған электрондық-цифрлық мысандаіы 
қүжат.

2. Халықаралық шарггарды қүқықгық қамтамасыз ету, шетелдік 
қүқыклық көмекті үйлестіру1 саласьшда мьшандай функцияларды жузегс 
асырады:

— ҚР заңдарына сэйкес шет мемлекетгермен қүқықгық көмек жэне 
қуқықгық ынтымақтастық туралы халықаралық шартгарды 
дайындау, жасасуды жэне орындауды ұйымдастыру;

— ҚР кепілдігімен жасалатьш заң шартгарын заң сараптамасын 
жасау;

— Халықаралық шартгарға сэйкес шет мемлекетгердің сот 
тапсырмалары мен өтініштерін орындау;

— ҚР мен шет мемлекетгердің заңдарьш үйлестіру, бір Ізге түсіру, 
сондай-ақ Қазақстан таныған халықаралық нормаларды ҚР 
заңдарына имплетациялау мэселелері бойьшша талдаужүргізу;

— Санаткерлік меншік қүқықтарьш өзара қорғау туралы 
халықаралық шартгарды дайындау мен тәртіппен, осындай 
шартгарға қол қою белгіленген тәртіппенқатысу;

— Халықаралық шартгарды жобаларына заң сараптамасын жасау. 
Әділет органдарының саладағы функциялары «ҚР халықаралық

шартгары туралы» 2005 ж. 30 мамырдағы ҚР заңына2 жэне т. б. 
Заңнамалық актілеріне негізделеді.

3. Сот сараптама қызметі, анықтау жэне әкімшілік іс жүргізу сала- 
сында мьшандай функциялары жүзеге асырады.

— Сот саралшылары кадрларын іріктеу жәнеорналастыру;
— Сот сараптама қызметін үйымдастыру және сот сарапшыларына 

ҚР лицензиялау туралы заңдарында білгіленген тәртіппен 
лицен- зиялау беру;

— Мемлекеттік сот сараптама үйымдарын материалдьщ 
техникалық қамтамасыз ету;

— Сот сараптамасы саласыңдағы ғылыми зертгеу жүмысын 
үйлестіру;

— Мемлекетгік оргавдар мен үйымдардың қүқық бүзушьгаық 
пен қьшмыстардың алдын алу саласывдағы ғьгаьми зерттеу 
жүмысын үйлестіру;

— Әкімшілік қүқық бүзушылық туралы істер бойынша іс 
жүргізуді заңға сэйкес жүзеге асыру;

— Бұл саладагы функциялар «ҚР-дағы сот сараптама қызметі 

 %
' ҚР сы Парламенті Жаршысы, 2005, №10,35-қ
1 ҚР-сы Парламеиггі Жаршьюы, 2005, 35-қ
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туралы» 2010 ж. 20 қаңтардағы №240 IV ҚРЗ* жзне Әкімшілік 
қүқық бүзушылық туралы ҚР кодексі негізінде жүзеге 
асыралады.

4. Мемлекетгік тіркеу саласында мынандай функцияларды жүзеге 
иоілрады.

-  Орталық мемлекетгік органдардың нормативтік-қүқықгық 
актілерін мемлекетгік тіркеу, мэслихатгардың, 
әкімшіліктердің және әкімдердің нормативтік-қүқықгық 
актілерін мемлекетгік тіркеу, ҚР Нормативтік-қүқықгық 
актілерінің мемлекетгік тізімін жүргізу;3аңды түлғаларды 
мемлекеттік тіркеу, филиалдар мен өкілдікгерді есептік тіркеу, 
сондай-ақ заңды түлғалардың филиалдар мен өкілдікгердің 
тізімінжүргізу;

— Азаматгық хал актілерін мемлекетгік тіркеу;
-  Мемлекетгік оргаңцардьщ тіркелген нормативтік-қүқықгық 

актілерінің тізбесін жалны жүртгың назарьша жеткізу үшін 
жариялау;

— Жьшжымайтьш мүлікке күқықтарды тіркеу, жалжымалы 
мүліктің қүқықгық кадасгрын жүргізу, оның кепілін тіркеу, 
жылжымайтын мүлікті мемлекеттік техникалық тексеру жэне 
жьшжымалы мүлік кепілінің тізімін жүргізу.

5. Бүл саладағы функцияларды жүзеге асырудың негізінде ҚР 
I Ірезидентінің «ҚР нормативтік-қүқықгық актілерінің мемлекетгік 
рссстрі жэне оларды мемлекетгік тіркеуді ретке келтіру жөніндегі 
шаралар туралы» 1997 ж. 3 наурыздағы Жарлығы2, ҚР Үкіметінің 
1998 ж. 12 желтоқсандағы қаулысьшен бекітілген «ҚР Үкіметінің 
қүрамына кіретін де және кірмейтін де орталық атқарушы және өзге 
Орталық мемлекеттік органдардың нормативтік қүқықгық актілерін 
жэне ҚР жергілікті өкілді жэне атқарушы органдарының актілерін 
мсмлекетгік тіркеу жэне фшшалдар мен өкілдіктерді есептілік тіркеу 
іуралы» 1995 ж. 15 сэуірдегі3, жэне «Жьшжымайтьш мүлікке 
қүқықгарды жэне онымен мзмілелерді тіркеу туралы» 2007 ж. 26 
шілдедегі4 ҚР заңцары, «Неке (ерлі зайыптьшық) жэне отбасы туралы» 
ҚІ' кодексі (6 бөлім) 2011 ж. 26 желтоқсандағы Заң жатады.

5-1. қүқықгық көмекті үйымдастыру жэне заң қызметін көрсету 
оііласыңда мынандай функцияларды жүзеге асырады.

1 НнмеиҚазақстаң, 2 ақпан 2010ж.
' І(,1'-сы Президенгі мен ҚР сы Үкіметінің акгілер жинагы, 1997, №11, 73-қ
1 < 'онда, 1998, №48,427-к
' ҚІ‘-оы Жоғары Кеңесі жарғысы, 1995, №3-4,35 -қ
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.. . — Мемлекетгік нохариат кадрларын ірікгеу, атгестатгау және 
орңаластыру, ҚР лицензиялау туралы зандарында белгіленген 
тартіппен адвокаттар мен нотариустарға лицензиялар беру, 
оларды тоқтата тұру және тоқтату (олардан айыруды 
қоспағанда);

, — Мемлекеттік нотариат кеңселерінің қызметіне баспшлық
жасау, жеке нотариатгьщ дамуьша жәрдемдесу, жасалған 
нотариатгық әрекетгердің заңдылығы мен мемлекетгік және 
жеке нотариустардың іс жүргізу ережелерін сақтауын бак;ьшау; 
ҚР лицензиялау туралы заңнамасына сәйкес жекеленген қызмет 
түрлерін лицензиялау;

— Азаматтық хап актілерін тіркеу оргаддарыньщ қызметін 
қамтамасыз ету;

— Орталық атқарушы органдардьщ заң қызметінің жұмысьш жасау;
— Нотариат кеңселерінің, азаматгық хал актілерін тіркеу 

органдарыньщ, адвокаттарьшьщ жеке жэне занды түлғаларға 
көрсететін заң қызметінің сапасын бақьшау;

— Азаматгық зал актілерін жазу органдарының кадрларын 
аттестатгау, іріктеу және орналастыру, осы органдарға 
үйымдастырушьшық, эдістемелік басшылықгы жасау, олардьщ 
қызметінде бірьщғай құқьщ қолдану іс тәжірибесін қамтамасыз 
ету;

— Әділет органдарынан жэне өзге де мемлекеттік органдардан, 
совдай-ақ нотариустардан шығатын ресми қүжаттарға апостиль 
қою.

5-2. құқықгьщ насихат саласьгада мьшандай функцияларды жүзеге 
асырады.

— Қүқықгьщ насихатты ұйымдастыруды ведомстволық үйлестіру, 
заңдарға түсіңдірме беругеқатысу;

— Зталондық заң актілерін жэне өзге де нормативтік кұқықтьщ
актілерді, ақпараттық жэне анықтамалық әдістемелік
материавдарды шарт негізінде, оньщ ішінде құқыктық 
ақпараттық автоматтандырылған құқықгық ақпараттық
автоматтандырьшған жүйесін пайдалана отырып беру;

— Заң әдебиеті, қүқықгьщ насихат проблемалары жөніндегі 
эдебиет тапсырысшысы.

6. Санагкерлік меншік кұқьщгарын қамтамасыз ету саласында 
мынандай функцияларды жүзеге асырады:

— Санаткерлік меншікті қорғау саласьшдағы заңдардың қолдану
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практикасын қорыгу, сондай-ақ осы саладағы заңдарды 
жетілдіру жөнінде ұсыныстар эзірлеу;

-  Санаткерлік меншік объекгілерін құқықгық қорғау жэне 
пайдалану саласындағы ғылыми зертгеу жұмыстары мен басқа 
да жұмыстарды ұйымдаегыруды жэне жүргізуді қамтамасыз 
ету;

-  Санаткерлік меншік объекгілерін қорғау және пайдалану 
мәселелері жөніндегі халықаралық ынтымақгастық;

-  Туындьшарды пайдалануш ьшардың ашорлық кұқьщ сабақгас
құқықгар нормаларын сақгауына жэне авторлық құқьщ пен 
сабақгас қүқықгарды қорғау саласындағы халықаралық 
шартгарды орындалуына байланысты қатынастарды
мемлекетгік реттеу;

-  Мүліктік қүқықгарды ұжымдық негізде басқарушы 
ұйымдардың қызметін бақылау;

-  Ресми тізілімдерде авторлық қүқықгы тіркеу;
-  Туындыларды пайдалану құқықгарының импорты мен

экспортын ұйымдастыруға жәрдемдесу;
-  Өнеркәсіптік меншік объектілеріне, селекңиялық жетісгіктерге, 

интегралдық микросхемалар топологияларына қорғау 
құжатгарын беруге түскен өтінімдердің тіркелуін қамтамасыз 
ету;

-  Қорғау қүжатгарын беруге түскен өтінімдерге саралтама
жүргізуді ұйымдастыру, онеркэсіптік меншік объектілерінің, 
селекңиялық жетістіктердің, интеғралдық микросхемалар
топологияларыньщ мемлекетгік тізілімін жүргізу, қорғау 
қүжатгарьш беру және оларды күшінде ұстау жоніндегі 
шараларды ясүзеге асыру;

-  Патештік іс саласындағы саралггаманы және жүзеге асыратын 
мемлекеттік ұйымдардың қызмегінбақылау;

-  Өнеркәсіптік меншік объектілерін, селекңиялық жетістіктерді, 
интегралды микросхемалар топологаяларьш пайдалаНуға 
арналған лиңензиялық шартгардьщ, ашық лиңензиялардьщ 
және қорғау кұжатгарын басқаға беру шартгарының тіркелуін 
қамтамасыз ету;

7. Атқарушылық қүжатгардың орындалуын республикалық 
мопшікке айналдырылған мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және одан 
і|»і пайдалану жөніндегі жұмыстардың ұйымдастырылуын қамтамасыз 

<11 у саласында мынандай:
Атқарушьншщ қүжатгардың орындалуын республикалық
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қамтамасыз ету (ұйымдастырушылык, эдістемелік қамтамасыз 
ету. бақьшау, атқарушылық іс жүргізу бойынша шағымдар мен 
өзге де өтініштерді қарау, борышкерлердің тыйьш салынған 
мүлкімен жүмыс)

— Жеке сот орындаушьшары мен олардьщ алқаларыньщ қызметін 
үйымдастыру (біліктілік, тәртііггік комиссияның жүмысын 
үйымдастыру, конкурс еткізу, жеке сот орьшдаушыларының 
қызметін лицензиялау, бақылау, олардьщ қызметін бақылау, 
жеке сог орындаушыларының іс-әрекеттеріне шағымдар мен 
өзге де өтініштерді қарау);

-  Атқарушылық қүжаттарды орыңдау саласында шет 
мемлекетгердің атқарушылық іс жүргізу қызметкерлерімен 
және халықаральщ үйымдармен ынтымақіастық;

-  Жекелеген негіздер бойынша республикалық меншікке 
айналдырылган (түскен) мүлікті (тэркіленген мүлікті) есепке 
алу, сақіау, бағалау жэне одан эрі пайдалану жөніндегі 
жүмыстарды үйымдастыру функцияларын жүзеге асырады.

Бүл саладағы функциялардың негізіне «Атқарушылық іс жүргізу 
жэне сот орыңцаушыларының мэртебесі туралы» 2010 ж. 2 сәуірдегі1 
ҚР Заңдары жатады.

8. Авторлық қүқық пен сабақтас құкықгар өнеркәеіигік меншік, 
селекцімлық жетістіктер, интегралдьщ микросхемалар топологиясы 
объектілерінің пайдаланылуына мемлекеттік бақьшау:

— Тексеру нысанында және өзге де нысандарда «Қазақстан 
Республикасыидағы мемлекетгік бақьшау жэне қадағалау 
туралы» ҚР Заңына сәйкес жүзеге асырылады.

Әділет органдары бүпардан басқа мынандай функцияларды жүзеге 
асырады: адам мен азаматтың, үйымдар мен мемлекеттің құқықгарын, 
бостандықгарын және заңды мүдцелерін сақтау жэне қорғау, ездеріне 
басқа мемлекеттІк органдар мен үйымдар берген, мемлекетгік 
қүпияларды қүрайтын мэліметгердің, сондай-ақ олар 
құпияландырылған мэліметгердің қор-ғалуымен қамтамасыз ету, әділет 
оргаңдарының күзыретіне жататын мәселелер бойынша азаматтар мен 
заццы тұлғалардың ҚР заңдарында белгіленген тэргіп пен мерзімде 
хабарлау;өз қызметі саласында жэне қорьггу жэне оларды жетілдіру ҚР 
Заңдарының бұзьшуьша ықпал еткен себептер мен жағдайларды жою 
жөнінде тиісті үсьшыстар енгізу, стратегиялар мен бағдарламалардың 
іске асырьшуын қамтамасыз ету, ез қүзыреті шегінде мемлекетгік

’ ҚР-сы Парламенті Жарғысы, 2010, № 7,27-қ
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орпшдарға ғылыми әдістемелік және құқықтық көмек көрсету, 
іияткерлік меншік саласьшда ҚР завдарының сақталуы тұрғысывда 
жеке және завды тұлғаларды тексеруді жүзеғе асыру; нормативтік 
и үқықтық актілердің мэтіндерін кейіннен ресми жариялау саласында 
ҚІ’ шңнамасының сақгалуы бойынша нормативтік-құқықгық акгілердің 
мотівдерін кейіннен жариялауды жүзеге асыратын тұлғалардьщ 
қызметін тексеруді жүзеғе асыру; Әділет оргавдары туралы заңда, ҚР 
очі е де завдарында, ҚР Президентінің және ҚР Үкіметінің актілерівде 
ко(делген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

Әділет ортандары мен олардың лауазьмды адамдарының өздерінің 
міидеттері мен функцияларьш орындауға байланысты қажетті 
қүқықгары бар. Олар өз қрыреті шегівде:

-  Орталық және жергілікті мемлекетгік оргавдар, ұйымдар, 
лауазымды адамдар мен азаматгар міндетгі түрде орывдауға 
тиісті нормативті к-құқықгық акгілер шығаруға;

-  Өз қүзыретіне кіретін мэселелер бойьшша ведомстволық 
үйлестіру мен бақьшауды жүзеге асыруға;

-  Мемлекетгік оргавдардан, ұйымдардан, олардьщ лауазымды 
адамдарынан қағаз және элекгровдық жеткізгіштердегі қаснетгі 
ақпаратгы жэне матерналдарды ҚР Завдарына белгіленген 
тәртіппен сұратуға және алуға;

-  Орталық мемлекетгік оргавдарға, сондай-ақ маслихаттар мен 
әкімдіктерде ҚР Үкімегі айқывдайтын тәртіппен мемлекеттік 
тіркеуге жататын нормативтік-құқықгық актілерді тексеруді 
жүзеге асыруга;

-  ҚР Азаматтық іс жүргізу кодексінің 56-бабывда белгіленген 
тәргіппен азаматгардьщ кұқықгарын, боставдықгарын және 
заңмен қорғалатын мүдцелерін, совдай-ақ қоғамдық немесе 
мемлекетгік мүдцелерді қорғау үшін сотқа талап қойып 
жүгінуге;

-  Өздеріне берілген мүлікті басқаруды жүзеге асыруға;
-  Лицензиялауды және лицензиаттардьщ лицензиялық 

талаптарды сақгауы жөніндегі қызметіне бақылауды жүзеге 
асыруға;

• Бағьшысты үйымдарды құру, қайта ұйымдастыру және тарату
мәселелері бойынша ұсыныстар енгізуге;

■ ҚР ақпараттандыру туралы заңнамасьша сәйкес ақпараттық
жүйелерді пайдалана отырып, электровдық қызметгер көрсетуге;

» Баспа қызметін жүзеге асыруға;
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Завда белгіленген жағдайлар мен тәртіп бойьшша экімшілік құдық
б.үзушылык туралы хаттамалар жасап, Істерді қорғауға, ө» 
қүзыреті шегінде әкімшілік жазалар қолдануға;
Әділет оргаедары туралы Заңда, ҚР өзге де зандарьюда, ҚР 
ГІрезидентінің және ҚР Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де 
өкілетгіктерді жүзеге асыруға кұқылы.



ХІП-БӨЛІМ.
СЫРТҚЫ ІСТЕР САЛАСЫНДАҒЫ БАСҚАРУ

1-Тарау. СЫРТҚЫ ІСТЕР ЖӘНЕ 
ДИПЛОМАТИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТ САЛАСЫН 

БАСҚАРУ

§1. Сыртқы істер саласындағы басқарудьщ  
рымдық-к^қықтық негіздері

Мемлекеттік басқарудьщ аса маңызды салааралық бірі сыргқы 
ісгер саласы болып табьгаады. Қазақстан Республикасының бұл 
саладағы қызметі оның егемендігін барльгқ елдермен және 
интеграциялық (біріккен) бірлестіктермен, ең алдымен Тэуелсіз 
Мемлекетгер Достастығына қатысушы мемлекеггермен тең құқылы 
және взара павдалы қатынастардың дамуъш қамтамасыз етеді.

ҚР-ның Конституциясына сәйкес халықаралық қатынастар 
спласьшдағы негізгі Өкілетгіктер ҚР-ньщ Президентіне жатады. 
Атап айтсақ, ҚР-ның Президенті ҚР-сы басшысы ретінде ел ішінде 
жане халықаралық қатынастарды Қазақстанның атынан өкілік етеді. 
Ол мемлекетгің ішкі және сыргқы саясатының негізгі бағыттарын 
нйқындайды.

ҚР-сы Президентінің сыртқы саясатгағы өкілегтігі ҚР-ның 
К о 11 ституциясында (44 б) және «Қазақстан Республикасының 
Іірсзиденті туралы» 1995 ж. 26 желтоқсандағы ҚР-ның 
Коиституциялық Заңьщда (7 б) айқындалған1.

Олар бойыиша Республика Президекгі ҚР-ның дипломатиялық 
оиілдіктерінің басшьшарын тағайындайды және кері шақырып алады: 
озінің жанында тіркелгенімен, мемлекетгердің дипломатиялық жэне 
озге де өкілдіктердің сенім грамоталары мен кері шақырып алу 
і рамоталарын қабылдайды.

Республика Президенті келіссөздер жүргізуді және Қазақстан 
І*сспубликасыньщ хальщаралық шартгарына қол қояды; келіссөздер

1 К,І'-сы Жоғары Кеңес Жаршысы, 1995, №24,172 - қ
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жүргізуге және Республикалық мемлекетаралық шарпггарына қол қоюга 
өкілеттік береді; бекіту грамоталарына қол қояды; республика 
жасасқан, бекітуге жатпайтын хальщаралық шарттардың күшін тоқгата 
түру туралы шешім қабылдайды; Парламентке республика жасасқан 
халықаралық шарттарды денонсациялау туралы үсьшыс енгізеді1.

Қазақстан Республикасының Қауіпсіздік Кеңесі үлттық қауіпсіздік 
саласында Қазақстан Республикасыньщ хальщаралық шартгарьш 
жасасу, орьгадау және олардың күшін жою жөнінде мемлекет 
басшысынаүсыньмдар дайындайды.

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚР-сы Конституциясы 
бойынша Реснубликаның сыртқы саясатын жүргізу жонінде шаралар 
эзірлейді. «Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы» ҚР-ның 
Конституциялық Заңына2 сэйкес ҚР-ньщ Үкіметі келіссөздер жүргізу 
мен үкіметаралық келісімсөздерге қол қою туралы шешімдер 
қабылдайды. Республиканың шет мемлекетгермен, халықаралық және 
аймақіық ұйымдармен өзара қарым-қатынасьш дамытуды қамтамасыз 
етеді; сыртқы экономикалық саясатгы жүзеге асыру жөнінде шаралар 
қолданады; халықаралық қаржы үйымдарымен ьштымақгастықгы жэне 
езара іс-қимылды жүзеге асырады.

§2. Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметі

Қазақстан Республикасьшың дипломатиялық қызметі ҚР-ның 
Консппуциясына, «Қазақстан Республикасының дипломатияльщ 
қызметі туралы» 2002 ж. 7 наурыздағы №299 II ҚРЗ Заңьша3, ҚР-ның 
өзге де нормативтік-кұқықгық аісгілері мен хальщаралық шарттарына 
сәйкес жүзеге асырьшатын ҚР-ның дипломатиялық қызмет 
о р г а н д а р ы н д а г ы  Қазақстан Республикасы азаматгарыньщ кәсіби 
қызметі.

Қазақстан Республикасының сыртқы саяси қызметін жүзеге 
асыратын мемлекетгік органдар дипломатиялық қызмет органдары 
больш табылады. Дипломатиялық қызметтің бірыңғай жүйесін Сыртқы 
істер министрлігі, оньщ ведомствалары, шет елдердегі мекемелер,

! «Қазақсган Реепубликасының халықаралық шарттары туралы»2005 ж. 30 мамырдағы
анды// ҚР-сы Парламенті Жаршысы, 2005, № 10,35-қ 
ҚР-сы Жоғары Кеңес Жаршысы, 1995, №23, 145-қ

3 ҚР-сы Парламентінің Жаршысы, 2002, № 5,51-қ %
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сондай-ақ Сыртқы істер министрлігінің қызметін қамггамасыз ету үшін 
қүрьшған ведомстваіхық бағыныстағы үйымдар. Сыртқы істер 
министрлігінің қарауындағы оқу орындары қүргійды.

Дипломатиялық қызмет органдарының мынандай міндеттер 
жүхстелген:

1. ҚР-сы сырткы саясатыньщ түжырымдамас мен негізгі 
(іағыттарын әзірлеу және ҚР-ның Президентіі мен Үкіметіне тиісті 
үсыныстар беру;

2. ҚР-ның сыртқы саяси жэне сыртқы экономикалық 
сгратегиясы бойынша ҚР-ның Презңценті халықаралық бастамаларын 
іске асыру;

3. ҚР-ның сыртқы саяси бағытын іске асыру, ҚР-ның сыртқы 
исономикалык саясатын жүзеге асыруға жэне халықаралық беделін 
нығайтуға жәрдемдесу;

4. ҚР-ның егемендігін, қауіпсіздігін, аумақтық түтастығын 
жэне шараларыньщ мызғымастығьш, оньщ басқа мемлекетгермен езара 
қарым-қатынасггардағы және халықаралық аренадағы саяси, сауда 
жономикалық жэне өзге де мүдцелерін дипломатиялық құралдар мен 
одістер арқьшы қорғауды қамтамасыз ету;

5. Шет елдерде ҚР-ның азаматтары мен заңцы
гүлғаларьшың күқықтары мен мүдцелерін қорғау:;

6. ҚР-ның халықаральнс; бейбітшілікті, ғгламдық және аймақгық 
қауінсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі күш жігерін дипломатиялық 
қүралдар мен эдістер арқьшы іске асыру;

7. ҚР-ның шет мемлекеттермен, халықаралық үйьшдармен
дипломатиялық жэне консулдық қарым-қатынастарьш жүзеге асыру;

8. Шет мемлекетгермен жэне халықаралық үйьшдармен
қатынастарда К,Р-ның сыргқы саяси жэне сыргқы экономикалық 
бірыңғай бағытын және инвестиңиялық саясатын жүргізуді қамтамасыз 
ету мақсатында басқа да орталық атқарушы органдардың халықаралық 
қычметін үйлестіру;

9. Әлемдегі саяси жэне әлеуметгік экономикалық жағдайда, 
п" і мемлекеттердің, сыртқы жэне ішкі саясатына, халықаралық 
үйымдардың қызметіне талдау жасау жэне орталық мемлекеттік 
оргапдарды қажеіті ақпаратпен қамтамасыз ету.

Дишюматиялық қызмет органдарының негізгі функцияларына 
мьшалар жатады:
" Шет мемлекеттермен және халықаралық ұйымдармен қатынастарда 

ҚР-ның агынан окілдік ету;
■ ҚР-сы халықаралық саясатының стратегиясын іске асыру;
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* Кедіссөздер жүргізу жэне ҚР-ның халықаралық шартгарын жасауды 
ұйымдастыру;

■ Халықаралық шартгарды жасау, орындау, қолданьшуьш тоқтата түру 
жәие күші туралы ұсыныстар айкындау, оларды Қі5-сы 
Президентінің немесе Үкіметінің қарауында белгіленген тэртіппен 
енгізу;

* ҚР-ның шет мемлекеттермен және халықаралық ұйымдармен 
карым-қатынастар мәселелері бойынша ҚР-ның Президентіне, 
Парламентіне жэне ҮкІметіне белгіленген тәртішіен ұсыныстар 
жасау;

* ҚР-ның халықаралық ұйымдардың, конференциялармен 
кеңестердің, форумдардың қызметіне қатысуын қамтамасыз еіу. ҚР- 
ның халықаралық қоғамдастық мүшееі ретінде ғаламдық және 
аймақтық проблемаларды шешудегі релін артгыруға жэрдемдесу;

* ҚР-сы азаматгарының кұқықгары мен бостандықтарын, оның 
қорғанысы мен ұлтгық қауіпсіздігін, кұқық тэртібін қоргауды 
қамтамасыз ету, ҚР-ньш, шет мемлекеттермен жэне халықаралық 
ұйымдармен сауда экономикалық, қаржы, ғьшыми жэне ғылыми 
техникалық, мәдени, сондай-ақ өзге де байланыстарын дамыту мен 
кеңейту жөніндегі іс шараларды эзірлеуте қатысу;

■ ҚР-ньщ мемлекетшілік және халықаралық іс шараларын 
протоколдық ұйымдастыру түрғысынан қамтамасызету;

■ ҚР-ньщ басқа елдермен иарламентаралық байланыстарын жүзеге 
асыруға жәрдемдесу;

* ҚР-ның аумағында жэне шег елдерде халықаралық құқықгық 
нормалармен және ҚР-ның заңцарымен регламенттелетін консулдық 
функңияларды жұзеге асыру;

■ Шет елдерде тұратын отандасгармен байланыстарды және қарым- 
қатынастарды дамытуғажәрдемдесу;

■ ҚР-ның халықаралық шартгарын тіркеудің, есепке алудың және 
сақгаудьщ бірьщғай мемлекеттік жүйесінің жұмыс істеуін 
қамтамасыз ету;

■ ҚР-сы жасасқан халықаралық шартгардьщ депозитарийі 
функцияларын жүзеге асьфу;

* ҚР-ньщ мемлекетгік органдарын, бұқаралық ақпарат құралдарын 
ҚР-ның хальщаралық жағдайы мен сыртқы саясагы туралы хабардар 
ету;

* Инвестиңиялық ахуалдың жақсаруьша жэрдемдесу жэне 
халықаралық нарықга ҚР-ның жағымды бейнесін қалыптастыру;

- Дишіоматгошық қызмет туралы заңда жэне ҚР-ның басқа 
заңдарында козделген озге де функңияларды жүзеге асыру.
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Қазақстан Республикасьшың Сырхқы іск:р минисірлігі сыртқы 
іи.гшетті жузеге асыратын және Қазақсіган Республикасыньщ 
дипломатиялық қызмет органдарыньщ бірьщпш жұйесін басқаратьш 
Кдіақстан Республжасьшьщ орталық атқарушы органы болып 
іабылады.

Министрлік өзінің қызметін ҚР-ның Конституциясы мен 
Інңцарына, хахықаралық шарттарына, ҚР-сы Президентінің Үкіметінің 

нктілеріне өзге де нормативтік-құқықгық актілерге, сондай-ақ 
«Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі тураль»> Брежеге1 
і лйкес жүзеге асырады.

Министрлікті ҚР-ньщ Президенті қызметке тағайындайтын және 
қі.ізметген боетатын Мннистр басқарады.

Министрілктің осы Ережеде белгіленген міндетгері мен 
<|»умкңиялары Дишгоматиялық қызмет туралы заңда айқындалган 
дишіоматиялық қызмет оргаңцарьшың міндетгері мен негізгі 
фукнцияларынанегізделген. Олартөменде баяндаяады.

Министрліктің өзінің негізгі міндеттері мен фуішцияларын жүзеге 
ноыру мақсатывда заңнамада белгіленген тәртішіен:

■ ҚР-нын орталық және жергілікті атқарушы органдарынан, өзге 
де үйымардан Министрлікке жүктелген фукнцияларды жүзеге 
асыру үшін кажетті қүжаттарды, анықіамалық және басқа да 
материалдарды сүратуга және алуга, сондай-ақ ҚР-сы 
заңнамгісыныц талаптарын ескере оіырып, көрсетілген 
үйымдарға ақпарат беруге;

“ ҚР-ның Презвдетіне шетелдік мекемелер қүру туралы 
үсынысгар енгізуге;

“ Елдің шел елдермен оң беделін қалыптастыру бойышпа ҚР-ньщ 
Президенті мен Үкіметіне үсыныстар енгізуге;

“ Өз қүзыретінің шегівде ҚР-ның нормативтік-күқықтык актілер 
қабылдауға;

■ Берічген күқытарға сэйкес ҚР-ньщ аумағыңда жэне шет елдерде 
ҚР -иың жер учаскелеріне, ғимараттарына, қүрьшыстарына және 
озге де мүлкіне иелік етуге, оларды пайдгшануға жэне басқаруға 
қүқығы бар.

Дипломатиялық қызметгің шет елдердегі мекемелеріне ҚР-ньщ 
іиіюлдерде орналасқан дипломатияльщ және оларға теңестірілген 
і іні пдікгері, сондай-ақ консулдық мекемелері жатады.

1 I I' іи.іц I Ірезиденті меи ҚР-сы Үкіметіиің акхілер жинағы, 2004, №41, 530-қ
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§3. Қазақстан Республикасының елшіліктері жәме оған 
теңестірілген вкіддіктері

Мемлекет басшысы аккередиттелетін, Төтенше және Өкілетгі Елші 
басқаратын, орналасқан мемлекеттінде Қазақстан Республикасьшың 
өкшдігін жүзеге асыратьш, дишіоматиялық өкілдікке теңестірілген 
Қазақстан Республикасының шет елдегі мекемесі Қазақстан 
Республнкасының Елшілігі болып табылады.

Дипломатиялық өкілдікке теңесітірілген Қазақстан 
Республикасының дипломатияльщ миссиясы және Қазақстан
Республикасының тұрақгы окілдігі шет елдегі мекемесі болады. ҚР-ның 
дипломатияльщ комиссиясын Сенімді окіл басқарады, ол орналасқан 
мемлекетгінде сыртқы істер минисгрі жанында аккредитивтеледі. 
Қазақстан Республикасының өкілдігін жүзеге асырады. Халықаралық 

, үйым жаньшдағы ҚР-ньщ түрақгы өкілдігін Түрақіы өкія басқарады, 
ол Қазақстан Республикасы мүшесі болып табылтын халықаралық 
үйымда Қазақстан Республикасының окілдігін жүзеге асырады.

Өкілдік ҚР-ның Президенті Жарлығының негізінде қүрылады, 
қайта уйымдастырьшады және озінің қызметін тоқгады. Өкілдік 
ҚР- ның Сыртқы істер министрлігі басқаратын дипломатиялық қызмет 
органдарының бірыңғай жүйесіне кіреді.

Өкілдік өзінің қызметін ҚР-ның Конституңиясына, 
Дипломатиялық қатынастартуралы '1961 ж. 18 сәуірдегі Вена 
Конвенңиясының Консулдық қатынастар туралы 1963 ж. 24 сәуірдегі 
Вена Конвенциясының ережелеріне, «Қазақстан Республикасьшьщ 
дипломатиялық қызметі туралы» 2002 ж. 7 наурыздаіы ҚР-ның Заңына, 
ҚР-ның Президентінің 2004 ж. 4 ақпандағы №1287 Жарлығымен 
бекітілген, «Қазақстан Республикасының дипломатиялық жэне оған 
теңестіріліген өкілдігі туралы» Ережеге және өзге де норматнвтік- 
қүқытық акгілерге, орналасқан мемлекетгің заңнамасьш не 
халықаралық ¥йымның ережелерін ескере отырып, ҚР- ның 
Халықаралық қүқьщтьщ жалпы жүрт таныған нормаларына сәйкес 
жүзеге асырады.

Өкілдіктің негізгі міндехтері ҚР-ның сыртқы саяси бағытьш 
іске асыру, сыртқы зкономикалық саясатты жүзеге асыруға, сыргқы 
экономикалық саясаггы жүзеге асыруға жәрдемдесу, орналасқан 
мемлекетімен не халықаралық үйыммен қарым қатынастарда ҚР-ның 
өкілдігі, ҚР-ның егемендігін, қауіпсізідігін, аумақгық тұтастығын 
жэне шекараласьшьщ мызғымастығьш қорғауды, оның саяси, сауда 
экономикалық және өзге де мүдделерін дишюматиялық жолдармен
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іһ ш іо  мемлекетінде Қазақсхан Республикасыньні оның азаматгарьпшң 
жопс заңды тұлғаларьшың күқьсқгары мен мүдцеяерін қорғау.

Өкілдіктің пшаратанда, Төтенше және Өкілетгі Елшінің (Тұрақгы 
окілдік) резиденңиясында Қазақстан Республикасының туы көтеріледі, 
Каіақстан Республикасының Мемлекетгік елтаңбасы бейнеленген, 
Кдзақстан Республикасының мемлекеттік тілінде және орналасқан 
мемлекетті (хгшықараиық үйым) белгілейтін тілде өкілдік нысаны 
(розиденңия атауын) жэне Қазақстан Республикасына тиістілігі 
корсетілген қалқан орнатады.

Өкілдіктің қызмеіжерлері олардың отбасы мүшелері орналасқан 
момлекетіңце халыкдралық қүқықгык, ҚР-ның халықаральщ 
пііфтгарыньщ, халықаралық үйьшдар мен олар орналасқан 
мсмлекеттері арасында жасалған халықаралық шартгарды 
пормаларында, сондай-ақ орналасқан мемлекеттің артықшылықгарын 
иайдаланада.

Өкілдік ҚР-ның заңнамасында белгіленген тәртіппен мынандай 
функңияларды жүзеге асырады:

« ҚР~ның халықаралық саяси стратегиясын іске асыруға 
жәрдем,цеседі;

■ Орналасқан мемлекеттінде не халықаралык үйымда ҚР-ның 
бірыңғай саяси бағьггын жүргізуді қамтамасыз етеді;

• Орналасқан мемлекетімен не халықаралық үйыммен
• ҚР-ның қарым-қатынастары мәселелері бойынша Министрлікке 

үсыныстар табыс етеді;
« Орналасқан мемлекеттің мемлекетгік органдарымен не

халықаралрьіқ үйыммен жэне оның шеңберінде келіссөздер 
жүргізеді жзне ресми байланыстарды қолдауғажәрдемдеседі;

■ Орналасқан мемлекетімен не халықараяық үйыммен ҚР-ның 
ынтымгіқтастьны шеңберіндегі мақсатгары мен қағңдаларын 
жүзеге асырзта, сондай-ақ шешімдерді іске асыруға 
жэрдемдеседі;

" Орналасқан мемлекетімен не халықаралық үйыммен Қазақстан
Республикасы келіссөздер жүргізуін және халықаралық 
шартгарына қол қоюды үйымдастырады;

■ Орналасқан мемлекетгіне не халықаралық үйымға іссапарға 
жіберілген ҚР-ның ресми делегаңияларына жэне өкілдіктеріне 
оларға зкүктелген міндеттерді орындауға жэрдемкөрсетеді;

- ҚР-нын Презңаенті, Парламенті палаталгірының төрағалары,
• ҚР-нын ГІремъер-министрі жэне ҚР-ның басқа да ресми

253



тұлғаларға қатысатын іс шараларды протоколдық ұйымдық 
тұрғыдан қамтамасыз етгуді жүзеге асырады;

* Орналасқан мемлекеті туралы ақпарат жинауды, ораналасқан 
мемлекетімен ҚР-ның қарым-қатынасына, оньщ сыртқы және 
іііікі саясатына, халықаралық қатынастар жүйесіндегі орньша 
талдау жасауды, сондай-ақ басқа да мемлекеттер меи 
халықаралық үымдардьщ қызметін зерттеуді жүзеге 
асырады;

» ҚР-ньщ мемлекеттік органдарын сыртқы және ішкі саясатына 
жүзеге асыру үшін қажетгі ақпараттық белігленген тәртіппен 
қамтамасыз етеді;

■ ҚР-сы мен орналасқан мемлекетінің не халықаралық үйымның 
арасындағы экономика, мәдениет, ғьшьш саласындағы жэне 
басқа да салалардағы достық жэне езара тиімді катынастарды 
дамытуға жәрдемдеседі;

■ ҚР-ның заңнамасымеи және халықаральга; күқықтық 
нормаларымен регламенттер консулдық функцияларды жүзеге 
асырады;

* ҚР-ның сыртқы және ішкі саясаты, мемлекетгің элеуметтік 
экономикалық, мәдени жэне рухани өмірі туралы ақпараггы 
орналасқан мемлекетіңде не халықаралық үйымдатаратады;

- ҚР-сы жэне орналасқан мемлекеттіне не халықаралық үйым 
қатысушы болып табылатыи халықаралық шарттардың 
орындалуына жалпы қағалау мен бакылауды жүзеге асырады;

* Орналасқан мемлекеттінде түрып жатқан отандастырьшызбен 
байланыстарды жэне қарым қатынасты дамытуға жәрдемдеседі;

* Орналасқан мемлекетінде, сондай-ақ көрші мемлекетгерде 
төтенше немесе әскери жагдай орын алған немесе олардың 
туындау қатері төнген жағдайда оларды қауіпсіз жерлерге 
шүғьш көшіруіе дейін, ҚР-сы азаматтарының қауісіздігін 
қамтамасыз ету және ҚР-ның меншігін сақгау жөніңдегі 
қызметгі үйлестіруді жүзеге асырады;

* ҚР-ның Заңнамасында көзделген өзге де функцияларды жүзеге 
асырады.

Өкілдік өзінің міндетгері мен жүктелген функцияларды жүзеге 
асыру үшін ҚР-ның заңнамасында белгіленген тәртіппен Қазақстандық 
мемлекетгік үйымдардың өкілдіктері мен филиалдарыньщ (мемлекеттік 
үйымдар) орналасқан мемлекетіндегі қызметін үйлестіруге; орналасқан 
мемлекетіндегі мемлекетгік үйымдардан толық ақпарат беруді жэне ҚР- 
ның үлттық мүдцелерін қозғайтын қызметті келісуді талап етуге, ҚР-
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і и .і ц  ' (аңнамасывда көзделген өзге де қү-қыктарды жүзеге асыруға 
пуиі.ігы бар. Кдзақсган Республикасының елшілігін ТөтеВіне және 
«іиілшті Елші, ал халықаралық үйым жанындаіы Қазақстан 
І’іч иубликасыньщ түраісгы өкідцігін Түрақгы өкіл басқарады. Төтенше 
'іыпо Өкілетгі ЕлшІ және Түрақгы өкілді ҚР-сы Сыртқы істер 
министрілігінщ үсьшуы бойынша КР-ньщ Президеңті қызметке 
і ііі :піі»шдайды және қызметген босатады.

ҚР-ның Дигшомагиялық миссиясьш ҚР-ның Сыртқы істер министрі 
і і.пметке тағайьшдайтын және қызметзген босататын Сенімді екіл 
і кісқирады.

Өкілдік басшысы:
■ ҚР-ның сыртқы саяси бағытьш іске асыру жоніндегі мақсатты 

жүмысты жүргізуге, ҚР-сы азаматтарьгаың жэне ұйымдарының 
күқытаріы мен мүдцелерін барлық завды жолдармен жэне 
әдістермен қоргауға;

■ Орналасқан мемлекеттің не халықаралық үйымньщ ішкі жэне 
сыртқы саясатының мэселелері бойынша Минсшрлікке ақпарат 
беруге;

* Орналасқан мемлекетімеи не халықарачық үйыммен ҚР-ның 
ынтымақгастығьш дамытуға қамтамасыз етуге;

* Орналасқан мемлекетінде өкілдікке, қызметкерлерге және
олардың отбасы мүшелеріне хаіықаралық қүқьггық 
нормаларына жэне орналасқан мемлекетгінің заңнамасына 
сәйкее берілетін артықшьшықгар мен иммунитетгерді 
қамтамасыз ету жөніндегі қажетгі шаралар қолдануға;

■ Орналасқан мемлекетінен тысқары жерлерге қысқа мерзімде 
қызмепік іссап арларға шьвгуды Министрлікпен келісуге;

" ҚР-ның заңнамасымен жэне халықаральп; шартгарьомен,
сондай-ақ халықаралық құқықгық нормаларымен оның 
құзыретіие жататын басқа да функңияларды орьшдауғаміндетті.

Өкілдік басшысының берілген өкілдіктер шегіңце халықарапық 
ішірпарды ясасасуға қатысты актілер жасауға; орналасқан
мгмлекетімен не халықаралық ұйыммен екі жақгы қатынастар 
м.юслелері бойынша бІлгіленген тәртіппен үсьшыстар енгізуге; 
оиілдіктің қүзыретіне жататын мэселелер боынша мемлекетгік
уйымдардан в;ажетті материалдар мен құжаттарды белгіленген
і іртіипеи алуға, окілджтің қызметкерлерін мемнекеттік наградалармен

■ 11. імат гау туралы, дәрежесі мен қьгзметін асыру туралы, мерзімнен 
ііурі.щ слге қайту немесе шетелдегі жүмыс мерзімІн үзаргу туралы,
> > р і І іггі іс жаза қолдану туралы ұсыныстарды Министрлікке енгізуге; 
иііілдікті қаржьгаандыру жоспарында кезделген қаражатгың
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(шығысгьщ) лимитіне билік етуге; өкілдіктің қызмет мәселелері 
бойынша бұйрықгар шығаруға, қызмет көрсетуші қызметкермен еңбек 
қазгынастарына байланысты мәселер бойьшша дербес шешімдер 
қабылдауға, өкілдік қызметкерлерінің жьш сайьшғы ақысы төленетін 
еңбек демалыстарьшың кестесін бекітуге; жьш сайынғы ақысы 
төленетін еңбек демалысы берілғен кезде жол жүруді қоспағанда, 
Министрліктің және олардың огбасы мүшелерінің ҚР-ны және басқа да 
мемлекеттерге кысқа мерзімді жол жүруіне рүқсат беруғе қүқыны бар.

Төтенше жэне окілетті Елшісі орналасқан мемлекетгіндегі ҚР-ның 
бас консулдықгарының, консулдықгарьшың, вице консулдықгарының, 
консулдық агентгіктерінің, қүрметті консулдықгарының және өзі 
аккредиттелген мемлекетгерде ашылған ҚР-ның дипломатиялық 
миссияларының қызметіне басшылықгы, сондай-ак орналасқан 
мемлекетгіндегі ҚР-ның өзге де өкілдіктерінің жэне ҚР-ның 

' мемлекетгік үйымдары өкілдіктерінің қызметін үйпестіруді және 
олардьщжүмысына бақьшауды жүзеге асырады.

Аталған өкілдіктердің басшьшары өзінің қызметін Төтенше және 
Өкілетгі Елшімен келісуге, қызметін Төтенше жэне Өкілетгі Елшіге 
оның өкілетгіктерін жүзеге асыруға жәрдем көрсетуге, өзінің қызметі 
туралы оған ақапарат беруге міндетгі.

Өкілдіктің күрылымы мен пггат кестесі ҚР-ның Үкіметі белгілеген 
шет елдегі мекемелердің штат саны, лимиті шегінде жэне орналасқан 
мемлекетгімен не халықаралық үйыммен жасапған тиісті 
уағдаластықгарды ескере отырып, Министрлік бекітеді. Өкілдікте 
саяси, сауда экономикалық, консулдық, баспасөз жэне ақпарат, ізгілік 
жэне мэдени байланыстар, референтура бөлімдері (топтары), қаржы 
шаруашьшық қызмет және басқалары жүмыс істеуі мүмкін. Өкілдік 
бөлімдерінің функңияларьш жэне қызметкерлерінің қызметтік 
міндетгерш өкілдік басшысы белгілейді.

Өкілдіктегі еңбек қагынастары халықаралық қүқықгық 
нормаларын және орналасқан мемлекетінің заңнамасын ескере отырьш, 
ҚР-ның заңнамасымен ретгеледі.

Өтпелі экономикасы бар елдерде халықаралық қатынастардағы 
өзгерістермен қатар мемлекетгің өзінің рөлінің өзгеру үдерісі жүруде. 
Сондықган сыртқы саясат ведомствосы жэне түтастай алғанда 
мемлекеттік қызмет жүйесі қоғам күтетін жағдайларға жэне мемлекетгің 
өзгеретін функңияларына барабар болуы өзекгі болатүсуде.

Әлемдік тәжірибені зерделеу сыртқы саясат ведосмтвосыньщ 
абсолютгі жетілген қүрылымы іс жүзіңде әлемнің бірде-бір елінде жоқ 
екенін, ал оларды реформалау үздіксіз үдеріс болып табылатынын



мірсетеді. Мемлекет қызмегінің тиімділігін артгыру — Қазақстанның 
(кшашағын айқьшдайтьш басты фактор. Демек, бұп — аса маңызда 
і і|)а гегиялықміндет.

Сондықган бүгінде мемлекетгік қызметшілердің жэне түтастай 
.шганда, мемлекеттік органдардың жүмыс тиімділігін артгыру жэне 
і нісінше, мемлекетгік ресурстарды негұрлым ұтымды пайдалану қажет. 
Кліақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің Орталық 
иііііараты және шетелдердегі мекемелері қызметінің тиімділігіне қол 
жеткізу жэне жақсарту қажетгігін назарға ала отырып, орта мерзімді 
ие іеңде келесі іс-шараларды жұзеге асыру жоспарлануда:

-  озық ақпаратгық және коммуникациялық технологияларды 
енгізу;

-  СІМ-нің жэне ҚР шетелдегі мекемелерінің оңгайлы құрылымын 
Қ¥РУ;

— басқарудың жүйесі мен әдістерін жетілдіру, үйлестіру мен 
бақьшаудың тиімді тетікгерін енгізу;

— кадрлық қамтамасыз ету жүйесін жетілдіру.
Түпкілікгі нәтижелерге қол жеткізуге бағдарланган мемлекетгік 

жоспарлаудың жаңа қағидатгарын енгізуді ескере отырып, 
министрліктің орталық аппаратының үйымдық күрылымына еяеулі 
озгерістер енгізу көзделуде. Атап айтқанда, стратегиялық жоспарлау 
қызметін (орта мерзімді жоспарлау, Стратегиялық жоспардың мақсатты 
индикаторлары мен сандық көрсеткіштерін әзірлеу жэне жетілдіру, 
і үіынудың табиғи нормаларын жасау жэне т.б.), озьш; ақпаратгық жэне 
коммуникаңиялық технологияларды енгізу жөніндегі қызметгі, 
Пюджетгік шығыстарға мо- ншоринг жүргізу жэне экімшілік ету 
қызметін, Сыртқы істер минист- ріне тікелей бағьшыстағы аудит жэне 
ішкі бақылау қызметін күру жэне жеке бөлімшелерге айналдыру.

Мемлекетгің сыртқы саясатын жүргізу кезінде, Қазақстан 
Геспубликасыньщ министрліктері мен ведомстволарының халықаралық 
қызметін үйлестіруді жүзеге асыруда негізгі факторлардың бірі болып 
габылатын министрлікгің ортальщ аппаратыньщ шетелдердегі 
мекемелермен өзара ықналдастығы маңызды мәселе болып қала береді.

Қызметкерлердің лауазымдық міндетгеріне функңионалдық тапдау 
жүргізудің нәтижелерін, бірқатар болімшелерді оңгайлаңдыруда 
(I ;ҚЫ¥-ньщ жеке департаментін қүру) есісере отырьш, қүрылымдық 
кдйта жаңғырту жүргізілгеніне қарамастан, Сыртқы істер министрлігі 
бүрынғысынша ортальщ аппаратга 400 бірлікке дейін және шетелдегі 
мекемелерде 720 бірлікке дейін штат санын үлғайтуға мүқгаж.
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Министрліктің орхалық аішаратының пггат саньш үлғайту- 
Қазақсіанііың сыргқы саяси бастамаларының серпінді жобаларын 
жүзеге асыратын («Саналуандық арқылы прогреске» диалогы, 
«Еуропаға жол» бағдарламасы, Оргалық Азия мемлекетгерінің Одағы 
және т. б.), Қазақстанның сыртқы саяси басымдықгарының қатарына 
енгізілген елдермен жэне өңірлермен (ҚХР, Жалония, Үндістан және 
араб әлемінің жетекші мемлекетгері) ынтымақгастық ясүргізетін 
бөлімшелерге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының жаһандық 
әлемде экономикалық мүдделерін қорғауға және ілгерілетуге жауап 
беретін арнайы департаментті қалыптастыруға бағытталатвш болады. 
Шетелдік аппаратгың қосымша саны — толыққанды Елшіліктерге 
айналдырьшған бірқатар дипломатиялық екілдіктерді нығайтуға, 
сондай-ақ сауда-сатгық пен саяси ықпалдастық деңгейі түрғысынан 
елеулі көрсегкішке қол жеткізілген шет мемлекеттерде ҚР-дың шет 
елдердегі жаңа мекемелерін апгуға бағытгалады.

Мемлекеттік қызметкерлер еңбегіне ақы төлеу мэселесі 
проблемалық күйінде қалып отыр. Соңғы үш жыл ішінде білікті 
кадрлардың үлтгық компаниялар мен жеке секторларға кетуі сыртқы 
саяси ведомствоның ғана емес, сонымен бірге түтас алғанда 
мемлекетгік аппаратгың да қызметін үйымдастырудың жүйелілігін 
жоғалтуға әкеліп соқгы. Қүжатгарды өңцеу сапасының темендегені, 
қабілетсіздііс және тапсырьшған міндеггердің уақгылы орындалмауы 
байқалады.

Қазақстан халқы білімінің жеткілікті жоғары деңгейі тиісті ынта- 
ландыру болған жағдайда дипломатиялық қызметке кәсіби кадрларды 
тартуға мүмкіндік беретінін атап көрсегу керек.

Бүдан басқа, проблема еңбекке ақы төлеудің барабар деңгейІ бол- 
мауында ғана емес, сонымен бірге ақы төлеудің қолдаиыстағы жүйесі 
мемлекетгік қызметкерлерді өз біліктілігін көтеруге ынталандырмай- 
ды. Біліістілікті кетеруді кездейтін бағдарламаларды қаржьшаңцырудың 
қазіргі көлемі жағдайьгада жоғары деңгейде оқыту мен қайта 
даярлауды іске асыру мүмкін емес екені қүпия емес.

Алда түрған орта мерзімді кезеңде Америка мен Еуропаның 
бірқатар дамыған елдерінде қабылданған, еңбекке ақы төлеудің езге 
сапалы жүйесіне кезең-кезеңімен кешу туралы ұсынысты эзірлеу үшін 
д и пл оматиялы қ екілдіктер шығыңцарьшың және оньщ
қызметкерлерінің жеке ніыгысгарының мониторингін жүргізу 
кезделуде. Оның мәні қызметкерлердің жалақысына жекелеген 
объективті түрдегі қажетгі шығыстарды (хұрғын пзтерлерді жалға алу, 
автокөлікті жалға алу, балаларды оқыту жэне т.б.) енгізу есебінен
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Оюджетгік қаражатқа экімшіліктендіру көлемін қысқарту. Мемлекетгің 
с і.іргқы саяси белсенділігі өсе түсіп отырған жағдайда, үлтгық 
ікоиомиканың түрақты өсімі түргысында ел Президентінің 
мші.іқаралық бастамаларьш ілгерілету ісінде, оларды іске асыру үшін 
і ,)ііксс жағдайлар туғызу проблемасы да өзекті бола түседі.

Ақпарат көлемінің қат-қабат өсуі - оларға сапалы және уақгылы 
іалдау жасау үшін және жедел шешімдер қдбылдау үшін қосымша 
қиындықтар туғызады. Осы заманғы ІТ-технологияны қолдана отырып, 
ионіп түсетін ақпаратгы өңдеу, сақгау жэне жүйесін қүру қажетгігі 
туыңцап отыр. Осы проблеманы шешу үшін деректерді сақтау 
і|»ушсңиясы бар, ақпаратгық-талдамалық жүйені әзірлеу жэне енгізу 
кажет, олардың бір бөлігі «элекгронды үкімет» порталы арқылы ҚР 
і іаматгары үшін кол жетімді болуы тиіс.

Осьшармен қатар халықаралық байланысқа, қызметтік хат- 
хабарларды жөнелтуге және дипломатиялық поштаны жеткізудІ 
уііілмдастыруға арналған шығыстарды қысқарту үшін Сыртқы істер 
министрлігі мен шетелдердегі мекемелер арасында ІР-телефон жүйесін 
иочең-кезеңімен енгізуді жүзеге асыру орьшды. Жаһаңдық және өңірлік 
удсрістерге Қазақстанның қарқынды түрде интеграциялануы 
дшшоматиялық арна- лар бойынша түсетін ақпаратгы қорғау деңгейін 
гүрақты түрде арттыру,
«жабық» сипатгағы дереістермен жедел түрде алмасуға арналған 
і алаптарды жетілдіру қажетгігін талап етеді.

Кез-келген елдің халықаралық беделінің жэне экономикалық 
інеуетінің деңгейі дипломатиялық өкілдіктің өндірістік 
иифрақүрьшымы бойьшша, оның өкілдік орналасқан ел 
аотанасындағы жайғасқан орны бойынша бағаланады. Алайда осы 
уақытқа дейін Қазақстанның бірқатар шетелдердегі мекемелері 
осындай мақсатгар үшін лайықты емес ғимараттарда және/немесе 
дипломатиялық өкілдікгің мэртебесіне сәйкес келмейтін аудандарда 
орпаласқан. Бүдан басқа Қазақстандық дипөкілдіктер үшін жалға алған 
іицселер мен резиденңиялардың шығыстары өкілдік орналасқан белгілі 
ьір елдегі инфляңияньщ қарқынына тәуелсіз түрде тұрақгы өсу үрдісін
• ақтап отыр. Осы мақсаттарға арналған шығыстар жылдық есеппен 
аиіанда шетелдердегі мекемелердің барлық шығыстарының төрттен 
(іірін қүрайды жэне алдағы уақытга инвестипиялық жобаларды іске 
аіа.ірмайынша Сыртқы істер министрлігі шетелдердегі мекемелерін 
қаржьшаңцырудың жалиы көлемінде осы шығыстардың жеке үлесі тек 
қаііа осетін болады. Осы мақсатгарда өкілдік орналасқан елдердегі 
Қачақстандық дипломатиялық вкілдіктерді экімшілік түрғыдан
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орналастыру үшін пайдаланылатын жылжымайтъш мүлік объекгілсрін 
Қазақстан Республикасының меншігіне кезең-кезеңімен сатып алғап 
орынды.

§4. Консульдық мекемелер

Қазақстан Республикасы дипломатиялық өкілдіктерінің консулдық 
бөлімдері, бас консулдықтар, консулдықтар, вице консулдық және 
консулдық агештіктер консулдық мекемелер болып табьшады.

ҚР-ның консулдық мекемелері шетелдерде ҚР-ньщ ҚР-сы заңды 
түлғалары мен азаматтарының қүқытары мен мүдцелерін
халыкаралық қүқық рүқсат беретін шекге қорі айды; ҚР-ның басқа 
мемяекеттермен достық қатынастарының дамуына, экономнкалық, 
сауда, ғылыми гехникалық, мэдени байланыстар мен туризмнің 
кеңеюіне жәрдемдеседі. Консулдық мекемелер өз қызмегінде ҚР-ның 
Конститутциясын,
«Диломатиялық қызмет туралы» ҚР-ның Заңын, өзге де нормативтік- 
қүқықтық актілерді, халыкаралық шарттарды, халықаралық әдет- 
ғүрыгп арды, соңцай-ақ ҚР-сы Президентінің 1999 ж. 27 қыркүйектегі 
№217 Жарлығымен бекітілген. Консулдық мекемелер: бас
консулдықгар ҚР-сы Президенті Жарлықгарьшың, консулдықтар, виңе 
консулдықгар және консулдық агенттіктер ҚР-сы Үкіметі
қаулыларының, консулдық бөлімдер негізіңце күрьшады, қайта 
құрылады және өз қызмеггерін тоқгатады.

Консулдық мекемелер ҚР-ның ҚР-ның Сыртқы істер 
министрлігіне бағынысты және консулдық мекеме орналасқан елде ҚР- 
ның дипломатиялық өкілдігі басшысьшьщ басшьшығымен жүмыс 
істейді. ҚР-сы дипломатиялық өкілдіктерінің консулдық бөлімдерін 
консулдар деп аталатын консулдық бөлімдердің меңгерушілері 
басқарады. Бас консулдықтарды, консулдықтарды, және консулдық 
агенттіісгерді тиісінше бас консулдар, консулдар, виңе консулдар жэне 
консулдық агентгіктер басқарады.

ҚР-ның дипломатиялық өкілдіктері жоқ мемлекеттерде, консулдық 
мекеме орналасқан мемлекеттің келісуімен, консулға сондай-ақ 
дипломатиялық міндетгер де жүкгелуі мүмкін.

Консулдық мекеменің мекен түрағы, оның класымен консулдық 
округі (консулдық функңияларды орьщцау үшін консулдық мекемеге 
берілген аудан) консулдық мекеме орналасқан мемлекетгің келісімі 
бойынша белгіленеді.
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Консулдык Мемлекетгік жалауын жэне ҚР- ның Мемлекеттік 
іігауы мемлекеатік тіпде және меісеме орналасқан мемлекеггің тілінде 
яііпылған тақта іліп қоюғахақылы.

Коисулдық қызмет дипяоматильщ қызметгің бөлігі болып 
‘ШШЛады. Консулдық лауазымды гүлгалар дипломатияльщ 
ш.гіметкерлер болып табьшады және ҚР-ның Сыргқы ісгер 
мііпистрлііінде мемлекетгік қызметте болады. Тек ҚР-ның азаматы 
і іі іа ісонсулдық лауазымдытұлға бола алады.

Консулды қызметке ҚР-ның Сыртқы істер министрі тағайындайды. 
Коіісул қызметке тағайындалғаи кезде оған жазбаша уэкілеттік 
иопсулдық патент беріледі. Консул өз міндеттерін атқаруға консулдық 
мокеме орналасқан мемлекеттің келісімін (экзенвагурасын) алғаннан 
ксйін кіріседі. Консул өзіне жүктелген міндетгерді өзі орьпвдайды 
ппмосе олардьщ орьшдалуын басқа бір консулдық лауазым иесіне 
ііімсырады. Консул өз консулдық Қазақстан Республикасының заңды 
і ү ііі ішары мен азаматтары жөніндегі міндетгері.

Консул:
■ ҚР-ның заңцы үйымдары мен азаматгарының консулдық мекеме 

орналасқан мемлекетгік заңдары және ҚР-сы мен консулдық 
мекеме орналасқан мемлекет қатысушьшары болып табылатын 
халықаралық шартгар, сондай-ақ хапықаралық әдет-гұрыптар 
оларға берген барлық құқытары толық көлемінде пайдалануы 
үшін шаралар қолдануға;

• Жазбаша, сондай-ақ ауызша арыздарды қабылдауға;
■ ҚР-ның заңцы тұлғалары мен азаматгарының бүзьшған 

ісұқықгарып қалпына келтіру үшін шаралар қолдануға міндетгі.
* Консул өзінің консулдық округіне түрақты түрде тұрып жатқан 

және уақытша жүрғен ҚР-сьі азаматгарының есебін жүрғізеді; 
консулдьщ округінің шектерінде жүрген ҚР-сы мемлекеттік 
оргаңцарыньщ өкілдіктеріне, сондай-ақ ҚР-ның шетелге 
іссапарға жіберілген басқа да азаматтарына олардың қызмет 
бабындағы міңцетгерін орындауғажэрдемкөрсетеді.

■ ҚР-сы азаматгарының шетелде болуына қатысты мэселелер 
жөніндегі консул өнімдерінің олар үшін міндетті күші бар.

■ Консул, еғер ҚР-ның азаматгары болмаса немесе материадық, 
қаржьшық немесе иауқастану себептеріне байланысты келе 
алмаса, эрі істің жүргізілуін қандай да бір адамға тапсырмаса 
немесе басқа да себептермен өз мүдделерін қорғай алмайтын 
болса, сенімхатсыз-ақ консулдьщ мекеме ориаласқан 
мемлекеттің мекемелерінде олардьщ атынан өкілдік етуіе 
хақылы.



Консул:
* ҚР-ның заіщарына сэйкес осы өзінің консулдық округіне иүрақгы 

тұрып жатқан немесе уақытша жүрген ҚР-сы азаматгарыныц 
эскери есебін жүргізеді жэне ҚР-ның 18 жасқа толған ер 
азаматгарының ҚР-дағы олардьщ түрақгы түратын жерлеріндегі 
эскери комиссариатгарға эскери қызметке шақыру үшіи баруын 
қамтамасыз етеді;

* Егер бүган консулдық мекеме орналасқан мемлекетгің заңдары 
тыйым салмаса, қылмыстық қадағалау мен ҚР-сы соттарының 
міндетгерін жүзеге асыратын мемлекетгік органдар мен 
лауазымды адамдардың ҚР-ның азаматтары женіндегі 
тапсырмаларьш орындайды;

■ ҚР-ның азаматы болып табьшатын және ҚР-на тыс жерде тұратьш 
ұл (қыз) баланы асырап алуды ҚР-ның Заңдарымен көзделген 
негіздер бойынша және тәртіппен тіркейді; шетелдік азаматгарға 
асырап алуға берілген балаларға бақылау жасауцы жүзеге 
асырады.

« Өзінің консулдық округіне орналасқан, ата-ананың қарауынсыз 
қолған, жасы кәмелетке толмаған, сондай-ақ денсаулығына 
байланысты өз бетінше өзінің қүқықтарын жүзеге асыра алмайтын 
және өз міңдеттерін орьшдай алмайтын, жасы кәмелетке толған 
ҚР-ның азаматгарына қамқоршьшық пен қорғаншылық жасауға 
шаралар қолданады;

■ ҚР-ның азаматы кайтыс болғаннан кейін оның артында қалған 
мүлікті қорғауға шаралар қолданацы, мұраға. қалған мүлікті
ҚР- да тұратын мұрагерлерге тапсыру үшін қабьшдап алуға 
хақылы, ҚР-ның азаматгарьша тиесілі ақшаны, бағалы заттарды 
құнды қағаздарды және кұжаттарды қабылдап алаалады;

" Тұтқындалған (қамауға алынған) немесе қылмыс жасады деген 
күдік бойынша ұсталған нмесе ҚР-сы азаматының бостандығын 
шектейтін басқа да шараларға ұшыраған немесе бас еркінен айыру 
ретіңде жазасын өтеп жүрген, сондай-ақ сот немесе әкімшілік 
жазаға тартудьщ шаралары қолданылған ҚР-ның азаматгарына 
қатысты консулдьгқ мекеме орналасқан мемлекеттің заңцары мен 
халықаралык шарттардың сақгалуын қадағалауғаміңцеиі.

■ Мүдцелі адамдардың өтініші және өз бастамасы бойынша қамауға 
алынған жерлерлегі ҚР-ның азаматтарына баруға жэне олардың 
жағдайларьш білуге міндепі;

* ҚР-ның азаматгарына паспортгар береді; оларды ауыстырады 
жэне қажетгі өзгерістер енгізеді;
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■ ҚР-ның заңдарына сзйкес ҚР-на кезіу, ҚР-нан кегу жэне
ҚР- ның аумағы арқылы транзнтгік өту визаларын береді, 
ұзартады, жояды;

• Өзінің консулдық округінде тұратына адамдардан ҚР-ның 
азаматтыіы мэселелері жөніндегі өтініштердІ қабьшдайды,
ҚР-ның азаматіьгғын жоғалтқандьнын, ҚР-сы азаматгарының 
азаматтық хал актілерін тіркеуді жэне азаматтық хал актілеріне 
байланысты басқа да қызметгері жүзеге асырады;

• ҚР-ның азаматгарына олардьщ сайлау құқықтарын іске асыруға, 
сайлау құқығының, қащдаттарын сақгау жөніңцегі жэрдем 
көрсетеді;

■ ҚР-ның заңцарына сәйкес нотариялдық қызмет көрсетеді;
• Ш еіелдерде жэне ҚР-ның аумағында орындалатын консулдық іс- 

эрекет үшін ҚР-ның салық заңнамасында белгіленетін тэртіппен 
консулдық алымдар алынады;

■ ҚР-ның эскери кемелері, эскери көмекші кемелері, ҚР-ның 
кемелері келген, аялдаған жэне кетер кездегі, сондай-ақ кеме 
кұйреген немесе апатқа ұшыраған немесе адзм қайтыс болған 
жағдайда, азаматқа эуе кемелері, автомобиль, теміржол көлігі 
құралдары және өзен флоты жөнінде қажетгі көмектер мен 
шаралар қолдануға міндетгі;

» Санитарлық, фитосанитарлық жэне ветеринарлық қорғау жөніңде
округ аумағыида карантиндік аурулар пайда болған жағдайда, ауыл 
шаруашылығы осімдіктерінің қауіпті аурулары немесе зиянкестері 
пайда болғаңца, адам мен малға ортақ аурулардың таралу қаупі 
болған жағдайда ҚР-ның уәкілетті органдарына дереу хабарласу 
міндетті.

ҚР-ның Сыртқы істер минисфлігі консулдық мекеме орналасқан 
мсмлекетпен келісім бойынша жекелеген консулдық міндеттерді 
Курметгі (штаттан тыс) консулдарға тапсырма алады. Мұндай 
іпшсулдар ҚР-ның азаматтары да, сондай-ақ шетелдікгер де бола 
иініды.
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ипмырдаш №109-ө ҚРЗ
2 «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 ж. 19 наурыздагы 
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жкерлері туралы» 2007 ж. 28 қыркүйектегі ҚР Заңы
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қаңтардагы № 240IVҚРЗ.

32. «ҚР нормативтік-қуқықтық актілерінің мемлекеттік реестрі 
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қыркүйектіге №1563аңы //2005 жылгы 29 қыркүйектегі № 77 заңына 
өзгерістер мен тольіқтырулар еңгізілді//асііІе(.гап.к2

49. «Теміржол кәлігі туралы» 2001 ж. 8 желтоксандагы №266 II 
ҚРЗаң асИІе1.2ап.кг

50. «Автомобшь көлігі туралы» 2003 ж. 4 шілдедегі № 476 IIҚРЗ
Заң.

51. «Ішкі су көлігі туралы» 2004 ж. 6 шілдедегі № 574ІІҚРЗ Заң,
52. «Қазақстан Республикасының эуе кеңістігін пайдалаиу және 

авиация қызметі туралы» 2010 ж. 15 шілдедегі № 339 IV ҚРЗ 
Заң//асЫеІ: гап. кг

53. «Байланыс туралы» 2004 ж. 5 шілдедегі № 567 ҚР Зацы.
54. «Ақпараттандыру туралы» 2015 ж. 24 қарашадагы №418-Ү  

ҚРЗ.
55. «Қазақстан Республшасы көлік және коммуникацш министр-лігі 

туралы» Ережеге, оның жаңа редакцшсы ҚР-сы Үкіметінің 2012 ж. 29 
желтоқсандагы №1819 Қаулы//асІіІеі.2ап. кг

56. «Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі» Қазақстан
57. Республикасының 2007 жылгы 9 қаңтарда&ы №212 Кодексі// 

асіііеі-гап.кг
58. «Қазақстан Республикасының Жер кодёқсі» Қазақстан

266



УІ Республикасының 2003 жылгы 20 маусымдагы №442 К о-дексі 
'І)1п нсылы 30 маусымдагы берілген өзгврістер мен гпопыктырулармен 
‘/іііЩсІ.гап.кг

60. «Қазақстан Респубпикасыпың Су Кодексі»Қазақстан 
I \ і публикасыиың 2003 жылгы 9 шілдедегі №481 Кодексі//а<Шеі.2ап.к2

61. «Қазацстан Республ шасын ың Орман КодекстҚазакстан 
/V. публикасының 2003 жьілгы 8 шілдедегі№ 447 КодексУ/адіІеі. гап.кх

62. «Жануарлар дүниесін цоргау, өсімін молайту және пайдалану 
ііц рапы» 2015 ж. 30 наурыздагы №18-03/271а бүйрыгы//асІіІеі. тп.кг

63. «Ерекше коргалатын табиги аумаідпар туралы» 2006 ж. 7 
шіпдедегі № 175IIIҚРЗ ның Заңы//асИІеі.2ап.кг

64. «Жерқойнауы және жер ңойнауын пайдачану Заңы» 2010 жылгы 
Л/ маусымдагы №291 -IV Заңы//аЛИе1.гап.к2

65. ҚР-сы Үкіметінің 2013 ж. 25 акгіаидагы №172 қаулысымеп 
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М> !)74 бүйрыгымен «Жогары оқу орнының гылыми кеңесі қызметін 
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77. «Қазақстан Республикасы Сырткы істер министрлігі туралы» 
Ереже

78. «Қазақетаи Республикасының дипломатиялык кызметі туралы» 
2002 ж. 7 наурыздавы ҚР-ның Заң.
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