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Кіріспе сљз

Адам љмірі ќауіпті жѕне кџтпеген сѕттерге толы. Кез келген кезде
денсаулыќтан, сонымен ќоса тіршілік етудіњ негізгі кљзі – жалаќыдан
да айырылып ќалуѓа болады. Љмір сџрудіњ  негізгі жѕне кљп жаѓдайда
жалѓыз кљзі болып табылатын жалаќыны жоѓалту ќызметкерді жѕне
оныњ отбасын аса ауыр материалдыќ жаѓдайѓа алып келеді, ал бђл, љз
кезегінде, кедейшілікке, ќайыршылыќќа, ѕртџрлі ауруларѓа ѕкеліп со-
ѓады.
Мђндай жаѓдайларѓа мыналар жатады: науќас, кѕрілік, мџгедектік,

асыраушысынан айырылу жѕне т.б. Аталѓан ќиындыќтарды љз бетімен
дербес жењу кљп жаѓдайда мџмкін болмайды. Осындай кезде кљмекке
мемлекет келеді. Халыќтыњ экономикалыќ тђрѓыдан бѕсењ бљлігініњ (ќарт
адамдардыњ, ењбекке ќабілеттігі жоќ жѕне жђмыссыз тђлѓалардыњ)
материалдыќ ќамтамасыз етілу дењгейініњ кџрт тљмендеу мѕселесін
шешуді мемлекет љз мойнына алды. Ол ѕлеуметтік ќамсыздандыру
жџйесін жасап, ѕлеуметтік оќиѓалар – кѕрілік, љлім, науќастыќ, мџге-
дектік, ана болу, жђмыссыздыќ туындаѓан кезде зейнетаќылар, ѕлеу-
меттік жѕрдемаќылар береді жѕне ќызмет кљрсетеді. Елдіњ халќын ѕлеу-
меттік ќамсыздандыруды дамыту мемлекеттіњ ѕлеуметтік саясатыныњ
жѕне ќызметініњ басым баѓыттарыныњ бірі болѓан жѕне болып ќала
береді.
Жоѓарыда атап љткеніміздей, нарыќтыќ ќатынастар орын алѓан кез

келген љнеркѕсіптік-дамыѓан мемлекетте халыќты ѕлеуметтік ќорѓау
азаматтардыњ ќђќыќтары мен бостандыќтарыныњ кепілдіктері жџйесін-
де мањызды орынды иеленеді. Алайда, нарыќтыќ ќатынастар љз бетімен
халыќты ѕлеуметтік ќорѓау механизмін туындатпайды. Халыќты ѕлеу-
меттік ќорѓаудыњ ерекшелігі оныњ аса  кљп материалдыќ шыѓындарды
талап етуінен жѕне ешќандай пайда ѕкелмейтінінен кљрініс табады. Осы
ерекшелігіне орай халыќты ѕлеуметтік ќорѓауды шешу мѕселесін мем-
лекет љз мойнына алады.
Байќаѓанымыздай, ѕлеуметтік ќамсыздандырудыњ тарихы жџз жыл-

дам астам уаќытты ќамтиды. Бђл уаќыт џшінде ќаржыландырудыњ функ-
циялары, нысандары жѕне ѕдістері талай рет љзгерді. Біраќ, ѕлеуметтік
ќамсыздандырудыњ маќсаты – адамдардыњ љмірін жаќсарту ешќашан
љзгерген жоќ.
Ѕлеуметтік ќамсыздандыру халыќтыњ љмір сџру дењгейімен тыѓыз

байланысты. Ќоѓамныњ ењбекке жарамсыз мџшелерін ѕлеуметтік ќам-
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сыздандырудыњ дењгейін аныќтайтын фактор болып ѕлеуметтік ќорѓау
шараларын ќаржыландырудыњ ќайнар кљзі, механизмі немесе кестесі
табылады.

«Ѕлеуметтік ќорѓану» немесе «ѕлеуметтік ќауіпсіздік» тџсінігі алѓаш
рет АЌШ-та пайда болды жѕне ол кез келген азаматты, тіпті елдіњ кез
келген тђрѓынын жђмыссыздыќтыњ, табыстыњ жоѓалуыныњ немесе кџрт
азаюыныњ, аурудыњ, бала туудыњ, љндірістік жараќаттыњ немесе кѕсіптік
аурудыњ, мџгедектіктіњ, кѕріліктіњ, асыраушысынан айырылуыныњ сал-
дарынан орын алѓан экономикалыќ немесе ѕлеуметтік ќиындыќтардан
ќорѓайтын шаралар жџйесін білдірді.
Халыќты ѕлеуметтік ќамсыздандырудыњ жџз жылдыќ тарихына тал-

дау жасау халыќты ѕлеуметтік ќамсыздандыруды ќамтамасыз етудіњ екі
негізгі схемасын аныќтауѓа мџмкіндік береді:

- ѕлеуметтік ќамсыздандыруды ќаржыландырудыњ џш жаќты схемасы;
- ѕлеуметтік ќорѓауды ќаржыландырудыњ мемлекеттік ѕкімшілік-

биліктік (немесе бюджеттік) схемасы.
Ѕлеуметтік ќамсыздандыруды ќаржыландырудыњ џшжаќты схема-

сы кезінде тараптар ретінде мына тђлѓалар табылады:
1) ењбекке ќабілетті, жђмыс істейтін, одан ѕрі зейнетаќыѓа џміткер

ѕрбір азамат;
2) жђмыс беруші;
3) мемлекет.
Ќаржыландырудыњ џшжаќты жџйесі АЌШ-та пайда болды жѕне ол

ќазіргі кезде барлыќ ірі љнеркѕсіптік-дамыѓан елдерде љз кџшіне ие.
Ѕлеуметтік ќорѓауды ќаржыландырудыњ мемлекеттік ѕкімшілік-

биліктік жџйесі кезінде ќаржылыќ ресурстардыњ басты субъектісі бо-
лып мемлекет табылады, яѓни ѕлеуметтік ќорѓау шараларыныњ жџйесін
мемлекет ќаржыландырады. Дѕл осындай жџйе бізге бђрынѓы Кењестік
Одаќтан мђраѓа ќалды.
Ѕлеуметтік ќамсыздандырудыњ мђндай жџйесі кезінде тараптар бо-

лып жђмыс істейтін азамат пен мемлекет табылады.
Ѕлеуметтік ќамсыздандырудыњ бђл џлгісі нарыќтыќ ќатынастарѓа

љту кезењінде жедел реформалауды ќажет етті. ХХ-ѓасырдыњ 90-жыл-
дарындаѓы экономикалыќ тоќырау ќазаќстандыќ ѕлеуметтік ќамсыздан-
дыру жџйесіндегі ќиындыќтарды одан ѕрі љршіте тџсті. Инфляция мен
жђмыссыздыќтыњ љсуі, љндірістіњ ќђлдырауы жђмыс істейтіндер саны-
ныњ кџрт тљмендеуіне ѕкеп соќты, ал бђл, љз кезегінде, ќарт адамдар
саныныњ љсуімен бірге бір ђрпаќтан (жђмыс істейтіндерден) екіншісіне
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(жђмыссыздарѓа) капиталдыњ ауысуыныњ бірден азаюын білдірді.
Жђмыс істейтіндер мен зейнеткерлер саныныњ араќатынасында тепе-
тењдіктіњ болмауы Ќазаќстан Республикасыныњ Зейнетаќы ќорыныњ аќша
ќаражаттарыныњ дефицитініњ артуына жѕне соѓан орай республикалыќ
бюджеттіњ осы дефицитті жабуѓа баѓытталѓан шыѓындарыныњ кљбеюі-
не ѕсер етті.
Реформалау џрдісі кезінде кљмекке мђќтаж тђлѓаларды жеткілікті

тџрде материалдыќ ќамсыздандыруѓа жаѓдай жасайтын ѕлеуметтік ќам-
сыздандыру џлгісін жасаудыњ ќажеттігі туды.
Сљйтіп, ѕлеуметтік ќамсыздандырудыњ ќазаќстандыќ џлгісі ќалып-

тасты, оныњ ерекшеліктері жљнінде біз тљменде сљз ќозѓаймыз.
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ОТАНДЫЌ ЗЕЙНЕТАЌЫМЕН
ЌАМСЫЗДАНДЫРУДЫЊ ТАРИХЫНАН

Ењбекке ќабілеттігі жоќ азаматтарды ѕлеуметтік ќамсыздандырудыњ
ќажеттігін теориялыќ тђрѓыдан негіздеу ХІХ ѓасырдыњ соњында – ХХ
ѓасырдыњ басында, яѓни љндірістіњ жедел ќарќынмен даму жѕне жал-
данбалы ењбек ќызметкерлерініњ саныныњ љсу кезењінде басым кљпшілік
елдерде жасалды. Жалданбалы ќызметкерлер саныныњ љсуі ењбекке
ќабілетті халыќтыњ жастыќ ќђрылымыныњ љзгеруімен ќатар орын алды:
оныњ ќђрамында ѕлеуметтік ќорѓауды ќажет ететін ќарт адамдардыњ џлесі
жџйелі тџрде љсіп отырды.
Ќђќыќтыќ нормалардыњ белгілі бір жџйесі ретіндегі жања кешенді

ќђќыќ саласы ѕлеуметтік ќамсыздандыру ќђќыѓы туралы ой елуінші
жылдардыњ ортасында зањгер-ѓалымдардыњ белсенді пікір-таластары
барысында пайда болды. Дѕл осы кезде бђрынѓы КСРО-да ѕлеуметтік
ќамсыздандырудыњ  бірыњѓай мемлекеттік жџйесін ќђруѓа бастама
болѓан негізгі зањшыѓарушылыќ актілер жасалып, ќабылданды.
Кењестік Одаќты ќаншама сынѓа алсаќ та, мойындайтын бір жайт,

Казаќстанда Ќазан революциясына дейін зейнетаќылар туралы ќандай
да бір зањдар болѓан емес, тіпті «зейнетаќы» тџсінігініњ љзі де болѓан
жоќ. Ѕдетте, ата-аналары ќартайѓан шаѓында балаларыныњ асырауында
болатын. Кенже ђл ата-анасымен бірге тђруы тиіс болѓан. Жалѓызбас-
тылар, науќас, ѕлсіз  жандар ќандай да бір туыстарыныњ ќолында, ал
олар болмаѓан жаѓдайда – љз руыныњ адамдарымен тђратын. Осы орай-
да ќазаќтыњ ойшылы жѕне аѓартушысы Абайдыњ бастамасы бойынша
1885 жылы мамыр айында Шар ќаласында љткен Билердіњ тљтенше
съезініњ материалдары аса зор мѕнге ие. Бђл материалдарда жалѓызбасты
тђлѓаларѓа жѕне егде тартќан ќарт адамдарѓа материалдыќ кљмек кљрсету
ќажеттігі туралы ой айќын кљрініс табады* (Тулепбаев К. Казахская
модель пенсионного обеспечения населения. Алматы. Ѓылым, 2003.
с.3).
Зейнетаќылар туралы бірінші зањ 1918-1922 жылдары В.И.Ленинніњ

жетекшілігімен ќабылданды. Осы зањѓа сѕйкес мџгедектік бойынша
жѕне асыраушысынан айырылуына байланысты зейнетаќылар енгізілді.
Зейнетаќылар туралы екінші зањ 1929 жылы ќабылданды, бђл зањѓа
сѕйкес љнеркѕсіптіњ жекелеген салаларыныњ ќызметкерлері џшін жа-
сына байланысты зейнетаќылар енгізілді. Кейінірек, бђл зейнетаќылар
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барлыќ ќызметкерлер мен жђмысшыларѓа таралатын болды. 1956 жылы
14 шілдеде КСРО-ныњ Жоѓарѓы Кењесі зейнетаќылар туралы џшінші
зањды – мањызды ѕлеуметтік акт болып табылѓан жѕне зейнетаќыныњ
дењгейін ѕлдеќайда кљтеріп, осы зейнетаќыларѓа ќђќылы тђлѓалардыњ
шењберін кењейткен    «Мемлекеттік зейнетаќылар туралы» зањды ќабыл-
дады. 1964 жылы 15 шілдеде осы зањѓа ќосымша ретінде «Колхозшы-
ларѓа берілетін зейнетаќылар мен жѕрдемаќылар туралы» зањ ќабыл-
данды, мђнда шаруаларды ѕлеуметтік ќамсыздандырудыњ ерекшелік-
тері бекітілді.
Алайда, ѕлеуметтік ќамсыздандыру саласында ќђќыќтыќ нормалар-

дыњ жџйесін жасау жѕне оны ќђќыќ саласына айналдыру ђзаќ кезењнен
љтті. Тек жетпісінші жылдары ѓана ѕлеуметтік ќамсыздандыру ќђќыѓы
зањ ѓылымында  ќђќыќ саласы ретінде танылып, зањ білімдерін беретін
жоѓары оќу орындарында дербес оќу пѕні мѕртебесін иеленді.
Азаматтарды ѕлеуметтік ќорѓаудыњ нысанын білдіретін «ѕлеуметтік

ќамсыздандыру» тџсінігі зањ ѕдебиетінде кењестік биліктіњ алѓашќы
жылдарында пайда болды. «Ѕлеуметтік ќамсыздандыру» тџсінігі БЂЂ
Бас Ассамблеясы 1966 жылѓы 16 желтоќсанда ќабылдаѓан Экономика-
лыќ, ѕлеуметтік жѕне мѕдени ќђќыќтар туралы халыќаралыќ пактісінде
ресми тџрде бекітілген. Наќты айтар болсаќ, бђл пактіге ќатысушы мем-
лекеттер ѕрбір адамныњ ѕлеуметтік ќамсыздандыруѓа, соныњ ішінде,
ѕлеуметтік саќтандыруѓа ќатысты ќђќыѓын таниды.
Ќђќыќ саласы жѕне зањ ѓылымы ретіндегі ѕлеуметтік ќамсызданды-

ру ќђќыѓыныњ даму тарихына зањгер жѕне экономист ѓалымдардыњ
кљптеген ењбектері арналѓан. Ѕлеуметтік ќамсыздандыру саласын да-
мытуѓа профессор В.С. Андреев елеулі џлес ќосты. Ол ѕлеуметтік ќам-
сыздандыру ќђќыѓы саласыныњ пѕнін аныќтады. Дѕл осы ѓалым 1966
жылы Прагада љткен ѕлеуметтік ќамсыздандыруѓа ќатысты симпози-
умда ѕлеуметтік ќамсыздандыру ќђќыѓы ќђќыќтыњ дербес саласы бо-
лып табылады деген пікір білдірді.* (Вестник Московского универси-
тета. Серия «Право», 1983.-№4.-С.46).
Ѕлеуметтік ќамсыздандыру ќђќыѓыныњ теориясын дамыту мѕселесін

мынадай ѓалым-зањгерлер љз ењбектеріне арќау еткен: В.А.Ачаркан,
А.Д.Зайкин, М.Л.Захаров, Р.И.Иванова, А.Е.Козлов, В.А.Тарасова,
Я.М.Фогель жѕне љзге де ѕйгілі зањгерлер. Олар шын мѕнінде ќђќыќтыњ
жања саласы – ѕлеуметтік ќамсыздандыру ќђќыѓыныњ негізін ќалады.
Бђл ѓалымдар ѕлеуметтік ќамсыздандыру ќђќыѓы саласыныњ басты
жалпы теориялыќ ережелерін ќалыптастырып, ќђќыќтыќ реттеудіњ са-
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ласы мен ќђќыќ саласыныњ зањды талаптарын аныќтады, алѓашќы
оќулыќтарды, оќу ќђралдарын жѕне монографияларды шыѓарды. Ѕри-
не, мђндай оќулыќтардыњ басым кљпшілігі саяси жџйеніњ ауысуына,
КСРО-ныњ ыдырауына байланысты ескірді жѕне жања экономикалыќ
жаѓдайларѓа ќарай жањартылуды ќажет етеді.
Байќап отырѓанымыздай, ѕлеуметтік ќамсыздандыру ќђќыѓы бђрынѓы

Кењестік Одаќта зейнетаќымен ќамсыздандыру ретінде пайда болды.
Кењестік Одаќтыњ зейнетаќылыќ жџйесі екі тџрлі зейнетаќыларды

тљлеуді кљздеген: ѕлеуметтік жѕне ењбек зейнетќасы.
Ењбек зейнетаќыларын зейнетаќылыќ жасќа жеткен жѕне ќажетті

ењбек стажы бар тђлѓалар алатын. Ењбек зейнетаќысыныњ мљлшері ењбек
стажына жѕне жђмысыныњ соњѓы жылдарындаѓы орташа жалаќысы-
ныњ мљлшеріне ќарай аныќталатын. Мђндай зейнетаќылар негізінен
мемлекеттік бюджеттен, сонымен ќатар зањшыѓарушылыќ тђрѓыдан
белгіленген, жђмыс берушілер, ќызметкерлер жѕне кѕсіподаќтар
тљлейтін міндетті тљлемдер есебінен ќаржыландырылатын.
Ѕлеуметтік зейнетаќылар ењбек зейнетаќыларына ќђќыќты иеленбе-

ген, кљмекке мђќтаж азаматтарѓа (жетімдерге, мџгедектерге, азамат-
тардыњ кейбір љзге де санаттарына) ењбек стажына ќарамастан бері-
летін. Мђндай зейнетаќылар толыѓымен мемлекеттік бюджеттен ќар-
жыландырылатын. Аталѓан зейнетаќылардыњ мљлшері љмір сџру дењ-
гейініњ тљменгі мљлшеріне тѕуелді болмайтын, оларды мемлекет бел-
гілейтін.
Сипатталып отырѓан зейнетаќылыќ жџйе толыќќанды сипатќа ие бол-

ды, халыќтыњ жђмыс істемейтін бљлігі – зейнеткерлерге зейнетаќы тљлеу
мџмкіндігін елдіњ жђмыс істейтін бљлігі беретін. Мђндай зейнетаќы-
лыќ жџйе тек жоспарлы ѕкімшілік экономика, ењбекке ќабілетті ха-
лыќтыњ толыѓымен жђмыспен ќамтылуы жѕне зейнеткерлер мен жђмыс
істейтін азаматтар саныныњ оњтайлы араќатынасы жаѓдайында ѓана пай-
далы болатын. Мђндай зейнетаќылыќ жџйеніњ ешбір шиелініссіз љмір
сџруі мынадай пропорция саќталѓан жаѓдайда ѓана мџмкін болатыны
белгілі: он тљлеуші – бір алушы.
Біраќ, Ќазаќстанда 90-жылдары тіпті љзгеше жаѓдай орын алды. Бђл

кезде љндіріс ќђлдырап, жђмыссыздыќ пайда болды, оныњ дењгейі кџн
санап љсе бастады, ењбектіњ кљлењке нарыѓы бірден кењейіп, жалаќы
мљлшері біршама тљмендеді, тіпті ќызметкерлерге жалаќы айлап тљлен-
бейтін болды. Мђндай жаѓдайда жоѓарыда аталѓан пропорцияныњ (он
тљлеуші – бір алушы) саќталуы туралы сљз де болмайтын.
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Сондыќтан, 1991 жылы тѕуелсіздікке ќол жеткізгеннен бастап отан-
дыќ зейнетаќылыќ жџйені ѕлеуметтік-экономикалыќ љгерістерге ќарай
сѕйкестендіру талпыныстары жасалды.

1991 жылѓы 15 маусымда тѕуелсіз Ќазаќстанныњ тарихында зейне-
таќы туралы алѓашќы зањ «Ќазаќ КСР-де азаматтарды зейнетаќымен
ќамсыздандыру туралы» зањ ќабылданды. Бђл зањныњ басты маќсаты
болып зейнетаќылардыњ мљлшерін жђмыс стажына жѕне орташа айлыќ
жалаќыѓа тѕуелдірек ету, сонымен ќатар зейнетаќылыќ жџйені арнайы
ќђрылатын зейнетаќы ќорларыныњ есебінен ќаржыландыруды ђйымда-
стыру табылды. Соѓан ќоса, зейнетаќыларды таѓайындау жѕне тљлеу
тѕртібі елеулі тџрде љзгерді.
Алайда, аталѓан зањ басты мѕселені – зейнетаќылыќ жџйені ќаржы-

лыќ ќамтамасыз етуді тђраќтандыруды шеше алмады. Мђныњ љз себеп-
тері болды: алдыњѓы жылдардыњ жинаќ ќорлары болмады, салыќ
тљлеушілердіњ сандары жѕне олардыњ табыстары тљмендеді, мемлекеттік
бюджет Зейнетаќы ќорыныњ шыѓындарын жеткіліксіз жабатын. Осы-
лардыњ нѕтижесінде ќђрылѓан Зейнетаќы ќоры љзін-љзі ќамтамасыз етуді
тоќтатты жѕне оныњ табыстары тіпті аѓымдаѓы тљлемдерге де жетпейтін
болды.
Ќазаќстан Республикасыныњ зейнетаќылыќ жџйесініњ дамуындаѓы

келесі кезењ болып 1994 жылы «1994 жылѓа наќтыланѓан республика-
лыќ бюджет туралы» зањды ќабылдау болды. Бђл зањды ќабылдау нѕти-
жесінде зейнетаќылыќ жџйеде біршама љзгерістер орын алды: жасына
байланысты  зейнетаќыларды жѕне мџгедектігіне, асыраушысынан ай-
ырылуына байланысты жѕрдемаќыларды жѕне ѕлеуметтік зейнетаќы-
ларды функционалдыќ жѕне ќаржылыќ тђрѓыдан бљлу жџргізілді, Зей-
нетаќылыќ ќор Ењбек жѕне халыќты ѕлеуметтік ќорѓау министрлігініњ
ќарауына берілді. Осылай, зейнетаќымен ќамсыздандыру мемлекеттік
бюджет тарапынан ќаржыландырылудан алып тасталды, жасына байла-
нысты зейнетаќылар жђмыс берушілермен жѕне ќызметкерлердіњ љзімен
ќаржыландырылатын болды. Адамныњ ќайтыс болуымен немесе оныњ
ењбекке ќабілеттігініњ жоѓалтуымен байланысты жѕрдемаќылар мем-
лекеттік бюджеттен тиісті жѕрдемаќы тџрінде тљленетін болып ќала берді.
Ќазаќстан Республикасыныњ зейнетаќылыќ жџйесінде 1997 жылы

«Ќазаќстан Республикасындаѓы зейнетаќымен ќамсыздандыру туралы»
зањды ќабылдауыныњ нѕтижесінде біршама љзгерістер орын алды. Бђл
зањ зейнетаќымен ќамсыздандырудыњ мемлекеттік толыќќанды жџйес-
інен – белгіленген міндетті жарналармен жѕне ерікті ќосымша жарна-
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лармен байланысты жинаќтаушы зейнетаќы жџйесіне біртіндеп љтуді
бекітті.
Жеке зейнетаќылыќ жинаќ ќорларын ќалыптастыру џшін жинаќтау-

шы зейнетаќы ќорларыныњ екі тџрі ќђрылды: мемлекеттік жинаќтаушы
зейнетаќы ќоры  (МЖЗЌ) жѕне мемлекеттік емес жинаќтаушы зейне-
таќы ќорлары.

1998 жылѓы 1 ќањтардаѓы жаѓдайы бойынша кем дегенде алты ай-
лыќ ењбек стажына ие азаматтар зейнетаќыны толыќќанды жџйеден де
(пропорционалды ењбек стажы бойынша) жѕне егер зейнетаќылыќ жар-
наларды тљлеп отырса, жинаќтаушы зейнетаќы ќордан да алатын бола-
ды. Жинаќтаушы жџйеге толыѓымен ауысу Зейнетаќыларды тљлеу
жљніндегі мемлекеттік орталыќ тљлемдерді тљлеуді тоќтатќан кезде, тек
2045 жылѓа ќарай ѓана орын алуы мџмкін.
Зейнетаќымен ќамсыздандырудыњ ќазіргі кезгі жџйесініњ ерек-

шеліктері болып мыналар табылады:
- зейнетаќылыќ тљлемдер бђрынѓыдай ђрпаќтар арасында емес, бір

ђрпаќтыњ љз ішінде ѓана кљзделген, яѓни ѕрбір азамат ењбекке ќабы-
летті жасында љз ќаражатынан болашаќ зейнетаќыѓа жарналар салады;

- зейнетаќы ќоры жинаќ ќорларына, инвестицияларѓа жѕне зейне-
таќы тљлемдеріне љзі билік жасайды;

- мемлекет ѕлеуметтік кљмек кљрсетуге мђќтаж тђлѓаларѓа тек ѕлеу-
меттік  зейнетаќыларды береді, бюджет ќызметкерлері џшін зейнетаќы
жарналарын есептейді жѕне жеке зейнетаќы жџйесініњ зањды жђмысы-
ныњ кепілдігін ќамтамасыз етеді.
Ќазаќстан Республикасында зейнетаќыныњ негізгі тџрлері болып

жасына, мџгедектігіне, асыраушысынан айырылуына байланысты, ењбек
сіњірген жылдары џшін тљленетін жѕне зањдарда кљзделген љзге де
зейнетаќылар жатады.
Ќазаќстандыќ зейнетаќы реформасыныњ негізгі параметрлері болып

мыналар табылады:
- барлыќ артыќшылыќты зейнетаќылар жойылды. Зейнетаќыны алуѓа

ќойылатын талаптар барлыќ азаматтар џшін бірдей болды;
- зейнетке шыѓу жасы еркектер џшін 63 жасќа дейін, ѕйелдер џшін

58 жасќа дейін љсті;
- жинаќтаушы зейнетаќы ќорында ѕрбір ќызметкерге жеке зейнетаќы

шот ашылады, бђл шотќа ќызметкердіњ міндетті зейнетаќы жарналары
жѕне инвестициялыќ табысы аударылады;

- мемлекеттік емес зейнетаќы ќорлары жабыќ тџрдегі акционерлік
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ќоѓамдар тџрінде ќђрылады жѕне екі тџрде болуы мџмкін – ашыќ жѕне
корпоративтік.
Ќазаќстан Республикасыныњ 1997 жылѓы 20 маусымдаѓы «Ќазаќ-

стан Республикасында зейнетаќымен ќамсыздандыру туралы» зањныњ
67-бабында Ќазаќстан Республикасыныњ барлыќ азаматтарыныњ белгілі
бір жасќа толѓанда ењбек стажына ќарамастан зейнетаќы алу ќђќыѓы
бекітілген.

 Бђл ѕлеуметтік зейнетаќы – зейнетаќымен ќамсыздандырудыњ
бірінші дењгейі. Аталѓан зейнетаќы мемлекеттік немесе жергілікті бюд-
жеттен ќаржыландырылады, љмір сџру дењгейініњ ењ тљменгі мљлшерін
кепілдейді жѕне ќандай да бір себептермен ењбек зейнетаќысына
ќђќыќты иеленебеген барлыќ азаматтарѓа ењбек стажыныњ бар-жоќ екен-
дігіне жѕне оныњ мљлшеріне ќарамастан беріледі. Азаматтардыњ бђл
санатына мџгедектер, жетімдер, ењбек стажына ие емес ќарт азаматтар
жатады.
Зейнетаќымен ќамсыздандырудыњ екінші дењгейі – ЌР «Ќазаќстан

Республикасында зейнетаќымен ќамсыздандыру туралы» зањныњ 7-12
баптарымен реттелетін міндетті мемлекеттік зейнетаќы. Бђл зейнетаќы
ењбек стажын жѕне жалаќы мљлшерін ескереді, зањды жѕне жеке тђлѓа-
лардыњ міндетті зейнетаќы жарналарыныњ, сонымен ќатар елдіњ мем-
лекеттік бюджетінен бљлінетін тікелей ќаржылардыњ (трансферттік тљлем-
дердіњ) есебінен ќаржыландырылады. Зањды тђлѓалар жарналарды
ењбекке аќы тљлеу ќорыныњ 15 %-ы мљлшерінде, ал кѕсіпкерлік ќыз-
метпен айналысатын жеке тђлѓалар – айлыќ табысыныњ 5 %-ы мљлше-
рінде тљлейді. Арнайы тізімдегі ђйымдар (мџгедектер ќоѓамы, Ќазаќ-
тыњ заѓиптар ќоѓамы жѕне т.б.) ењбекке аќы тљлеу ќорынан 3 % мљлше-
рінде жарна аударады.
Зейнетаќымен ќамсыздандырудыњ толыќќанды жџйесініњ ќалдыќта-

ры елімізде осыѓан дейін зейнеткерлер атанѓан тђлѓалар жѕне 1998
жылдыњ 1 ќањтарына кем дегенде 6 айлыќ ењбек стажын иеленген тђлѓа-
лар љмір сџргенге дейін љз кџшін саќтап ќалады. Олар зейнетаќыныњ
бір бљлігін Зейнетаќыларды тљлеу жљніндегі мемлекеттік орталыќтан,
ал екінші бљлігін љздерініњ жинаќтаушы ќорынан алады. Мемлекеттік
орталыќтан тљленетін тљлемдер шамамен 2045 жылы тоќтатылады.
Џшінші дењгей – бђл азаматтардыњ љздерініњ міндетті жѕне ерікті

жарналарыныњ есебінен ќђралатын мемлекеттік емес зейнетаќылар. Бђл
ќатынастар зейнетаќы туралы зањныњ 22-59 баптарымен реттеледі. Атал-
ѓан жарналар адамныњ белсенді ењбекке ќабілетті љмірініњ барысында
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оныњ љзініњ кѕрілігін ќамтамасыз ету маќсатында мемлекеттік зейнетаќы
ќорына салѓан жарналары есебінен ќалыптасады.
Осылай, Ќазаќстан Республикасыныњ тђрѓындары 3 тџрлі зейнет-

аќыны иеленуі мџмкін. Алайда, бізге уѕделенген жарќын болашаќ ѕлі
алыста сияќты, ал ерікті зейнетаќымен ќамсыздандыру тоќтатылѓан.
Алайда, басында халыќтыњ жинаќтаушы зейнетаќы жџйеге сенімін артты-
руѓа жѕне салымшы-болашаќ зейнеткерлердіњ мемлекеттік емес зейнетаќы
ќорларына ауысуына жаѓдай жасайтын аралыќ институтты ќђру кљздел-
ген болатын. Мђндай аралыќ буынныњ рљлі Мемлекеттік жинаќтаушы
ќорѓа берілген болатын, бђл ќорѓа зейнетаќы жинаќтарыныњ саќталуы-
ныњ мемлекеттік кепілдіктері таралады жѕне зейнетаќы активтерін ин-
вестициялаудыњ арнайы шектері белгіленген.
Ќазаќстандаѓы зейнетаќымен ќамсыздандыру ќазіргі кезгі зейнет-

керлер жѕне болашаќ зейнеткерлер џшін зейнетаќымен ќамсызданды-
руды кљздейді.

2003 жылѓы 1 ќантардаѓы жаѓдай бойынша зейнетаќы жџйесін ке-
лесі схема тџрінде кљрсетуге болады.

 № 1 схема

Мемлекеттік зейнетаќы жџйесі

(ќазіргі кездегі зейнеткерлер џшін)

Мемлекеттік емес зейнетаќы жџйесі
(болашаќ зейнеткерлер џшін)

Ѕлеуметтік
зейнетаќы

Республикалыќ
жѕне жергілікті
бюджеттерден

Зейнетаќы тљлеу
жљніндегі мемлекеттік
орталыќтан тљленетін

зейнетаќылар

- зањды тђлѓалар ЕАЌ-
ныњ 15% пайызы
мљлшерінде;
-кѕсіпкерлік
ќызметпен

айналысатын жеке
тђлѓалар - 5% пайыз

мљлшерінде;
- трансферттер

Жинаќтаушы зейнетаќы
ќорларынан тљленетін
жинаќталѓан зейнетаќы

МЕЖЗЌ  МЖЗЌ

- табыстан 10%
мљлшеріндегі
міндетті тљлем;

-ерікті
тљлемдер

- табыстан
15%

мљлшеріндегі
 ерікті
тљлемдер
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Келтірілген схемадан кљрінгендей, Ќазаќстан Республикасындаѓы
зейнетаќымен ќамсыздандырудыњ бџкіл жџйесі ќазіргі кезде џш зањды
тђлѓаѓа жџктелген:

1. Зейнетаќыларды тљлеу жљніндегі мемлекеттік орталыќ, бђл орта-
лыќ Ќазаќстан Республикасыныњ Мемлекеттік зейнетаќы ќорыныњ
ќђќыќмирасќоры болып табылады, мемлекеттік кѕсіпорын нысанында
ќђрылѓан жѕне оралымды басќару ќђќыѓына негізделген.
Зейнетаќыларды тљлеу жљніндегі мемлекеттік орталыќ Ќазаќстан

Республикасыныњ жђмыс істейтін барлыќ азаматтарына жарналарды
есепке алу жѕне жеке зейнетаќы шоттарын жџргізу џшін ќажетті ѕлеу-
меттік жеке кодтарды (ЅЖК) беруге міндетті. Сонымен ќатар, зейнетаќы-
ларды тљлеу жљніндегі мемлекеттік орталыќ мѕліметтер ќорын ќђрады
жѕне жђмыс берушілердіњ зейнетаќы жарналарын уаќтылы аударуына
баќылау жасау џшін салыќ органдарына мѕліметтерді беріп отырады.
Зейнетаќыларды тљлеу жљніндегі мемлекеттік орталыќтан мемлекеттік

ѕлеуметтік жѕрдемаќылар, ѕскери ќызметшілерге жѕне ішкі істер орган-
дарыныњ ќызметкерлеріне зейнетаќылар беріледі.

2. Жабыќ немесе ашыќ тџрдегі акционерлік ќоѓам ђйымдастыру-
шылыќ-ќђќыќтыќ нысанында ђйымдастырылѓан Мемлекеттік емес
жинаќтаушы зейнетаќы ќоры. Бђл ќор Ќазаќстан Республикасыныњ
зейнетаќы жџйесінде орталыќ буын болып табылады. Дѕл осы ќор са-
лымшылармен ќарым-ќатынастарды ђйымдастырады, зейнетаќы шарт-
тарын жасасады, ерікті жѕне міндетті зейнетаќы жарналарын жинауды
жџргізеді, жеке зейнетаќы жарналарына жѕне есептелетін табысќа есеп
жџргізеді. Соѓан ќоса, бђл ќордыњ міндеттеріне халыќ арасында
тџсіндіру жђмыстарын жџргізу, шаѓымдар мен љтініштерді ќарау жѕне
т.б. жатады.

3. Мемлекеттік жинаќтаушы зейнетаќы ќоры. 2003 жылѓа дейін бђл
ќорѓа салымшылармен шарт жасаспастан тек міндетті зейнетаќы жар-
наларын жинауды жџргізуге жѕне зейнетаќы тљлемдерін алушыларѓа
Ќазаќстан Республикасыныњ Џкіметі белгілеген тѕртіпте беруге рђќсат
етілген болатын.

2002 жылѓы 29 желтоќсанда ќабылданѓан «Ќазаќстан Республика-
сыныњ «Ќазаќстан Республикасында зейнетаќымен ќамсыздандыру ту-
ралы» зањына љзгертулер мен толыќтырулар енгізу туралы» зањына
сѕйкес 2003 жылдан бастап Мемлекеттік жинаќтаушы зейнетаќы ќоры
жойылды.
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Енді Мемлекеттік зейнетаќы ќоры да мемлекеттік емес зейнетаќы
ќорлары ќызмет ететін ќаѓида бойынша жђмыс істейді.
Жинаќтаушы зейнетаќы ќорлары салымшылардыњ аќшаларына билік

жџргізбейді. Олар аќшаны банк-кастодианда саќтайды. Банк-касто-
дианныњ ќызметі зейнетаќы ќорларыныњ салымшыларыныњ баѓалы
ќаѓаздары мен аќша ќђралдарын саќтауѓа жѕне зейнетаќы активтері-
мен байланысты мѕмілелердіњ жасалуыныњ зањдылыѓына баќылау жа-
сауѓа арналѓан. Банк-кастодианныњ зейнетаќы активтерініњ саќталуы џшін
зейнетаќы ќорыныњ алдындаѓы жауапкершілігі банктіњ љз капиталы-
мен кепілденеді.
Барлыќ жинаќтаушы зейнетаќы ќорлары мына басты ережені орын-

дауы тиіс – зейнетаќы активтерімен жасалатын кез келген мѕмілелер
мен операциялар тек олардыњ меншік иелерініњ, яѓни салымшылардыњ
мџддесі џшін жасалуы тиіс.
Ќазаќстандыќ зейнетаќы реформасыныњ негізгі параметрлері болып

мыналар табылады:
- барлыќ артыќшылыќты зейнетаќылар жойылды. Зейнетаќыны алуѓа

ќойылатын талаптар барлыќ азаматтар џшін бірдей болды;
- зейнетке шыѓу жасы еркектер џшін 63 жасќа дейін, ѕйелдер џшін

58 жасќа дейін љсті;
- жинаќтаушы зейнетаќы ќорында ѕрбір ќызметкерге жеке зейнет-

аќы шот ашылады, бђл шотќа ќызметкердіњ міндетті зейнетаќы жарна-
лары жѕне инвестициялыќ табысы аударылады;

- мемлекеттік емес зейнетаќы ќорлары жабыќ тџрдегі акционерлік
ќоѓамдар тџрінде ќђрылады жѕне екі тџрде болуы мџмкін – ашыќ жѕне
корпоративтік.
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1-ТАРАУ

ЅЛЕУМЕТТІК ЌАМСЫЗДАНДЫРУДЫЊ ТЏСІНІГІ,
ПЅНІ, ФУНКЦИЯЛАРЫ ЖЅНЕ ТЏРЛЕРІ

Ѕлеуметтік ќамсыздандырудыњ тџсінігі

Ѕлеуметтік ќамсыздандыруѓа ќђќыќ – адамныњ негізгі ѕлеуметтік-
экономикалыќ ќђќыќтарыныњ бірі. Бђл ќђќыќ 1948 жылѓы Адам
ќђќыќтарыныњ жалпы декларациясыныњ 26-бабында, 1966 жылѓы Эко-
номикалыќ, ѕлеуметтік жѕне мѕдени ќђќыќтар туралы халыќаралыќ
пактініњ 11-бабында жѕне љзге де халыќаралыќ актілерде бекітілген.
Ѕлеуметтік ќамсыздандыруѓа ќђќыќ Ќазаќстан Республикасы Кон-

ституциясыныњ 28-бабында бекітілген, бђл бапќа сѕйкес: «Ќазаќстан
Республикасыныњ азаматы жасына келген, мџгедек болѓан, асыраушы-
сынан айырылѓан жаѓдайда жѕне љзге де зањды негіздерде оѓан ењ
тљменгі жалаќы мен зейнетаќыныњ мљлшеріне, ѕлеуметтік ќамсыздан-
дырылуына кепілдік беріледі.

«Ѕлеуметтік ќамсыздандыру» тџсінігін ѕртџрлі маѓынада ќолдануѓа
болады.
Біріншіден, ѕлеуметтік ќамсыздандыру ретінде ѕкімшілік-биліктік

ќатынастардыњ ерекше нысаны тџсініледі».
Екіншіден – бђл мемлекеттіњ функциясы.
Џшіншіден, азаматтарды ќартаюына, асыраушысынан айырылуына,

ењбекке ќабілетінен айырылуына жѕне т.б. жаѓдайларѓа байланысты
материалдыќ ќамтамасыз етудіњ мемлекеттік жџйесі жѕне нысаны ретінде.
Тљртіншіден, ќђќыќ саласы ретінде.
Бесіншіден, азаматтардыњ ќђќыѓы ретінде.
Біздіњ ойымызша, ѕлеуметтік ќамсыздандыру – бђл материалдыќ

игіліктерді ењбектіњ ќатысуынсыз бљлудіњ нысаны. Ѕлеуметтік ќамсыз-
дандыруда материалдыќ игіліктер ќоѓамныњ ењбекке жарамсыз мџше-
леріне мемлекеттіњ жѕне арнайы ќорлардыњ есебінен ѕлеуметтік нор-
маларда белгіленген кездерде жѕне жаѓдайларда бљлінеді. Соѓан ќоса,
ѕлеуметтік ќамсыздандыруды мемлекет ѕлеуметтік мѕнге ие деп таны-
ѓан жаѓдайлардыњ туындауы салдарынан тіршілік етудіњ ќайнар кљзі
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ретіндегі жоѓалѓан жалаќыны љтеуге  баѓытталѓан, мемлекет ќалыптас-
тыратын ќђќыќтыќ, экономикалыќ жѕне ђйымдастырушылыќ шаралар-
дыњ жџйесі ретінде де аныќтауѓа болады.
Ѕлеуметтік ќамсыздандыру осы маќсаттар џшін арналѓан ќаражат

есебінен жџзеге асырылады. Аќша ќђралдарыныњ ќайнар кљзіне ќарай
ѕлеуметтік ќамсыздандырудыњ екі тџрін ажыратуѓа болады:

- мемлекеттік жѕне жергілікті бюджет есебінен жџзеге асырылатын
мемлекеттік ѕлеуметтік ќамсыздандыру;

- зейнетаќы ќорларыныњ салымшыларыныњ – зањды жѕне жеке тђлѓа-
лардыњ ќаражаты есебінен жџзеге асырылатын мемлекеттік емес ѕлеу-
меттік ќамсыздандыру.

Ѕлеуметтік ќамсыздандырудыњ тџрлері

Аќша ќђралдарыныњ ќайнар кљзіне ќарамастан, мемлекеттік ѕлеу-
меттік ќамсыздандыру келесі тџрлерде жџзеге асырылуы мџмкін:

- аќша тљлемдері (зейнетаќылар, жѕрдемаќылар, љтемаќылар, мате-
риалдыќ кљмек жѕне т.б.);

- заттай кљмек (дѕрі-дѕрмек, азыќ-тџлік, мџгедектер џшін техника-
лыќ кљмек ќђралдары);

- ќызмет кљрсету жѕне жењілдіктер (ќарттар жѕне мџгедектердіњ џй-
интернаттарына, балалар џйлеріне орналастыру, џйде ѕлеуметтік ќыз-
мет кљрсету жѕне т.б.);

- мџгедектердіњ емделуімен, сауыѓуымен жѕне денсаулыѓын жаќ-
сартуымен (стационарда, џйден ќатынап емдеу санаторийларда, ќарттар
жѕне мџгедектер џшін арналѓан џй-интернаттарда), емдеу орнына ба-
руымен жѕне ќайтуымен байланысты ќосымша шыѓындарын љтеу,
жђмыссыздарды ќайта оќыту (ќайта дайындыќтан љткізу);

- азаматтардыњ жекелеген санаттарына кљмек кљрсетудіњ бір жолѓы
аќшалай жѕне аќшалай емес тџрлері.
Ѕлеуметтік ќамсыздандырудыњ субъектілеріне келесідей тџрлерге

бљлуге болады:
1) ењбекке ќабілеттігі жоќ жастаѓы азаматтар:
- зейнеткерлер, солардыњ ішінде мџгедектер жѕне жалѓызбасты

тђлѓалар;
- балалар, солардыњ ішінде жасљспірімдер.
2) ењбекке ќабілетті жастаѓы азаматтар:
- жђмыссыздар;
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- уаќытша жђмыссыздар;
- мџгедектер;
- кљпбалалы отбасылар;
- тђрмыстыќ жаѓдайы тљмен тђлѓалар.

Ѕлеуметтік ќамсыздандырудыњ функциялары

Ѕлеуметтік ќамсыздандырудыњ мѕні келесі функциялардан кљрініс
табады:

- саяси;
- экономикалыќ;
- ѕлеуметтік;
- ењбек;
- демографиялыќ;
- сауыќтыру.
Ѕлеуметтік ќамсыздандырудыњ саяси функциясы ѕлеуметтік тђраќ-

тылыќты саќтаудан жѕне халыќтыњ ѕртџрлі тобыныњ љмір дењгейініњ
ерекшеліктеріне толы ќоѓамдаѓы ѕлеуметтік шиеліністі ѕлсіретуден
кљрініс табады.
Ѕлеуметтік ќамсыздандырудыњ экономикалыќ функциясы жасына,

ењбекке ќабілеттігінен айырылуына немесе асыраушысынан айыры-
луына байланысты жалаќыны немесе љзге де табыстыњ орнын толты-
рудан жѕне тђрмыс жаѓдайы нашар тђлѓаларѓа кљмек кљрсетуден
кљрініс табады.
Ѕлеуметтік ќамсыздандырудыњ ѕлеуметтік функциясы ѕлеуметтік

ќорѓалмаѓан, љзгеніњ жѕрдем кљрсетуіне мђќтаж азаматтар санаттары-
на оларѓа ќосымша ќаржы бљлу жолымен кљмек кљрсетуден кљрініс
табады.
Ѕлеуметтік ќамсыздандырудыњ ењбек функциясы ѕлеуметтік ќам-

сыздандырудыњ барлыќ тџрлері џшін ќаржыныњ ќайнар кљзі болып осы
ќоѓамдаѓы ењбек ќатынастарыныњ табылуынан кљрініс табады. Олар-
дыњ даму дењгейіне ѕлеуметтік ќамсыздандыру жџйесініњ барлыќ
буындары тѕуелді болады.
Ѕлеуметтік ќамсыздандырудыњ сауыќтыру функциясы мџгедектер

мен халыќтыњ љзге де ѕлеуметтік тђрѓыдан ѕлсіз топтарыныњ ќоѓамдыќ
мѕртебесін ќалпына келтіру џшін ќалыпты жаѓдайлар жасаудан кљрініс
табады. Бђл аталѓан тђлѓалардыњ љздерін ќоѓамныњ толыќќанды мџшесі
ретінде сезінуіне мџмкіндік береді.
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Ѕлеуметтік ќамсыздандырудыњ демографиялыќ функциясы елдіњ
халыќ саныныњ кљбеюін кљтермелеуге баѓытталѓан. Бђл мемлекеттіњ
ќалыпты дамуы џшін ќажет.
Ѕлеуметтік ќамсыздандыру ќђќыѓыныњ пѕні болып азаматтар-

ды зейнетаќылармен, жѕрдемаќылармен, љтемаќылармен ќамтамасыз
етумен, сонымен ќатар процедуралыќ жѕне ќђќыќ ќорѓаушылыќ сипат-
таѓы ќызметтер кљрсетумен байланысты ќоѓамдыќ ќатынастар табыла-
ды. Олар мыналарды ќамтиды:

· азаматтарды зейнетаќылармен, жѕрдемаќылармен жѕне љтемаќы-
лармен ќамтамасыз етумен байланысты ќоѓамдыќ ќатынастарды;

· заттай нысанда кљмек кљрсетумен байланысты ќоѓамдыќ ќатынас-
тар, яѓни тегін немесе жењілдікті баѓамен берілетін наќты тауарлармен,
ќызметтермен ќамтамасыз ету;

· процедуралыќ жѕне ќђќыќ ќорѓаушылыќ сипаттаѓы  ќоѓамдыќ ќаты-
настар.
Ѕлеуметтік ќамсыздандыру саласындаѓы ќатынастар љз мѕні бойын-

ша ѕкімшілік-биліктік ќатынастар болып табылады. Олардыњ 5 тѕсілін
бљліп ќарастыруѓа болады:

- тегін, ѕрбір азаматтыњ бљлінетін, алайда мемлекет белгілеген
ѕлеуметтік нормативтіњ (стандарттыњ) шегінде ќоѓамныњ саналы
(ђтымды) ќажеттіктеріне жѕне экономикалыќ мџмкіндіктеріне сай
игіліктерге ќатысты тењдей ќђќыќтарына негізделеді. Мысалы, от-
басыныњ жан басына шаќќан табысына сѕйкес медициналыќ ќызмет
кљрсету, љтемаќылар тљлеу кезінде, біраќ кез келген жаѓдайда мђндай
кљмек ењбек ќызметімен немесе зейнетаќы жарналарын тљлеумен
байланысты болмайды;

- бђрынѓы немесе аѓымдаѓы ењбектіњ шыѓындарын, љндірістіњ,
материалдыќ ќамсыздандырудыњ ќажеттіктерін ескере отырып тењестіріл-
мейтін, біраќ нормаланѓан сипаттаѓы;

- ќђнды ішінара тљлеумен байланысты жењілдетілген жаѓдайдаѓы.
Мысалы, дѕрі-дѕрмектерді, санаторийларѓа жолдамаларды жењілдетіл-
ген баѓамен сату;

- аќы џшін;
- ењбектіњ саны мен сапасына ќарай.
Байќаѓанымыздай, бђл ќатынастар ѕртекті жѕне ќђќыќтыќ реттеудіњ

ѕртџрлі ѕдістерін талап етеді. Ќызметті аќылы тџрде кљрсету ќаѓидасы-
на негізделген ќатынастар азаматтыќ ќђќыќтыњ реттеу саласын ќамти-
ды. Оларѓа џшінші тѕсілдіњ аќылылыќќа негізделетін ќатынастары да
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жатады. Ќатынастардыњ бесінші тџрі ењбек ќђќыѓы саласына жатады.
Алѓашќы џш тѕсілдегі ќатынастар негізінен ѕлеуметтік ќамсыздандыру
ќђќыѓына жатады.
Ђзаќ уаќыт бойы бђл ќатынастар ењбек, ѕкімшілік жѕне ќаржылыќ

ќђќыќтар шењберінде дамыды. Алайда, уаќыт аѓымымен зањшыѓару-
шылыќ материалдыњ дамуымен, ѕлеуметтік ќамсыздандыру ќђќыѓыныњ
жѕне оныњ ерекшеліктерініњ дамуымен ѕлеуметтік ќамсыздандыру
ќђќыѓы дербес ќђќыќ саласы болып бљлініп шыќты.
Ѕлеуметтік ќамсыздандыру ќђќыѓыныњ пѕнін ќђрайтын ќоѓамдыќ

ќатынастардыњ негізгі тџрі болып, жоѓарыда атап љткеніміздей, зейнетаќылыќ
ќатынастар табылады. Зейнетаќылыќ ќђќыќтыќ ќатынастар мыналарды
тљлеумен байланысты туындайды:

· жасына байланысты зейнетаќыларды;
· мџгедектігі бойынша зейнетаќыларды;
· ењбек сіњірген жылдары џшін тљленетін зейнетаќыларды;
· ѕлеуметтік зейнетаќыларды.
Жѕрдемаќы алуѓа ќатысты ќђќыќтыќ ќатынастар мыналарды тљлеу-

мен байланысты туындайды:
· ењбекке уаќытша жарамсыздыѓына байланысты жѕрдемаќыларды;
· жџктілігіне жѕне босануына байланысты жѕрдемаќыларды;
· ќайѓылы оќиѓаныњ немесе кѕсіптік аурудыњ нѕтижесінде ќызмет-

керлердіњ денсаулыѓына келтірілген зиянды љтеумен байланысты
жѕрдемаќыларды;

· жђмыссыздарѓа берілетін атаулы ѕлеуметтік кљмекті;
· бала туумен байланысты бір жолѓы жѕрдемаќыны.
  Љтемаќы алуѓа ќатысты ќђќыќтыќ ќатынастар келесідей љтемаќы-

ларды тљлеумен байланысты туындайды:
· 18 жасќа дейінгі мџгедек-баланы, І-топ мџгедегін, 80 жастан асќан

ќартты кџтуші ењбекке ќабілетті азаматтарѓа берілетін љтемаќыларды.
Заттай нысанда кљмек кљрсетуге ќатысты ќђќыќтыќ ќатынастарѓа

мыналар негіз болады:
- тегін немесе жењілдікпен берілетін тауарлар жѕне кљрсетілетін ќыз-

мет тџрлері;
- медициналыќ кљмек;
- дѕрі-дѕрмектер;
- санаторийлыќ-курорттыќ емделу;
- балаларды балалар мекемелеріне орналастыру;
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- мџгедектерге берілетін кљлік ќђралдар;
- кѕсіби оќыту жѕне ќайта дайындыќтан љткізу;
- љзге де жењілдіктер.
Процедуралыќ сипаттаѓы ќђќыќтыќ ќатынастар келесідей зањды

мѕнге ие ѕрекеттерді жасаумен байланысты туындайды:
1. оларсыз материалдыќ ќатынастар туындамайтын зањды фактілерді

белгілеу (мысалы, мџгедектігі бойынша зейнетаќыны таѓайындау џшін
мџгедектік фактісін аныќтау ќажет, ал ењбекке уаќытша жарамсызды-
ѓына байланысты зейнетаќыны таѓайындау џшін ењбекке жарамсыздыќ
фактісін аныќтау ќажет жѕне т.б.);

2. ѕлеуметтік ќамсыздандыруѓа ќђќыќты жџзеге асыру, яѓни ѕлеу-
меттік ќамсыздандырудыњ кез келген тџрін таѓайындау кезінде.
Іс жџргізушіліќ сипаттаѓы ќђќыќтыќ ќатынастар осы салада туын-

дайтын дауларды ќараумен жѕне лауазымды тђлѓалардыњ немесе мем-
лекеттік органныњ шешімін ѕкімшілік не сот тѕртібінде шаѓымдаумен
байланысты. Бђл даулар ѕртџрлі мѕселелер бойынша туындауы мџмкін:
ќандай да бір ѕлеуметтік ќамсыздандыру тџрін таѓайындаудан бас тар-
туѓа ќатысты немесе оныњ мљлшерін аќшалай нысанда аныќтау кезінде,
мџгедектіњ себептерін не тобын, жењілдіктерге ќђќыќтарды аныќтау
кезінде жѕне т.б.
Ѕлеуметтік ќамсыздандырудыњ пѕнінде, негізгі, зейнетаќылыќ ќаты-

настармен ќатар туынды, процедуралыќ ќатынастарды да бљліп ќарас-
тыруѓа болады. Оларѓа Зейнетаќы ќорын ќалыптастыруѓа жѕне пайда-
лануѓа ќатысты ќатынастар, ѕртџрлі жѕрдемаќыларды тљлеуге ќатысты
ќатынастар, азаматтарѓа медициналыќ жѕне санаторийлыќ-курорттыќ
кљмек кљрсетуге ќатысты ќатынастар, соѓыс жѕне ењбек ардагерлеріне
мемлекеттік ќайнар кљздер есебінен жењілдіктер мен артыќшылыќтар
беруге ќатысты ќатынастар жатады.
Бђл ќђќыќтыќ ќатынастардыњ барлыѓыныњ жиынтыѓы ѕлеуметтік

ќамсыздандырудыњ пѕнін ќђрайды.
Ѕлеуметтік ќамсыздандырудыњі тиісті тџрлері болып мыналар табы-

лады:
1. зейнетаќылар, жѕрдемаќылар, љтемаќылар;
2. заттай кљмек кљрсету;
3. процедуралыќ немесе іс жџргізушілік сипаттаѓы кљмек.
Зейнетаќыныњ тџрлері:
1. жасына байланысты;
2. мџгедектік бойынша;
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3. ењбек сіњірген жылдары џшін;
4. асыраушысынан айырылуына байланысты;
5. ѕлеуметтік зейнетаќылар.

Ѕлеуметтік ќорѓау жѕне ѕлеуметтік ќамсыздандыру

БЂЂ Бас Ассамблеясы 1948 жылѓы 10 желтоќсанда ќабылдаѓан Адам
ќђќыќтарыныњ жалпы декларациясы адамныњ белгілі бір љмір сџру
дењгейіне, соныњ ішінде тамаќтануѓа, киінуге, тђрѓын џйге, медицина-
лыќ кџтімге, оныњ љзініњ жѕне оныњ отбасыныњ денсаулыѓы мен жаќсы
љмір сџруі џшін ќажет ѕлеуметтік ќызмет кљрсетуге жѕне жђмыссыз-
дыќ, ауру, мџгедектік, жесірлік, кѕрілік жѕне љзге де жаѓдайлар орын
алѓан жаѓдайда ѕлеуметтік ќамсыздандыруѓа ќатысты ќђќыќтарын
бекітті.
БЂЂ Бас Ассамблеясы 1966 жылѓы 16 желтоќсанда ќабылдаѓан Эко-

номикалыќ, ѕлеуметтік жѕне мѕдени ќђќыќтар туралы халыќаралыќ пакт
ѕрбір адамныњ ѕлеуметтік ќамсыздандыруѓа ќђќыѓын бекіте отырып,
бђл ережелерді одан ѕрі дамытты.
Ќазаќстан Республикасы да осы халыќаралыќ-ќђќыќтыќ нормалар-

ды љз зањдарында бекітіп ѕрі дамыта отырып, љз мойнына оларды орын-
дауѓа ќатысты міндеттемелерді алды.
Ѕлеуметтік ќамсыздандыруыныњ ќђќыѓы Ќазаќстан Республикасы-

ныњ 1995 жылѓы 30 тамызда ќабылданѓан Конституциясында бекітіл-
ген, бђл Конституция Ќазаќстан Республикасыныњ саясаты адамныњ еркін
дамуын жѕне жаќсы љмірін ќамтамасыз ететін жаѓдайларды жасауѓа
баѓытталѓан  ѕлеуметтік мемлекет ретінде жариялады. Бђл ереженіњ
одан ѕрі наќтылануы Ќазаќстан Республикасы Конституциясыныњ 28-
бабында кљрініс тапќан, оѓан сѕйкес ѕрбір азаматќа жалаќыныњ ењ тљменгі
мљлшері жѕне жасына, науќастануына, мџгедектігіне, асыраушысынан
айырылуына жѕне љзге де негіздер бойынша зейнетаќы кепілденеді.
Зањдарда мемлекеттік зейнетаќылар жѕне ѕлеуметтік жѕрдемаќылар
белгіленген. Ерікті ѕлеуметтік саќтандыруѓа, ѕлеуметтік ќамсыздан-
дырудыњ ќосымша нысандарын жасауѓа жѕне ќайырымдылыќќа жол
беріледі.
Ѕркімніњ ѕлеуметтік ќамсыздандыру  ќђќыѓын тани отырып, ЌР Кон-

ституциясы мемлекетке осы ќђќыќты жџзеге асыру џшін барлыќ ќажетті
жаѓдайларды жасауды жџктейді.
ЌР Конституциясыныњ 28-бабыныњ 1-тармаѓында туындауы ѕлеу-
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меттік ќамсыздандыру џшін негіз болып табылатын жаѓдайлар аталѓан.
Бђл адам љмірініњ жасымен (жастыќ, кѕрілік), денсаулыќ жаѓдайымен
немесе ењбекке ќабілетімен (ауру, мџгедектік), отбасы міндеттерін орын-
дауымен немесе орындай алмауымен байланысты белгілі бір кезењдері
болуы мџмкін. Аталѓан тізім осымен шектелмейді, себебі ѕлеуметтік
ќамсыздандыру зањдарда кљзделген љзге жаѓдайларда белгіленуі
мџмкін. Мысалы, жђмыссыз мѕртебесін иелену, жџктілігіне жѕне бо-
сануына, баланы кџтуге байланысты ењбек демалысында болу жѕне т.б.
ЌР Конституциясыныњ 28-бабында ѕлеуметтік ќамсыздандырудыњ тек

аќшалай нысаны – мемлекеттік зейнетаќылар жѕне ѕлеуметтік
жѕрдемаќылар туралы айтылѓан. Аќшалай тљлемдерге ќоса, ѕлеуметтік
ќамсыздандыру заттай нысандарда да жџзеге асырылуы мџмкін: ќарт-
тар жѕне мџгедектер џшін џй-интернаттарѓа, балалар џйіне орналасты-
ру, џйде ѕлеуметтік кљмек кљрсету жѕне т.б.
Ѕлеуметтік ќорѓау – бђл жынысына ќарамастан адамныњ ѕлеуметтік,

экономикалыќ, саяси жѕне љзге де ќђќыќтары мен кепілдіктерін ќамта-
масыз етуге баѓытталѓан мемлекет саясаты.
Ќолданыстаѓы зањдарда ѕлеуметтік ќорѓау тџсінігі салыстырмалы

тџрде тар маѓында пайдаланылады: ол адамныњ љмір сџру саласындаѓы
ќђќыќтары мен кепілдіктерін ќамтамасыз етуге баѓытталѓан мемлекет
саясатын білдіреді. Сонымен, бір мезетте халыќты ѕлеуметтік ќорѓау
концепциясы, мемлекеттіњ кџрделі жаѓдайларѓа ђшыраѓан кез келген
азаматќа оныњ ењбек стажына, зейнетаќы жарналарыныњ мљлшеріне жѕне
т.б. ќарамастан беретін кепілдіктерін зањшыѓармашылыќ тђрѓыдан
бекітілуінен тђрады.
Яѓни, халыќты ѕлеуметтік ќорѓау – бђл адамныњ жаќсы љмір сџруін,

оныњ ќоѓамныњ ќазіргі кезгі даму стандарттарыныњ дењгейінде мате-
риалдыќ ќамсыздандырылуын жѕне мѕдени ќђндылыќтарѓа ќол жет-
кізуін ќамтамасыз етуге баѓытталѓан, мемлекетпен кепіл етілген жѕне
жџзеге асырылатын ќђќыќтыќ, ѕлеуметтік-экономикалыќ жѕне ђйым-
дастырушылыќ сипаттаѓы шаралар жџйесі. Сондыќтан, «ѕлеуметтік
ќорѓау» жѕне «ѕлеуметтік ќамсыздандыру» тџсініктерініњ араќатынасы
туралы сљз ќозѓай отырып, аталѓандардыњ біріншісі – ѕлдеќайда кењ
жѕне кљлемді тџсінік, ал екіншісі оѓан ќђрамдас бљлік ретінде енеді
деген ќорытындыѓа келуге болады.
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2-ТАРАУ

ЅЛЕУМЕТТІК ЌАМСЫЗДАНДЫРУ
ЌЂЌЫЃЫНЫЊ ЖЏЙЕСІ

Ѕлеуметтік ќамсыздандыру ќђќыѓыныњ жџйесі туралы айтпастан
бђрын, ќђќыќ саласыныњ жџйесі, ѓылым жџйесі, оќу пѕнініњ жџйесі,
зањдар жџйесі сияќты ѕртџрлі тџсініктерді айќын ажыратып алѓан жљн.
Ѕлеуметтік ќамсыздандыру ќђќыѓы, кез келген ќђќыќ саласы сияќ-

ты, љзін ќђрайтын белгілі бір зањдылыќтарѓа жѕне элементтерге негіздел-
ген љз жџйесіне ие.
Ѕлеуметтік ќамсыздандыру ќђќыѓы, кез келген ќђќыќ саласы сияќ-

ты, – ќоѓамдыќ ќатынастардыњ белгілі бір тобын реттейтін ќђќыќтыќ
нормалардыњ жиынтыѓы. Бђл ќђќыќтыќ нормалар љзара белгілі бір
байланыста болады жѕне тџрлі институттарды ќђрайды. Сол себепті,
ѕлеуметтік ќамсыздандыру ќђќыѓыныњ жџйесі – бђл белгілі бір, ѓылы-
ми негізделген кезектілікте орналасќан, объективті тџрде љзара байла-
ныста болатын ќђќыќтыќ институттар мен нормалардыњ жиынтыѓы. Бђл
жџйеніњ элементтері болып мыналар табылады: ќђќыќ нормасы, инсти-
тутішілік ќђрылым, институт, кешенді институт, салашыќ.
Ќђќыќ нормалары жџйеніњ бастапќы ќђрамдас бљліктері болып

табылады, љзіндік ішкі ќђрылымѓа ие жѕне мынадай џш элементтен
тђрады: гипотеза, диспозиция жѕне санкция. Гипотеза осы норманыњ
ќандай кездерде ѕрекет ететінін білдіретін жаѓдайлардыњ тізімінен тђра-
ды. Диспозиция жџріс-тђрыс ережелерініњ мѕні мен мазмђнын кљрсе-
теді. Санкция осы ќђќыќтыќ норманыњ талаптарын орындау (немесе
орындамау) кезіндегі ќолайлы немесе ќолайсыз салдарды кљрсетеді.
Ќђќыќ нормалары пѕндік белгісі бойынша бірігеді жѕне институт-

тарды, институтішілік ќђрылымдарды жѕне кешенді институттарды
ќђрайды.
Ѕлеуметтік ќамсыздандыру ќђќыѓыныњ негізгі институттары

болып мыналар табылады: ењбек стажы, зейнетаќылар, жѕрдемаќы-
лар, жењілдіктер, љтемаќылар, ѕлеуметтік ќызмет кљрсету. Аталѓан ин-
ституттар ќђќыќтыќ нормалардыњ аса ірі бірлесулері болып табылады
жѕне, љз кезегінде, ѕлдеќайда ђсаќ ќђрылымдыќ бірліктерге – инсти-
тутішілік ќђрылымдарѓа бљлінеді. Мысалы, жѕрдемаќылар институ-
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ты љз ішінде келесі ќђрылымдардан тђрады: балалары бар тђлѓаларѓа
берілетін жѕрдемаќылар, ењбекке уаќытша жарамсыздыѓына байланы-
сты жѕрдемаќы, жерлеуге байланысты берілетін жѕрдемаќы жѕне т.б.
Зейнетаќы институты жасына байланысты зейнетаќы, ењбек сіњірген
жылдары џшін тљленетін зейнетаќы, ѕлеуметтік зейнетаќылар жѕне т.б.
сияќты ќђрылымдардан тђрады.
Ѕлеуметтік ќамсыздандыру ќђќыѓыныњ кейбір институттары кешенді

сипатќа ие, себебі олар ѕртџрлі ќђќыќ салаларыныњ нормаларын
біріктіреді. Мысалы, ѕлеуметтік ќамсыздандыру ќђќыѓыныњ кешенді
институттарыныњ ќатарына зейнетаќылар институты жатады, себебі олар
мыналардан тђрады: ќаржылыќ ќђќыќќа жататын нормалардан
(зейнетаќыларды тљлеу маќсатында ќђрылатын тиісті зейнетаќы ќорла-
рын ќалыптастыруѓа ќатысты ќатынастарды реттейді); ѕлеуметтік ќам-
сыздандыруѓа жататын нормалардан (ќартайѓанда, асыраушысынан
айырылѓанда, мџгедектік жаѓдайында жѕне зањдарда кљзделген љзге де
жаѓдайларда халыќты материалдыќ ќамсыздандыруѓа ќатысты ќаты-
настарды реттейді); ѕкімшілік ќђќыќќа жататын нормалардан (зейнетаќы-
мен ќамсыздандыруды басќаруѓа жѕне ђйымдастыруѓа ќатысты ќаты-
настарды реттейді); азаматтыќ ќђќыќќа жататын нормалардан (мемле-
кеттік емес зейнетаќы ќорларыныњ шарттарын жасасу жѕне орындауѓа
ќатысты ќатынастарды реттейді).
Мђндай кешенді институттардыњ болуы ќђќыќ саласыныњ ќђрылы-

мына тек институттар мен институтішілік ќђрылымдар ѓана емес, соны-
мен ќатар, салашыќ сияќты ќђќыќтыќ нормалардыњ ірі бірлесулері де
кіреді. Наќты айтар болсаќ, ѕлеуметтік ќамсыздандыру ќђќыѓында
зейнетаќылыќ ќђќыќ сияќты салашыќ бљліп ќарастырады.
Зейнетаќымен ќамсыздандыру ќђќыѓы ѓылымыныњ жџйесі – бђл

ѕлеуметтік ќамсыздандыру саласына кіретін ќоѓамдыќ ќђбылыстардыњ
кешені туралы ѓылыми білімдердіњ, кљзќарастардыњ жѕне ойлардыњ
жџйесі. Ењ алдымен, ѓылым ќђќыќ саласыныњ љзін ќђќыќ жџйесі
ретінде зерттейді. Екіншіден, ѓылым осы саланыњ туындау тарихын жѕне
даму алѓышарттарын зерттейді. Џшіншіден, халыќаралыќ-ќђќыќтыќ
нормаларѓа ѓылыми талдау жасау Ќазаќстан Республикасы немесе КСРО
ратификациялаѓан не ратификацияламаѓан халыќаралыќ конвенциялар-
да, пактілерде, шарттарда, келісімдерде бекітілген ѕлеуметтік ќамсыз-
дандыру саласындаѓы халыќаралыќ стандарттыњ дењгейі туралы тџсінік
ќалыптастыруѓа мџмкіндік береді. Тљртіншіден, ѓылым басќа елдер-
дегі ѕлеуметтік ќамсыздандыру жџйесініњ ќалыптасу жѕне дамуыныњ
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жалпы зањдылыќтары мен баѓыттарын жѕне бђл мемлекеттердегі ѕлеу-
меттік ќамсыздандыруѓа ќатысты ќатынастарды ќђќыќтыќ реттеудіњ
ерекшеліктерін зерттейді. Бесіншіден, объективтік, шынайы тђжырым-
дар ретіндегі ѓылыми зерттеу нѕтижелері ѕлеуметтік ќамсыздандыру
саласындаѓы жѕне љзге салалардаѓы ќђќыќтыќ ережелердіњ мазмђнын
аныќтауѓа баѓытталѓан. Осылай, ѕлеуметтік ќамсыздандыру ќђќыѓы
ѓылымыныњ пѕні осы саланыњ пѕніне ќараѓанда ѕлдеќайда кењ екені
туралы ќорытынды жасауѓа болады.
Басќаша айтар болсаќ, «Ѕлеуметтік ќамсыздандыру ќђќыѓы» оќу

курсыныњ жџйесі – бђл џш бљліктен (жалпы, ерекше жѕне арнайы) тђра-
тын ќђќыќтыќ нормалардыњ ѓылыми негізделген тџрлері жѕне ќђры-
лымы.
Ѕлеуметтік ќамсыздандыру ќђќыѓыныњ жалпы бљліміне ѕлеу-

меттік ќамсыздандыру ќђќыѓы саласыныњ пѕнін, ѕдісін жѕне міндет-
терін, ќђќыќ нормаларыныњ уаќыттаѓы, кењістіктегі жѕне тђлѓалар шењ-
бері бойынша кџшін, ѕлеуметтік ќамсыздандыру саласындаѓы ќђќыќтыќ
ќатынастарды, ќђќыќтыќ ќатынастардыњ туындау, љзгеру жѕне тоќтаты-
лу негіздерін, олардыњ объектілерін, ѕлеуметтік ќамсыздандыру
ќђќыѓыныњ ќаѓидаларын, жџйесін жѕне ќайнар кљздеріне сипаттайтын
нормалар жатады.
Жалпы бљлім мыналарды кљрсететін нормалардан тђрады:
· ќаѓидалар мен міндеттер;
· азаматтардыњ ѕлеуметтік ќамсыздандыру саласындаѓы негізгі

ќђќыќтары;
· мемлекеттіњ, зейнетаќылыќ ќорлардыњ жѕне жергілікті љзін-љзі

басќару органдарыныњ ѕлеуметтік ќамсыздандыруды ќђќыќтыќ реттеу-
ге ќатысты ќђзыретін ажырату.
Ѕлеуметтік ќамсыздандырудыњ ерекше бљлімі осы ќђќыќ сала-

сыныњ келесідей жекелеген институттарын зерттейді: ењбек стажы, зей-
нетаќымен ќамсыздандыру, жѕрдемаќылармен ќамсыздандыру, жењіл-
діктер, љтемаќылар жѕне т.б. Ерекше бљлім азаматтарѓа ѕлеуметтік ќам-
сыздандырудыњ ѕртџрлі тџрлерін ђсынудыњ жаѓдайлары мен тѕртібін,
олардыњ мљлшерін реттейді. Ерекше бљлімніњ нормалары жекелеген
институттарды ќђрайды (мысалы, жасына байланысты зейнетаќылар –
бір институт, асыраушысынан айырылуына байланысты зейнетаќылар –
екінші институт жѕне т.б.). Ѕлеуметтік ќамсыздандыру ќђќыѓыныњ
ерекше бљлімініњ ќђрылымын келесідей кљрсетуге болады (инсти-
туттар бойынша):
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· азаматтарды жасына ќарай ѕлеуметтік ќамсыздандыруѓа ќђќыќта-
рын ќорѓау жѕне саќтау;

· жасына байланысты зейнетаќылар;
· мџгедектігі бойынша зейнетаќылар;
· ењбек сіњірген жылдары џшін тљленетін зейнетаќылар;
· ѕлеуметтік зейнетаќылар;
· асыраушысынан айырылуына байланысты зейнетаќылар;
· ењбек зейнетаќыларын таѓайындаудыњ, есептеудіњ жѕне тљлеудіњ

тѕртібі;
· ќарттарѓа жѕне мџгедектерге ѕлеуметтік ќызмет кљрсету;
· жђмыссыздыѓына байланысты жѕрдемаќылар;
· ењбекке уаќытша жарамсыздыѓына байланысты жѕрдемаќылар жѕне

т.б.
  Оќу курсыныњ арнайы бљлімінде ѕлеуметтік ќамсыздандыру сала-

сындаѓы ќђќыќтыќ ќатынастарды халыќаралыќ-ќђќыќтыќ реттеудіњ
мѕселелері, сонымен ќатар шетел мемлекеттерініњ халыќты ѕлеуметтік
ќамсыздандыруѓа ќатысты зањдары ќарастырылады.
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3-ТАРАУ

ЅЛЕУМЕТТІК ЌАМСЫЗДАНДЫРУ
ЌЂЌЫЃЫНЫЊ ЌАЃИДАЛАРЫ

Ѕлеуметтік ќамсыздандыру ќђќыѓы ќаѓидаларыныњ тџсінігі
жѕне олардыњ тџрлері

Бџкіл ќђќыќ жџйесініњ, соныњ ішінде ѕлеуметтік ќамсыздандыру
ќђќыѓыныњ тірегі болып ќђќыќтыњ аса мѕнді белгілерін кљрсететін ќђќыќ
ќаѓидалары табылады.
В. Дальдыњ тџсіндірме сљздігінде «ќаѓида» тџсінігіне келесідей

аныќтама берілген: «мђны орындамауѓа болмайтын ѓылыми немесе љне-
гелік бастам, негіздеме, ереже, негіз».* (Даль В. Толковый словарь
русского языка – М., 1980.-т.3 – С.431). Орыс тілініњ љзге тџсіндірме
сљздіктерінде «ќаѓида» сљзі былай аныќталады: «Бђѓан басќалар не-
гізделетін негізгі бастама», «Сенім, кљзќарас, жџріс-тђрыс ережесі» *
(Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н.Ушакова.– М.: 1939.–
Т.3 – С.827), «Ќандай да бір теорияныњ, ілімніњ, ѓылымныњ жѕне т.б.
негізгі бастапќы ережесі», «Сенім, заттарѓа ќатысты кљзќарас»* (Оже-
гов С.И. Словарь русского языка.– М.: 1984.– С.528).
Теорияда ќђќыќ ќаѓидалары ретінде ќђќыќтыњ мѕнін жѕне мазмђ-

нын, оныњ ішкі ќђрылымы мен дамуын сипаттайтын негізгі идеялар,
жетекші бастамалар тџсініледі.
Ѕрекет ету саласы бойынша ќђќыќ ќаѓидаларын былай бљлуге болады:
- ќђќыќ салаларыныњ барлыѓына тѕн жалпы ќђќыќтыќ ќаѓидалар;
- кейбір салалардыњ ортаќ сипатын кљрстетін салааралыќ ќаѓидалар;
- наќты бір саланыњ ерекшелігін сипаттайтын салалыќ ќаѓидалар;
- саланыњ жекелеген институттарына ќатысты сала ішілік ќаѓидалар.
Жалпы ќђќыќтыќ ќаѓидаларѓа мынадай ќаѓидалар жатады: адамныњ

ќђќыќтары мен бостандыќтары ењ жоѓарѓы ќђндылыќ болып табылады;
адам жѕне азаматтыњ ќђќыќтары мен бостандыќтарын ќорѓау жѕне саќ-
тау – мемлекеттіњ міндеті; адамныњ ќђќыќтары мен бостандыќтарыныњ
танылуы мен кепілденуі; адамныњ негізгі ќђќыќтары мен бостандыќта-
ры ѕркімге туѓаннан тиесілі болуы жѕне ажырамайтындыѓы; барлыѓы-
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ныњ зањ мен сот алдындаѓы тењдігі; ер адам мен ѕйел адамныњ тењдігі
жѕне ќђќыќтарыныњ жџзеге асырудыњ тењдей мџмкіндіктері; ѕркімніњ
љмір сџруге ќђќыѓы; ѕркімніњ ќђќыќтары мен бостандыќтарыныњ сот-
пен ќорѓануыныњ кепілденуі; мемлекеттік билік органдарыныњ немесе
олардыњ лауазымды тђлѓаларыныњ зањсыз ѕрекеттерімен (немесе ѕре-
кетсіздігімен) келтірілген мемлекеттік шыѓынды ѕркімніњ љтетуге
ќђќыѓы.
Бђл ќаѓидалар ѕлеуметтік ќамсыздандырудыњ ќоѓамдыќ ќатынаста-

ры, сонымен ќатар ѕлеуметтік љмір саласындаѓы ќђќыќтыќ реттеудіњ
мѕнін кљрсететін жалпы жѕне басты, жетекші идеялар болып табылады,
бђлардыњ кейбіреулері ќазаќстандыќ ќђќыќ жџйесініњ даму баѓытта-
рын кљрсетеді. Мысалы, халыќаралыќ ќђќыќтыњ жалпымен танылѓан
нормаларына жѕне ќаѓидаларына сѕйкес, ѕркімге љмір сџрудіњ жаќсы
дењгейі кепілденеді. Бђл ќаѓиданы ѕлеуметтік ќамсыздандыру саласында
жџзеге асыру – жедел шешуді талап ететін аса кџрделі ѕлеуметтік мѕсе-
лелердіњ бірі.
Салааралыќ ќаѓидалар љзара байланысты екі (немесе одан да кљп)

ќђќыќ салаларын ќамтиды. Бђл, мысалы, ѕлеуметтік ќамсыздандыру
ќђќыѓы, ењбек ќђќыѓы, отбасылыќ ќђќыќ. Салааралыќ ќаѓидалар
ќђќыќтыњ жалпы ќаѓидаларынан толыѓымен шектеулі болып табылмай-
ды. Керісінше, олар жалпы ќаѓидаларѓа негізделеді, ќандай да бір негізгі
идеяларды наќтылайды, ќђќыќтыњ мазмђнын жалпылап жѕне ќђќыќ
саласыныњ ерекшелігін ескере отырып кљрсетеді.
Салааралыќ ќаѓидаларѓа мынадай ќаѓидалар жатады: жђмыссыздыќ-

тан ќорѓану ќђќыѓы; денсаулыќты ќорѓауѓа ќђќыќ; отбасына, балаларѓа
жѕне аналарѓа мемлекеттік ќолдау кљрсету; ќарт адамдардыњ, мџгедек-
тердіњ ѕлеуметтік ќорѓануѓа ќђќыѓы жѕне т.б.
Салалыќ ќаѓидалар ѕрбір ќђќыќ саласыныњ тек љзіне тѕн ќђќыќтыќ

ќаѓидаларѓа негізделетінімен сипатталады. Салалыќ ќаѓидалар наќты
ќђќыќ саласыныњ нормаларыныњ мѕнін кљрсетеді. Олардыњ негізінде
жиынтыѓында ѕлеуметтік ќамсыздандыру ќђќыѓын ќђрайтын нормалар
жасалады жѕне жџзеге асырылады. Ѕлеуметтік ќамсыздандыру
ќђќыѓыныњ салалыќ ќаѓидаларына мынадай ќаѓидаларды жатќызуѓа
болады:

- жалпыѓа ортаќтыќ;
- міндеттілік;
- мемлекеттік бюджет жѕне зейнетаќылыќ ќорлар есебінен ќаржы-

ландырылу;
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- аќшалай тљлемдерді беру негіздерін ењбек жаѓдайына (зиянды, ауыр
жѕне т.б.), табиѓи-климаттыќ жаѓдайларѓа, орташа жалаќыныњ дењгей-
іне, ењбек стажыныњ дењгейіне, жасына жѕне т.б. ќарай тџрлерге бљлу;

- ѕмбебаптылыќ;
- кешенділік.
Салаішілік ќаѓидалар – бђл ќђќыќ саласыныњ жекелеген институт-

тарыныњ ќаѓидалары. Ѕлеуметтік ќамсыздандыру ќђќыѓында маќсат-
тылыќ, ќол жетерлік, еріктілік, кѕмелетке толмаѓан тђлѓаларѓа ѕлеу-
меттік ќызметтерді кљрсетудіњ артыќшылыѓы, ќђпиялыќ жѕне т.б. сияќ-
ты салаішілік ќаѓидаларды бљліп кљрсетуге болады.

Ѕлеуметтік ќамсыздандыру ќђќыѓы
 ќаѓидаларыныњ мазмђны

Біздіњ љмірімізде туындаѓан жања экономикалыќ жаѓдайларды ес-
кере отырып, ѕлеуметтік ќамсыздандыру ќђќыѓыныњ келесі ќаѓидала-
рын атауѓа болады:

- ѕлеуметтік ќамсыздандырудыњ жалпыѓа ортаќтыѓы жѕне ќол же-
тетіндігі;

- ѕлеуметтік ќамсыздандыру тџрлерініњ жан-жаќтылыѓы жѕне
кљптџрлілігі;

- ѕлеуметтік ќамсыздандыру елдіњ ќалыптасќан экономика дењгейі-
не сѕйкес мљлшерде беріледі;

- ѕлеуметтік ќамсыздандыру осы џшін арналѓан ќаражат есебінен
жџзеге асырылады;

- ѕлеуметтік ќамсыздандыруды ѕлеуметтік мѕнге ие жаѓдайлардыњ
негізінде тџрлерге бљлу.
Ѕлеуметтік ќамсыздандырудыњ жалпыѓа ортаќтыѓы жѕне ќол же-

тетіндігі. Бђл ќаѓида ењ алдымен ЌР Конституциясыныњ нормаларына
негізделеді, оныњ 28-бабы ѕрбір азаматќа жасына байланысты, науќас-
танѓан жаѓдайда, мџгедектігіне байланысты, асыраушысынан айыры-
луына байланысты жѕне т.б. жаѓдайларда ѕлеуметтік ќамсыздандыру-
ды кепілдейді. Сонымен ќатар, ѕлеуметтік ќамсыздандыру жалпыѓа ор-
таќтыќ ќаѓидасы тењдік конституциялыќ ќаѓидасына негізделеді, бђл
ќаѓидаѓа сѕйкес мемлекет жынысына, нѕсіліне, ђлтына, тіліне, тегіне,
мџліктік жѕне лауазымдыќ жаѓдайына, тђрѓылыќты жеріне, дінге кљзќа-
расына, сенімдеріне, ќоѓамдыќ бірлестіктерге ќатысына, сонымен ќатар
басќа да жаѓдайларѓа ќарамастан, адам мен азаматтыњ ќђќыќтары мен
бостандыќтарыныњ тењдігін кепілдейді.
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Ѕлеуметтік ќамсыздандыруда бђл ќаѓида тек ењбекпен немесе ќоѓам-
дыќ жђмыспен айналысќан ѓана емес, сонымен ќатар жђмыс істемеген
азаматтардыњ да (мысалы, жетім балалар, мџгедектер, жђмыс істеме-
ген ќартањ адамдар ѕлеуметтік зейнетаќы алуѓа ќђќылы) зейнетаќы алу
ќђќыѓына ие болатынынан кљрініс табады.
Сонымен ќатар, жалпыѓа ортаќтыќ ќаѓидасы ѕлеуметтік ќамсыздан-

дыру ќђќыѓын тек Ќазаќстан Республикасыныњ азаматтары ѓана емес,
соѓан ќоса, егер зањдарда жѕне халыќаралыќ шарттарда љзгеше кљздел-
месе, Ќазаќстан Республикасыныњ аумаѓында тђраќты тђратын шетелдік
тђлѓалар мен азаматтыѓы жоќ тђлѓалар да иеленетіндігінен кљрініс та-
бады.
Ѕлеуметтік ќамсыздандырудыњ ќол жететіндік ќаѓидасы ѕлеуметтік

ќамсыздандырудыњ жекелеген тџрлерін таѓайындау, беру жѕне тљлеу
тѕртібін бекітетін нормалардан љз кљрінісін табады. Ѕлеуметтік ќам-
сыздандырудыњ бџкіл жџйесі адамѓа – ѕлеуметтік ќамсыздандырудыњ
ќандай да бір тџрін алушыѓа мейлінше жаќындау џшін ќђрылѓан. Ѕдетте,
ќамсыздандыру тђлѓаныњ жђмыс, оќу, ќызмет орны немесе тђрѓылыќ-
ты жері бойынша жџзеге асырылады. Ѕлеуметтік ќамсыздандыру-
дыњ жекелеген тџрлері тікелей џйде де жџзеге асырылуы мџмкін.
Оларѓа ѕлеуметтік ќызмет кљрсету, медициналыќ кљмек, зейнетаќы-
ларды џйге ѕкеліп беру жѕне т.б. жатады.
Ѕлеуметтік ќамсыздандыру тџрлерініњ жан-жаќтылыѓы жѕне

кљптџрлілігі. Бђл ќаѓида мемлекеттіњ љз азаматтарына олар ќажет ететін
кез келген жаѓдайларда кљмек кљрсететінін білдіреді. Бђл ќаѓиданыњ
мазмђны ќоѓамныњ дамуына ќарай тђраќты тџрде љзгеріп тђрады. Егер
алѓашќыда ѕлеуметтік ќамсыздандыруѓа ќђќыќтыњ туындау негіздері
тек ењбекке ќабілетін жоѓалтуды, кѕрілікті жѕне жесірлікті ќамтыса,
кейінірек ѕлеуметтік-экономикалыќ жаѓдайлардыњ љзгеруіне жѕне љрке-
ниеттіњ дамуына ќарай бђл тізім ѕлдеќайда кењейе тџсті. Ѕрбір адам-
ныњ ѕлеуметтік ќамсыздандыруѓа ќђќыѓын бекіткен Адам ќђќыќтары-
ныњ жалпы декларациясы (1948 ж.) мђндай негіздерге тек кѕрілікті,
ењбекке ќабілетін жоѓалтуды, жесірлікті ѓана емес, сонымен ќатар
жђмыссыздыќта да жѕне адам љзіне тѕуелсіз жаѓдайларда љмір сџру
кљзін жоѓалтып алѓан кездерді де жатќызады. Соѓан ќоса, Декларация
ѕлеуметтік ќамсыздандыру џшін дербес негіз ретінде ана болу мен
балалыќты да жатќызады.
Ќазаќстан Республикасы мђндай жаѓдайлардыњ ќатарына келесі не-

гіздерді жатќызады: кѕрілік, мџгедектік, ењбекке уаќытша жарамсыз-
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дыќ, асыраушысынан айырылу, жђмыссыздыќ, бала туу, адамныњ љлімі,
медициналыќ кљмекті жѕне емделуді, ем-дѕрілік кљмекті, протездік-
ортопедтік кљмекті, кљлік ќђралын немесе жџріп-тђру ќђралын ќажет
ету, ењбек жараќаты жѕне кѕсіби науќас, кедейлік, балаларды отбасын-
да тѕрбиелеу, ана болу жѕне ѕке болу. Соњѓы кездері ѕлеуметтік ќам-
сыздандыруѓа негіз болып табылатын жања жаѓдайлар да пайда болды
– экологиялыќ тђрѓыдан ќолайсыз жаѓдайларда љмір сџру, Чернобыль-
даѓы  ќђтќару жђмыстарына ќатысу, интернационалдыќ борышты љтеу,
иммундыќ тапшылыќ вирусын жђќтыру жѕне т.б.
Ѕлеуметтік ќамсыздандыру негіздерініњ кљптігімен оныњ тџрлерініњ

кљптігі тыѓыз байланысты ол азаматтарѓа ѕлеуметтік ќамсыздандыруды
аќшалай (зейнетаќылар, жѕрдемаќылар, љтемаќылар) жѕне заттай ны-
санда (азыќ-тџлік, дѕрі-дѕрмек, киім, жџріп-тђру ќђралдары, мџгедек-
тер, балалар џшін техникалыќ ќђралдар жѕне т.б.) белгілеуден жѕне іс
жџзінде беруден, жењілдіктер (кљлік ќђралдарында, санаторийлыќ-ку-
рорттыќ емделуге ќатысты жѕне т.б.) ђсынудан кљрініс табады.
Ѕлеуметтік ќамсыздандыру ел экономикасыныњ ќалыптасќан дењ-

гейіне сѕйкес мљлшерде беріледі. ЌР Конституциясы адамды, оныњ
ќђќыќтарын жѕне бостандыќтарын ењ жоѓарѓы ќђндылыќ ретінде тани-
ды.
Мемлекетте адамды жаќсы дењгейде ќамсыздандыру кљп жаѓдайда

ел экономикасыныњ даму дењгейіне тѕуелді болып келеді. Мемлекет љз
азаматтарына љзінде бардан артыќты бере алмайды. Сол себепті, мем-
лекеттіњ љз азаматтарына кепілдей алатын ќамсыздандырудыњ ќандай
да бір нормаларына бекіту ќажет.
Ќазіргі кезде ѕлеуметтік ќамсыздандырудыњ стандарты ретінде љмір

сџру дењгейініњ тљменгі мљлшері алынѓан. Ќазаќстан Республикасы-
ныњ «Љмір сџру дењгейініњ тљменгі мљлшері туралы» зањына сѕйкес
љмір сџру дењгейініњ тљменгі мљлшері жалаќыныњ мљлшерін жѕне жа-
сына байланысты зейнетаќыныњ ењ тљменгі мљлшерін, сонымен ќатар
жѕрдемаќылар мен љзге де ѕлеуметтік тљлемдердіњ мљлшерлерін аныќ-
тау џшін негіз болып табылады.
Љмір сџру дењгейініњ тљменгі мљлшері ретінде бір адамѓа ќажетті ењ

тљменгі аќшалай табыс тџсініледі.
Љмір сџру дењгейініњ тљменгі мљлшерін ењбек жѕне халыќты ѕлеу-

меттік ќорѓау жљніндегі уѕкілетті орган жѕне статистика жљніндегі уѕк-
ілетті орган ењ тљменгі тђтынушылыќ ќажеттіктер тђрѓысынан есептейді.
Бђлайша есептеу азыќ-тџлікті тђтынудыњ ѓылыми негізделген физио-
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логиялыќ нормалары бойынша жџргізіледі жѕне тоќсан сайын респуб-
лика бойынша жѕне аумаќтар бойынша орташа алѓанда мыналарѓа
сѕйкес есептеледі:

1) ѕрбір адамѓа;
2) халыќтыњ жыныстыќ-жастыќ топтары бойынша.
 Ењ тљменгі тђтынушылыќ кѕрзењкесі мыналардан тђрады:
1) азыќ-тџлік кѕрзењкесінен;
2) азыќ-тџліктен басќа тауарлармен ќызметтерге арналѓан шыѓын-

дардан.
Ќазаќстан Республикасыныњ «Љмір сџру дењгейініњ тљменгі мљлшері

туралы» зањында «кедейліктіњ шегі» тџсінігіне аныќтама берілген. Ке-
дейліктіњ шегі ретінде адамныњ ењ тљменгі ќажеттіктерін ќанаѓаттанды-
ру џшін ќажет, республикада экономикалыќ мџмкіндіктерге сай белгі-
ленетін табыстыњ шегі танылады. Кедейліктіњ шегі, сонымен ќатар,
Ќазаќстан Республикасыныњ Џкіметі белгілейтін тѕртіп бойынша рес-
публика дењгейінде жѕне аумаќтарда тоќсан сайын аныќталады.
Кедейлік шегі кљмекке мђќтаж азаматтарѓа ѕлеуметтік кљмек кљрсе-

ту џшін негіз болып табылады.
Ѕлеуметтік ќамсыздандыру осы маќсаттар џшін арналѓан ќаражат

есебінен жџзеге асырылады. Ќазіргі кезде (яѓни, 2045 жылѓа дейін)
ѕлеуметтік ќамсыздандыру мемлекеттік ќаражат есебінен де, арнайы
ќаражат – мемлекеттік жѕне мемлекеттік емес зейнетаќы ќорларыныњ
ќаржысы есебінен де, сонымен ќатар, ѕлеуметтік ќамсыздандыру мен
ќайырымдылыќтыњ ќосымша нысандарын жасау есебінен де жџзеге
асырылуы мџмкін.
Ѕлеуметтік ќамсыздандырудыњ мемлекеттік ќаржысы екі дењгейдегі

бюджет ќаржысы есебінен ќалыптасады. Ѕлеуметтік ќамсыздандыру-
дыњ кљптеген тџрлері ќоѓам мџшесі ретіндегі адамѓа оныњ ењбек ќыз-
метіне бар-жоќтыѓына ќарамастан беріледі. Сол себепті, мемлекеттік
ѕлеуметтік ќамсыздандыру бюджеттен ќаржыландырылады – ѕлеуметтік
зейнетаќылар, балаларѓа берілетін жѕрдемаќылар, ѕлеуметтік ќызмет
кљрсету мекемелерінде ѕлеуметтік ќызмет кљрсету, мџгедектерді жџріп-
тђру ќђралдарымен ќамтамасыз ету жѕне т.б.
Ѕлеуметтік ќамсыздандыруды ќаржыландырудыњ мемлекеттік емес

ќайнар кљздеріне Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарына сѕйкес мем-
лекеттік емес жинаќтаушы зейнетаќы ќорларыныњ ќаржысы жатады.
Ѕмбебаптыќ ќаѓидасы тиісті ѕлеуметтік мѕнге ие жаѓдайлар (ауру,

жђмыссыздыќ, кѕрілік, ењбек жараќаты, кљпбалалыќ, жџктілік жѕне
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босану, мџгедектік, асыраушысынан айырылу жѕне т.б.) туындаѓан жаѓ-
дайда барлыќ азаматтарды ќамсыздандырудан кљрініс табады. Ескеріп
љтетін жайт, жања экономикалыќ жаѓдайлар біздіњ еліміз џшін жања
ќауіптер мен тѕуекелдердіњ туындауына ѕкеп соќты. Џйсіздік, балалар-
дыњ ќањѓыбас болуы, техногендік жѕне табиѓи апаттар, ќолайсыз эко-
логиялыќ жаѓдайлар ѕлеуметтік ќамсыздандырудыњ ќазіргі кезгі жџйе-
сінде кџн санап џлкен орын алуда жѕне бђлар да ѕлеуметтік тђрѓыдан
шешуді жѕне ѕлеуметтік ќорѓауды ќажет етеді.
Кешенділік ќаѓидасы зањдарда белгіленген барлыќ ѕлеуметтік мѕнге

ие жаѓдайлар туындаѓан жаѓдайда ѕлеуметтік ќамсыздандырудыњ
кепілденетінін жѕне љзгеніњ жѕрдем кљрсетуіне мђќтаж азаматтардыњ
ќажеттіктерін мейлінше толыѓымен ќанаѓаттандыру маќсаттарында бір
мезетте ѕлеуметтік ќамсыздандырудыњ бірнеше тџрін (тљлемдер, ќыз-
мет кљрсету, жењілдіктер) алуды білдіреді.
Ѕлеуметтік ќамсыздандыруды ѕлеуметтік мѕнге ие жаѓдайлардыњ

негізінде тџрлерге бљлу ќаѓидасы. Ѕлеуметтік ќамсыздандыруды беру
негіздерге ќарай тџрлерге бљлінеді.
Тџрлерге бљлудіњ келесі тџрлерін ажыратады:
1) субъектілік-ѕлеуметтік ќамсыздандырудыњ ќандай да бір тџрі бе-

рілетін белгілі бір субъектініњ белгілі бір сипаттамаларына ќарай.
Тџрлерге бљлу жыныс (еркектер мен ѕйелдер џшін зейнетке шыѓудыњ
ѕртџрлі жасы), мемлекет алдындаѓы белгілі бір ењбегі (Ђлы Отан соѓы-
сыныњ ардагерлері жѕне ењбек ардагерлері џшін жењілдіктер), белгілі
бір ќызмет тџрімен айналысу (ѕскери ќызметшілер, мемлекеттік ќыз-
метшілер џшін ењбек сіњірген жылдары џшін тљленетін зейнетаќылар),
денсаулыќ жаѓдайы (ењбекке уаќытша жарамсыздыќ, мџгедектік) сияќты
белгілер бойынша жџзеге асырылуы мџмкін;

2) аумаќтыќ – ќандай да бір ѕлеуметтік ќамсыздандыруѓа ќђќыќ
беретін ќызметтіњ ќай жерде (ќандай табиѓи жаѓдайларда) жџргізілген-
іне байланысты. Мысалы, биік таулы аймаќтаѓы, Семей полигонынан
зардап шеккен аумаќтардаѓы жђмыстар;

3) салалыќ – ѕлеуметтік ќамсыздандырудыњ ќандай да бір тџріне
ќђќыќ беретін ењбек ќызметі халыќ шаруашылыѓыныњ ќандай сала-
сында жџзеге асырылатынына байланысты (шахтерлерді, ауыр жѕне
ќауіпті љндірістердіњ ќызметкерлерін жѕне т.б. ѕлеуметтік ќамсыздан-
дыру).
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4-ТАРАУ

ЅЛЕУМЕТТІК ЌАМСЫЗДАНДЫРУ ЌЂЌЫЃЫНЫЊ
 ЌАЙНАР КЉЗДЕРІ

Ѕлеуметтік ќамсыздандыру ќђќыѓыныњ ќайнар
 кљздерініњ тџсінігі

 Бђл ќай орган жѕне ќандай мѕселелер бойынша оларды ќабылдаѓа-
нына ќарай ажыратылатын нормативтік ќђќыќтыќ актілер. Ѕлеуметтік
ќамсыздандыру ќђќыѓыныњ ќайнар кљздерініњ тџсінігі тура маѓынада
ѕлеуметтік ќамсыздандыру ќђќыѓыныњ нормаларына бастау беретін,
ѕлеуметтік ќамсыздандыру туралы ќђќыќтыќ нормалардыњ мазмђнын
аныќтайтын ќасиетті білдіреді, сол себепті ѕлеуметтік ќамсыздандыру
ќђќыѓы ќайнар кљздерін ѕлеуметтік ќамсыздандыру ќђќыѓыныњ нор-
маларынан тђратын, ќђзыретті органдардыњ жазбаша актілері ретінде
сипаттауѓа болады.
Ѕлеуметтік ќамсыздандыру жџйесіндегі бђл нормаларды, жџріс-

тђрыс ережелерін мемлекеттіњ арнайы органдары аныќтайды. Яѓни,
ѕлеуметтік ќамсыздандыру ќђќыѓы ќайнар кљздерініњ тџсінігі мемле-
кеттіњ уѕкілетті органдарыныњ ќђќыќты ќалыптастыруѓа, оѓан зањдар,
жарлыќтар, ќаулылар жѕне љзге де нормативтік ќђќыќтыќ актілер ны-
санын беруге байланысты тікелей ќызметімен байланысты. Бђл жерде
біз ќђќыќ ќайнар кљздері тџсінігініњ формальды немесе зањды маѓына-
сын байќаймыз.
Сонымен, ѕлеуметтік ќамсыздандыру ќђќыѓыныњ ќайнар

кљздері ретінде мемлекеттіњ ќђзыретті органдарыныњ зейнетаќы
жѕне љзге де ќоѓамдыќ ќатынастарды реттеу саласындаѓы ќђќыќ
шыѓармашылыќ ќызметініњ нѕтижелерін тџсінуге болады. Басќа-
ша айтар болсаќ, ѕлеуметтік ќамсыздандыру ќђќыѓыныњ ќай-
нар кљздері – бђл ѕлеуметтік ќамсыздандыруды реттейтін норма-
тивтік ќђќыќтыќ актілер.
Ѕлеуметтік ќамсыздандыру ќђќыѓыныњ  ќайнар кљздері осы сала-

ныњ нормаларынан тђрады, оларды осы нормаларды ќолдану актісімен
шатастыруѓа болмайды. Мысалы, ЌР «Зейнетаќымен ќамсыздандыру
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туралы» зањы ењбекке жарамсыз азаматтарды зейнетаќылармен немесе
жѕрдемаќылармен ќамтамасыз ету туралы нормалардан тђратын ќђќыќ
ќайнар кљзі болып табылады, ал ђйым басшысыныњ ќызметкерді зей-
нетке шыѓуына байланысты жђмыстан босату туралы бђйрыѓы ќђќыќ
ќолдану актісі болып табылады.
Ѕлеуметтік ќамсыздандыру ќђќыѓыныњ барлыќ ќайнар кљздері љз

жиынтыѓында ќайнар кљздер жџйесін ќђрайды, мђнда олар љз мѕні,
баѓыныстылыѓы бойынша ЌР Конституциясынан бастап, республика-
ныњ љзге де зањѓа сѕйкес актілеріне (ЌР Президентініњ жарлыќтары, ЌР
Џкіметініњ ќаулылары, ЌР Ењбек жѕне халыќты ѕлеуметтік ќорѓау ми-
нистрлігініњ ќаулылары жѕне љзге де министрліктер мен ведомстволардыњ
нормативтік бђйрыќтары) дейін белгілі бір кезектілікте орналасќан.

Ѕлеуметтік ќамсыздандыру ќђќыѓы ќайнар
 кљздерініњ тџрлері

Нормативтік ќђќыќтыќ актілер негізгі жѕне туынды болып бљлінеді.
Ењбек зањнамасы саласындаѓы негізгі нормативтік ќђќыќтыќ акті-

лерге ЌР Конституциясы, конституциялыќ зањдар, ењбек туралы жеке-
леген зањдар, Ќазаќстан Республикасы Президентініњ нормативтік
ќђќыќтыќ жарлыќтары, ЌР Џкіметініњ, Конституциялыќ Кењесініњ жѕне
Жоѓарѓы Соттыњ ќаулылары, министрліктердіњ жѕне љзге де орталыќ
мемлекеттік органдар басшыларыныњ нормативтік бђйрыќтары, ењбек
мѕселелері жљніндегі мемлекеттік комитеттердіњ жѕне љзге де орталыќ
мемлекеттік органдардыњ нормативтік ќаулылары, мѕслихаттар мен
ѕкімдердіњ ењбекті ђйымдастырудыњ жергілкті мѕселелері жљніндегі
нормативтік шешімдері жатады.
Ењбек зањнамасы саласындаѓы туынды нормативтік ќђќыќтыќ акті-

лерге ѕртџрлі ережелер, нђсќаулар, ђсыныстар жѕне т.б. жатады. Туын-
ды актілер негізгі нормативтік ќђќыќтыќ актілердіњ негізінде ќабылда-
нады жѕне олармен бірге біртђтас жџйені ќђрайды.
ЌР 1998 жылѓы 24 наурыздаѓы № 213 «Нормативтік ќђќыќтыќ актілер

туралы» зањыныњ 4-бабына сѕйкес, Конституцияны ќоспаѓанда, љзге
нормативтік-ќђкыќтыќ актілердіњ зањ кџшініњ араќатынасы мынадай
тљмендей беретін дењгейлерге сѕйкес болады:
Ќазаќстандыќ ќђќыќтыњ, соныњ ішінде, ењбек ќђќыѓыныњ ќайнар

кљздерініњ арасында ерекше орынды Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясы иеленген. Конституцияныњ ењ жоѓары зањдыќ кџші
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бар жѕне Республиканыњ бџкіл аумаѓында ол тікелей ќолданылады.
Ќазаќстан Республикасында ќабылданатын зањдар мен љзге де ќђќыќтыќ
актілер ЌР Конституциясына ќайшы келмеуі тиіс.
Конституцияѓа сѕйкес Ќазаќстан Республикасы саясаты адамныњ

жаќсы  љмірі мен еркін дамуын ќамтамасыз ететін жаѓдайлар жасауѓа
баѓытталѓан саясатќа ие ѕлеуметтік мемлекет болып табылады.
Ќазаќстан Республикасында адамдардыњ ењбегі мен денсаулыѓы ќор-

ѓалады, отбасын, балаларды жѕне аналарды, мџгедектерді жѕне ќарт
адамдарды мемлекеттік ќолдау ќамтамасыз етіледі, ѕлеуметтік ќамсыз-
дандыру жџйесі дамып жатыр, мемлекеттік зейнетаќылар, жѕрдемаќы-
лар жѕне ѕлеуметтік ќорѓаудыњ љзге де кепілдіктері белгіленеді. Соѓан
ќоса, азаматтардыњ ѕлеуметтік ќамсыздандыру саласындаѓы ќђќыќта-
ры ЌР Конституциясыныњ жекелеген баптарында белгіленген (28, 29,
30-баптары).
Конституцияныњ жоѓары зањды кџші мынадан кљрініс табады.
1) Конституция зањдар мен зањѓа сѕйкес актілерге ќараѓанда артыќ-

шылыќ рљлге ие;
2) Конституция тиісті мемлекеттік органдардыњ зањдар мен зањѓа

сѕйкес актілерді ќабылдау тѕртібін белгілейді.
Басќаша айтар болсаќ, конституциялыќ нормалар зањдар мен љзге

де нормативтік ќђќыќтыќ актілерді ќабылдау џшін ќайнар кљз болып
табылады.
Ќазаќстан Республикасыныњ 1995 жылѓы Конституциясы аѓымдаѓы

зањнама џшін негізгі база, ќђќыќтыњ басты ќайнар кљзі болып табылады.
Ол жалпы ќђќыќ, соныњ ішінде, ењбек ќђќыѓыныњ ќайнар кљздеріне
ќатысты бірќатар жања ережелер бекітті.
Конституциялыќ нормалардыњ мазмђны ењбек туралы зањдарда жѕне

зањѓа сѕйкес актілерде сипатталады.
Ѕлеуметтік ќамсыздандыру туралы зањдар жџйесінде зањ шыѓару-

шы актілердіњ мањызы ерекше. ЌР 1998 жылѓы 24 наурыздаѓы «Нор-
мативтік ќђќыќтыќ актілер туралы» зањына сѕйкес зањ шыѓарушы актілер-
ге мыналар жатады:

· ЌР Конституциясына љзгертулер мен толыќтырулар енгізетін зањ-
дар;

· констиуциялыќ зањдар; ЌР Президентініњ конституциялыќ зањ кџшіне
ие жарлыќтары;

· Ќазаќстан Республикасыныњ кодекстері; зањдар; ЌР Президентініњ
зањ кџшіне ие жарлыќтары;
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· Ќазаќстан Республикасы Президентініњ нормативтік жарлыќтары;
· ЌР Парламентініњ нормативтік ќаулылары;
· министрлердіњ нормативтік бђйрыќтары; мемлекеттік комитеттердіњ

нормативтік ќаулылары; орталыќ мемлекеттік органдардыњ нормативтік
бђйрыќтары жѕне ќаулылары;

· мѕслихаттар мен ѕкімдердіњ нормативтік шешімдері.
Тљменгі дењгейде тђрѓан нормативтік актілердіњ ешбірі жоѓары дењ-

гейдегі нормативтік ќђќыќтыќ актілерге ќайшы болмауы тиіс.
ЌР Конституциялыќ Кењесініњ, ЌР Жоѓарѓы Сотыныњ жѕне ЌР Орта-

лыќ сайлау комиссиясыныњ нормативтік ќаулылары жоѓарыдаѓы иерар-
хиядан тыс тђрады.
Зањныњ љзге зањѓа сѕйкес актілерге ќараѓанда жоѓары кџші болады.

Бђл зањдылыќ ќаѓидасыныњ мѕнінен де байќалады. Зањдар ењбекті пай-
далану саласындаѓы барлыќ мањызды ќоѓамдыќ ќатынастарды реттейді,
жђмыс берушілер мен азаматтардыњ ењбек ќабілеттігі мѕселелері
жљніндегі негізгі ќаѓидалар мен нормаларды бекітеді, ењбек жаѓдайы,
ѕлеуметтік ќорѓау, ењбекті ќорѓау сияќты мањызды мѕселелерді аныќ-
тайды. Бђдан љзге ќатынастардыњ барлыѓы зањѓа сѕйкес актілермен рет-
теледі.

Ѕлеуметтік ќамсыздандыру ќђќыѓы ќайнар
кљздерініњ жџйесі

Ѕлеуметтік ќамсыздандыру ќђќыѓы ќайнар кљздері љз жџйесіне ие,
ол ѕлеуметтік ќамсыздандыру ќђќыѓыныњ барлыќ зањдарыныњ біртђтас
кешенде орналасу ќђрамын, љзара байланысын жѕне кезектілігін
білдіреді.
Ѕлеуметтік ќамсыздандыру ќђќыѓыныњ ќайнар кљздерін былайша

тџрлерге бљлуге болады:
1. Ќазаќстан Республикасыныњ Конституциясы (28, 29, 30-баптары);
2. Халыќаралыќ-ќђќыќтыќ актілер – халыќаралыќ конвенциялар, дек-

ларациялар, ТМД елдерініњ арасындаѓы келісімдер;
3. Ќазаќстан Республикасыныњ зањдары:
- ЌР «ЌР ењбек туралы» зањы;
- ЌР «Ќазаќстан Республикасында зейнетаќымен ќамсыздандыру

туралы» зањы;
- ЌР «ЌР-даѓы ќаржы полициясыныњ органдары туралы» зањы;
- ЌР «Мемлекеттік атаулы ѕлеуметтік кљмек туралы» зањы;
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- ЌР «Отбасылыќ типтегі балалар ауылдары жѕне жастар џйлері ту-
ралы» зањы;

- ЌР «Љмір сџру дењгейініњ тљменгі мљлшері туралы» зањы;
- ЌР «Мемлекеттік ќызмет туралы» зањы;
- ЌР «ЌР-даѓы арнайы мемлекеттік жѕрдемаќылар туралы» зањы;
- ЌР «Ѕлеуметтік кепілдіктерді реттеуге ќатысты шаралар туралы»

зањы;
- ЌР «Ђлы Отан соѓысына ќатысушыларды, мџгедектерді ѕлеуметтік

ќорѓау жѕне жењілдіктер туралы» зањы;
- ЌР «Ѕскери ќызметшілердіњ жѕне олардыњ отбасы мџшелерініњ

мѕртебесі жѕне оларды ѕлеуметтік ќорѓау туралы» зањы;
- ЌР «Саяси ќуѓын-сџргін ќђрбандарын аќтау туралы» зањы;
- ЌР «Семей ядролыќ сынаќ полигонындаѓы ядролыќ полигондар-

дыњ салдарынан зардап шеккен азаматтарды ѕлеуметтік ќорѓау тура-
лы» зањы;

- ЌР «Арал тењізіндегі экологиялыќ апат салдарынан зардап шеккен
азаматтарды ѕлеуметтік ќорѓау туралы» зањы жѕне т.б.

4. зањѓа сѕйкес актілер (ЌР Президентініњ жарлыќтары жѕне ЌР
Џкіметініњ ќаулылары);

5. ведомстволыќ актілер (ЌР Ењбек жѕне халыќты ѕлеуметтік ќорѓау
министрлігініњ актілері жѕне т.б.);

6. жергілікті љзін-љзі басќару органдарыныњ актілері (мысалы, Ал-
маты ќаласыныњ);

7. локальдыќ актілер (келісімдер, ђжымдыќ шарттар).
Ѕлеуметтік ќамсыздандыру ќђќыѓыныњ мањызды ќайнар кљздері

болып Ќазаќстан Республикасыныњ зањдары табылады.
ЌР Конституциясына жѕне ЌР 1998 жылѓы 24 наурыздаѓы «Норма-

тивтік ќђќыќтыќ актілер туралы» зањына сѕйкес зањдардыњ келесі
тџрлерін атап љтуге болады:
А) ЌР Конституциясына љзгертулер мен толыќтырулар енгізетін зањ-

дар. Олар ЌР Конституциясында (62-б. 3-т.) белгіленген тѕртіппен ќабыл-
данады. Мысалы: мемлекеттік ќызметшілердіњ жасына ќойылатын та-
лапты жойѓан  ЌР 1998 жылѓы 7 ќазандаѓы «ЌР Конституциясына љзгер-
тулер мен толыќтырулар енгізу туралы» зањы (33-б. 4-т.);
Ѕ) ЌР конституциялыќ зањдары. Конституциялыќ зањ ретінде ЌР Кон-

ституциясында осылай танылѓан жѕне Конституцияда белгіленген тѕртіпте
ќабылданѓан зањ танылады. Мысалы, ЌР 1991 жылѓы 16 ќазандаѓы «ЌР
мемлекеттік тѕуелсіздігі туралы» конституциялыќ зањы;
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Б) жай зањдар. Мысалы, ЌР «ЌР халќын жђмыспен ќамту туралы»
зањы, ЌР «Ќазаќстан Республикасындаѓы зейнетаќымен ќамсызданды-
ру туралы» зањы, ЌР «Ќазаќстан Республикасындаѓы мџгедектерді
ѕлеуметтік ќорѓау туралы» зањы жѕне т.б.
Ѕлеуметтік ќамсыздандыру ќђќыѓыныњ ќайнар кљздеріне ѕлеуметтік

ќамсыздандыру саласындаѓы зањѓа сѕйкес актілер де жатады.
Зањѓа сѕйкес актілерге зањ шыѓарушы болып табылмайтын љзге де

нормативтік ќђќыќтыќ актілер жатады. Бђл – ЌР Президентініњ норма-
тивтік жарлыќтары, ЌР Парламентініњ жѕне Џкіметініњ нормативтік
ќаулылары, министрлердіњ нормативтік бђйрыќтары, мѕслихаттар мен
ѕкімдердіњ нормативтік шешімдері.
Зањѓа сѕйкес нормативтік актілер 2-і белгімен сипатталады:
1) зањѓа сѕйкес нормативтік актілер зањдарѓа ќайшы келмеуі жѕне

шегінен шыќпауы тиіс;
2) олар зањдарды орындауды ђйымдастыруѓа баѓытталѓан.
ЌР Конституциясына сѕйкес (62-бабы), Парламент Республиканыњ

бџкіл аумаѓында міндетті кџші бар Ќазаќстан Республикасыныњ зањда-
ры, Парламенттіњ ќаулылары, Сенат пен Мѕжілістіњ ќаулылары тџрінде
зањ актілерін ќабылдайды. Республиканыњ зањдары Республика Прези-
денті ќол ќойѓаннан кейін кџшіне енеді. Республиканыњ зањдары, Пар-
ламент пен оныњ Палаталарыныњ ќаулылары Конституцияѓа ќайшы кел-
меуге тиіс. Парламент пен оныњ Палаталарыныњ ќаулылары зањдарѓа
ќайшы келмеуі тиіс.
Зањѓа сѕйкес актілердіњ ішінен ЌР Президентініњ нормативтік  жар-

лыќтары жоѓары зањды кџшке ие. Олар ЌР Парламенті мен оныњ Пала-
таларыныњ ќђзыретіне кірмейтін мѕселелер бойынша ќабылданады.
Мысалы, ЌР Президентініњ 1990 жылѓы 29 мамырдаѓы «Мемлекеттік
жѕне ењбек тѕртібін ныѓайту бойынша шђѓыл шаралар туралы» жар-
лыѓы.
Ењбек туралы нормативтік ќђќыќтыќ актілердіњ басым кљпшілігін

Ќазаќстан Республикасы Џкіметініњ нормативтік ќаулылары ќђрайды.
Олар жалпымемлекеттік сипатќа ие. ЌР Конституциясына (69-бабы)
сѕйкес Џкімет љз ќђзыретіндегі мѕселелер бойынша ќаулы, ал Премьер-
министр – љкімдер шыѓарады. Бђл актілер бџкіл республика аумаѓында
міндетті сипатќа ие.
Ѕлеуметтік ќамсыздандыру ќђќыѓы ќайнар кљздерініњ жџйесінде ЌР

«Ќазаќстан Республикасында зейнетаќымен ќамсыздандыру туралы»
зањы аса мањызды орынѓа ие. Бђл акт ѕлеуметтік ќамсыздандыру
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ќђќыѓыныњ жџйесіне кіретін ќоѓамдыќ ќатынастардыњ бџкіл кешенін
реттейді.
Ќазаќстан Республикасыныњ ѕлеуметтік ќамсыздандыру

ќђќыѓыныњ ќайнар кљздері ретіндегі мањызды зањдарѓа жалпы
сипаттама. Ќазаќстан Республикасында ењбек мѕселелері бойынша
мањызды зањдарѓа мыналар жатады:
ЌР «Ќазаќстан Республикасында зейнетаќымен ќамсызданды-

ру туралы» зањы. Бђл зањ тѕуелсіз Ќазаќстанныњ тарихында алѓаш
рет азаматтардыњ зейнетаќымен ќамсыздандыру ќђќыќтарын, мемле-
кеттіњ зейнетаќымен ќамсыздандыруѓа ќатысты кепілдіктерін аныќта-
ды, Орталыќтан жѕне зейнетаќылыќ ќорлардан зейнетаќылыќ тљлемдер
алудыњ тѕртібін белгіледі, жинаќтаушы зейнетаќы ќорларын ђйымдас-
тырудыњ жѕне олардыњ жђмысыныњ негізгі ќаѓидаларын бекітті.
ЌР «ЌР-да мџгедектерді ѕлеуметтік ќорѓау туралы»  зањы. Бђл

зањ «мџгедек» сљзіне аныќтама берген, мџгедектердіњ ќђќыќтыќ жаѓ-
дайыныњ негіздерін, олардыњ ењбек саласындаѓы ќђќыќтарын, мџге-
дектерге кљрсетілетін ѕлеуметтік кљмек пен жењілдіктердіњ тџрлерін
аныќтаѓан.

 Халыќты ењбекпен ќамту туралы зањ. Елімізде жђмыссыздыќ
деген пайда болып, жђмыссыздардыњ саны кљбейіп келе жатќан жаѓ-
дайда ќабылданѓан бђл акт – біздіњ республикамыздаѓы халыќты ењбек-
пен ќамтуѓа баѓытталѓан алѓашќы зањ. Аталѓан зањ ењбекпен ќамту
ќаѓидасын бекітіп, «ењбекпен ќамту», «жђмыссыз», «жђмыссыздыњ
мѕртебесі» сияќты тџсініктерді аныќтады, сонымен ќатар, мемлекеттік
органдардыњ жђмыс берушілермен жѕне жђмыссыздармен ќарым-ќаты-
настарын реттеді.
Осы зањѓа сѕйкес ењбекпен ќамту жѕне жђмысќа орналастыру орган-

дары да жђмыс істейді. Ќызметкерлер ењбек шартын бекітпестен бђрын
аталѓан органдармен ќатынасќа тџседі.
Ењбекті ќорѓаудыњ негіздері туралы зањ ењбекті ќорѓау саласын-

даѓы мемлекеттік саясатты бекітті. Бђл актініњ ережелері жђмыс барысын-
да ќызметкерлердіњ љмір жѕне денсаулыќ ќауіпсіздігін ќамтамасыз ету
ережелерін, сонымен ќатар ѕлеуметтік ќорѓау мѕселелерін реттейді.
Зањдардан љзге барлыќ ќайнар кљздер зањѓа сѕйкес актілер болып

табылады, олар: ЌР Президентініњ жарлыќтары, ЌР Џкіметініњ ќаулы-
лары, министрліктер мен ведомстволардыњ нормативтік бђйрыќтары,
ЌР Ењбек жѕне халыќты ѕлеуметтік ќорѓау министрлігініњ ќаулылары
жѕне т.б.
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Ењбек ќђќыѓы ќайнар кљздерініњ арасында Ќазаќстан Республикасы
Президентініњ жарлыќтарымен ќабылданѓан бірќатар актілер де бар.
ЌР Президенті Ќазаќстан Республикасыныњ бџкіл аумаѓында міндетті
кџшке ие жарлыќтар мен љкімдер шыѓарады, олар зањѓа сѕйкес актілер
болып табылѓандыќтан, ЌР Конституциясына жѕне зањдарына сѕйкес
болуы тиіс.
Ќазаќстан Республикасы Џкіметініњ ќаулыларымен ењбектіњ ѕр тџрлі

мѕселелеріне ќатысты зањдарды орындауѓа ќатысты нормалар ќабылда-
нады. Ењбек жљніндегі арнайы орган – ЌР Ењбек жѕне халыќты ѕлеу-
меттік ќорѓау министрлігі. Бђл министрлік ењбекті ќорѓау, жалаќы, ха-
лыќты ењбекпен ќамту жѕне ѕлеуметтік ќорѓау жѕне љзге де мѕселелер
жљнінде актілер ќабылдайды.

  Мѕслихаттар жѕне ѕкімдер љз ќђзыреті шегінде љздеріне баѓыныс-
ты аумаќтарда ењбекті ќолдану жѕне ђйымдастыру мѕселелері бойын-
ша нормативтік шешімдер ќабылдайды. Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясына (88-бабы) сѕйкес мѕслихаттар мен ѕкімдердіњ норма-
тивтік шешімдері тиісті ѕкімшілік-аумаќтыќ бірліктіњ аумаѓында
міндетті кџшке ие. Егер мѕслихаттардыњ шешімдері ЌР Конституция-
сына жѕне зањ шыѓарушы актілеріне ќайшы болса, олардыњ кџші сот
тѕртібімен жойылуы мџмкін. Ал ѕкімдердіњ шешімдері ЌР Конститу-
циясы мен зањ шыѓарушы актілеріне ќайшы болса, олардыњ кџші ЌР
Президентініњ, ЌР Џкіметініњ немесе жоѓары тђрѓан ѕкімдердіњ актіле-
рімен жойылады, сонымен ќатар, сот тѕртібімен де жойылуы мџмкін.
Нормативтік ќђќыќтыќ актілер љз кџшіне келесі мерзімдерде енеді:
1. Ќазаќстан Республикасыныњ зањдары, ЌР Президентініњ жарлыќ-

тары, ЌР Џкіметініњ ќаулылары – егер осы актілердіњ љздерінде не олар-
дыњ кџшіне енуі туралы актілерде љзге мерзім кљрсетілмесе, ресми тџрде
алѓаш жариялаѓаннан кейін кџнтізбелік он кџн љткен соњ;

2. ЌР Парламентініњ жѕне оныњ Палаталарыныњ ќаулылары – егер
осы актілердіњ љзінде љзге мерзім кљзделмесе, ресми тџрде алѓаш жа-
рияланѓан кџннен бастап;

3. ЌР Конституциялыќ Кењесініњ ќаулылары – ќабылданѓан кџннен
бастап;

4. ЌР Џкіметініњ ќђрамына кіретін жѕне кірмейтін орталыќ атќару-
шы жѕне љзге де орталыќ мемлекеттік органдардыњ, соныњ ішінде, ЌР
Жоѓарѓы Сотыныњ, ЌР Ђлттыќ Банкісініњ нормативтік ќђќыќтыќ акті-
лері – егер осы актілердіњ љзінде љзге мерзім кљзделмесе, ресми тџрде
алѓаш жарияланѓаннан кейін кџнтізбелік он кџн љткен соњ.
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Зањ жарияланѓан соњ кџшіне енеді. Бђл зањныњ тек кџшіне енген
сѕтінен бастап ќана ќђќыќтыќ ќатынастарды реттеп, белгілі бір зањды
салдарды тудыратынын білдіреді.

Нормативтік ќђќыќтыќ актілердіњ уаќыттаѓы, кењістіктегі
жѕне ќызметкерлер санаты бойынша кџші

Нормативтік ќђќыќтыќ актілердіњ уаќыттаѓы кџші. Ењбек
ќђќыѓыныњ ќайнар кљздері болып табылатын нормативтік ќђќыќтыќ
актілер џшін олардыњ ѕрекет ету кџшініњ басталу жѕне аяќталу уаќытын,
яѓни, олардыњ уаќыттаѓы шектерін белгілеудіњ тѕжірибелік мањызы зор.
ЌР Конституциясыныњ нормалары мен ережелері оны ресми тџрде

жариялаѓан кџннен бастап кџшіне енеді. 1995 жылѓы 30 тамызда  рес-
публикалыќ референдумда Конституцияны ќабылдаѓан кџн Ќазаќстан
Республикасы Конституциясыныњ кџні деп саналады. ЌР Конституция-
сы кџшіне енгенге дейін Ќазаќстан Республикасыныњ аумаѓында ќол-
даныста болѓан зањдар мен љзге де ќђќыќтыќ актілердіњ Конституцияѓа
ќайшы келмейтін бљліктері ќолданылады. Конституция жѕне оныњ же-
келеген нормативтік ережелері белгіленген тѕртіп бойынша жања Кон-
ституция ќабылдаѓанѓа дейін немесе осы ережелерге љзгертулер мен
толыќтырулар енгізетін конституциялыќ зањ ќабылдаѓанѓа дейін ќолда-
ныста болады.
Ќазаќстан Республикасыныњ зањдары, ЌР Президентініњ жарлыќта-

ры жѕне ЌР Џкіметініњ ќаулылары, егер осы актілердіњ љзінде не олар-
дыњ кџшіне енуі туралы актілерде љзге мерзім кљрсетілмесе, алѓаш рет
ресми тџрде жариялаѓан кџннен бастап кџнтізбелік он кџн љткен соњ
кџшіне енеді. Мысалы, Ќазаќстан Республикасыныњ «ЌР ењбек тура-
лы» зањы 1999 жылѓы 10 желтоќсанда ќабылданды, ал «ЌР ењбек тура-
лы» зањыныњ кџшіне енуі туралы» арнайы зањныњ негізінде 2000
жылѓы 1 ќањтардан бастап кџшіне енді. Мысалы, ЌР «Ќазаќстан
Республикасында зейнетаќымен ќамсыздандыру туралы» зањы
1997 жылѓы 20 маусымда ќабылданып, 1998 жылѓы 1 ќањтарда
кџшіне енген кейбір баптарын есептемегенде, бђл зањ 1997 жылѓы 1
шілдеден бастап кџшіне енді.
ЌР Парламентініњ жѕне оныњ Палаталарыныњ ќаулылары, егер осы

актілердіњ љзінде љзге мерзім кљзделмесе, ресми тџрде алѓаш жария-
ланѓан кџннен бастап, ал ЌР Конституциялыќ Кењесініњ ќаулылары
ќабылданѓан кџннен бастап кџшіне енеді.
Орталыќ атќарушы жѕне љзге де орталыќ мемлекеттік органдардыњ
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нормативтік ќђќыќтыќ актілері, егер осы актілердіњ љзінде љзге мерзім
кљзделмесе, ресми тџрде алѓаш жарияланѓаннан кейін кџнтізбелік он
кџн љткен соњ кџшіне енеді. Дѕл осындай мерзімдер жергілікті љкілдік
жѕне атќарушы органдардыњ нормативтік ќђќыќтыќ актілерініњ кџшіне
енуі џшін де белгіленген.
Нормативтік ќђќыќтыќ актілердіњ кџшіне ену уаќытыныњ мањызы

љте зор, себебі, ол осы актілерде кљзделген зањды жауапкершіліктіњ
туындау мерзімдерімен жѕне осы актілердіњ кері кџші туралы мѕселені
шешумен байланысты. Жалпы ереже бойынша нормативтік ќђќыќтыќ
актініњ кџші бђл акт кџшіне енгенге дейінгі ќатынастарѓа таралмайды.
Тек актініњ љзінде немесе осы актініњ кџшіне енуі туралы арнайы зањда
нормативтік ќђќыќтыќ актініњ не оныњ бљлігініњ кері кџші кљзделсе
ѓана ол љзі кџшіне енгенге дейінгі ќатынастарды реттеуде ќолданылуы
мџмкін. Нормативтік ќђќыќтыќ актілердіњ (ЌР Жоѓарѓы Сотыныњ жѕне
Конституциялыќ Кењесініњ нормативтік ќаулыларын есептемегенде)
кџшіне енуініњ мањызды жаѓдайы болып олардыњ ЌР Ѕділет мини-
стрлігінде мемлекеттік тіркеуден љтуі табылады. Мемлекеттік тіркеуден
љтпеген нормативтік ќђќыќтыќ актілердіњ зањды кџші болмайды.
Нормативтік ќђќыќтыќ актініњ кџші тђраќты немесе уаќытша болуы

мџмкін. Егер актініњ љзінде немесе осы актініњ кџшіне енуі туралы ак-
тіде љзге мерзім кљзделмесе, нормативтік ќђќыќтыќ актініњ кџші тђраќты
деп танылады. Ѕрекет ету кџшініњ уаќытша мерзімі бџкіл акт не оныњ
жекелеген бљліктері (бљлігі) џшін белгіленуі мџмкін. Мђндай жаѓдай-
да ењбек туралы нормативтік ќђќыќтыќ актініњ кџші ќандай мерзімге
дейін саќталатыны міндетті тџрде кљрсетіледі. Бђл мерзім љткеннен кейін
нормативтік ќђќыќтыќ актіні ќабылдаѓан орган актініњ кџшіне ќатысты
жања мерзімді белгілеуі немесе оны тђраќты деп тануы мџмкін.
Ѕлеуметтік ќамсыздандыру ќђќыѓыныњ нормаларынан тђратын зањ

немесе љзге де нормативтік ќђќыќтыќ акт оныњ ѕрекет ету мерзімініњ
аяќталуымен, осы актімен тењ не одан жоѓары зањ кџшіне ие басќа актініњ
ќабылдануымен, осы актіні оѓан тењ не одан жоѓары зањ кџшіне ие актініњ
жоюына (кџшін жоѓалтты деп тануына) орай љз кџшін тоќтатады.
Жалпы ереже бойынша, ѕлеуметтік ќамсыздандыру ќђќыѓыныњ нор-

маларынан тђратын зањ немесе љзге де нормативтік ќђќыќтыќ акт кері
кџшке ие емес жѕне ол кџшіне енгеннен кейін туындаѓан ќатынастарѓа
ќолданылады. Алайда, нормативтік актіде тікелей кљзделген жаѓдай-
ларда зањныњ немесе љзге де нормативтік ќђќыќтыќ актініњ кџші ол
кџшіне енгенге дейінгі ќатынастарѓа да таралуы мџмкін.
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Нормативтік ќђќыќтыќ актілердіњ кењістіктегі кџші. Норма-
тивтік ќђќыќтыќ актілердіњ кењістіктегі кџші «аумаќ» деген тџсінікпен
тыѓыз байланысты. Жалпы алѓанда аумаќ ретінде мемлекеттік шекара
шегіндегі жер ќабаты, жер ќойнауы, су жѕне ѕуе кењістігі танылады.
Бђл жаѓдайда Ќазаќстан Республикасыныњ аумаѓы нормативтік
ќђќыќтыќ актілердіњ ѕрекет ету кџшініњ ќђќыќтыќ кењістігі болып та-
былады.
Егер актілердіњ љзінде немесе осы актілердіњ кџшіне енуі туралы

актілерде љзгеше кљзделмесе, ЌР Президенті, ЌР Парламенті жѕне ЌР
Џкіметі, орталыќ атќарушы жѕне љзге де орталыќ уѕкілетті органдары
ќабылдаѓан нормативтік ќђќыќтыќ актілердіњ кџші Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ бџкіл аумаѓына таралады.
Нормативтік ќђќыќтыќ актілердіњ кењістіктегі кџші туралы сљз ќоз-

ѓай отырып, олардыњ кџші Ќазаќстан Республикасыныњ елшіліктеріне,
љкілдіктеріне, сауда кемелеріне жѕне шетелдегі љзге де аумаќтыќ ќђры-
лымдарына таралатынын ескеріп љткен жљн. Себебі, «Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ аумаѓы» тџсінігі жер-аумаќтыќ, тењіз жѕне ѕуе шектер-
імен ѓана шектеліп ќоймайды, сонымен ќатар, халыќаралыќ-ќђќыќтыќ
актілермен де аныќталады.
Атап љтетін таѓы бір жайт, егер сыртќы ењбек миграциясы саласын-

даѓы халыќаралыќ келісімдерде кљзделсе, ѕлеуметтік ќамсыздандыру
туралы нормативтік актілер љзге мемлекеттерде жђмыс істеп жџрген
азаматтарѓа да таралады.
Жергілікті љкілдік жѕне атќарушы органдар ќабылдаѓан нормативтік

ќђќыќтыќ актілердіњ кџші тиісті ѕкімшілік-аумаќтыќ бірліктіњ аумаѓы-
на ѓана таралады.
Ќазаќстан Республикасыныњ жекелеген жерлеріндегі (шалѓай елді

мекендер, сусыз жерлер, таулы љлке жѕне т.б.) ењбек жаѓдайыныњ ерек-
шеліктерін ескере отырып, ќызметкерлердіњ жекелеген санаттарыныњ
жалаќысына ќатысты аудандыќ коэффиценттерді, ѕр тџрлі жењілдіктерді,
кепілдіктерді жѕне т.б. кљздейтін арнайы ќђќыќтыќ актілер ќабылдана-
ды.
Ѕлеуметтік ќамсыздандыру ќђќыѓыныњ ќайнар кљздерініњ арасын-

да Тѕуелсіз Мемлекеттер Достастыѓыныњ ќатысушылары – мемлекет-
тердіњ келісімдері айрыќша орынды иеленген. Бђл келісімдер азамат-
тардыњ ТМД бір мемлекетінен екіншісіне кљшкен кезде оларды ѕлеу-
меттік ќамсыздандырудыњ жаѓдайлары мен тѕртібін белгілейді. Мыса-
лы, «Тѕуелсіз Мемлекеттер достастыѓыныњ ќатысушылары – мемле-
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кеттердіњ азаматтарыныњ ѕлеуметтік ќамсыздандыру саласындаѓы
ќђќыќтарыныњ кепілдіктері туралы» келісімі (1992 жылѓы 13 наурыз-
даѓы) КСРО-ныњ бђрынѓы республикаларыныњ аумаѓында зейнетаќыѓа
ќђќыќты иеленген жѕне осы ќђќыќты Келісімніњ барлыќ ќатысушыла-
рыныњ – мемлекеттердіњ аумаѓында жџзеге асыру ќђќыѓын иеленген
тђлѓаларды зейнетаќымен ќамсыздандыру туралы зањдарды џйлестіру
саясатын жџргізуді кљздейді.
Нормативтік ќђќыќтыќ актілердіњ тђлѓалар шењбері бойын-

ша кџші.
Егер ЌР Конституциясында, зањдарда жѕне Ќазаќстан Республикасы

бекіткен халыќаралыќ шарттарда љзгеше кљзделмесе, нормативтік
ќђќыќтыќ актілердіњ кџші Ќазаќстан Республикасында ењбек ќызметін
жџзеге асырушы ЌР азаматтарына, шетелдік азаматтарѓа жѕне азамат-
тыѓы жоќ тђлѓаларѓа таралады.
Ќазаќстан Республикасындаѓы шетелдік азаматтар ретінде Ќазаќ-

стан Республикасыныњ азаматтары болып табылмайтын жѕне љздерініњ
љзге мемлекетке тиесілігі жљнінде дѕлелдері бар тђлѓалар танылады.
Ќазаќстан Республикасыныњ азаматтары болып табылмайтын жѕне

љздерініњ љзге мемлекетке тиесілігі жљнінде дѕлелдері жоќ тђлѓалар
азаматтыѓы жоќ тђлѓалар ретінде танылады.
Шетелдік азаматтар ењбек ќатынастарында Ќазаќстан Республикасыныњ

азаматтарына тиесілі ќђќыќтарды иеленіп, міндеттерді орындайды.
Ѕлеуметтік ќамсыздандыру саласындаѓы ќђќыќтыќ нормалар екі

џлкен топќа бљлінеді: (бђлай бљлудіњ негізіне объективтік факторлар,
наќты айтар болсаќ, Ќазаќстан Республикасыныњ ѕртџрлі аумаќтары-
ныњ ауыр табиѓи-климаттыќ жаѓдайлары алынѓан):

1) экономика саласына жѕне ењбек жаѓдайына ќарамастан, жалдан-
балы ењбек ќызметкерлерініњ барлыѓына таралатын жалпы нормалар.
Мысалы, ЌР «Ќазаќстан Республикасында зейнетаќымен ќамсыздан-
дыру туралы» зањыныњ кџші тек Ќазаќстан Республикасыныњ азаматта-
рына ѓана емес, сонымен ќатар, Ќазаќстан Республикасы аумаѓында ењбек
ќызметін жџзеге асырушы шетелдік азаматтар мен азаматтыѓы жоќ
тђлѓаларѓа да таралады;

2) ќызметкерлердіњ жекелеген санаттарына (ѕйелдерге, кѕмелетке
толмаѓандарѓа, бюджет саласыныњ ќызметкерлеріне, ауыр жѕне зиян-
ды љндіріс жђмысшыларына, уаќытша жѕне маусымдыќ ќызметкер-
лерге жѕне т.б.) таралатын арнайы нормалар. Осы зањда ќызметкер-
лердіњ белгілі бір санаттары – ењбекке ќђќыќ ќабілеттігі шектеулі тђлѓа-
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лар, кѕмелетке толмаѓандар, жасы кіші балалары бар ѕйелдер џшін
жењілдіктер кљзделген.
Жекелеген жењілдіктер шектеулі ењбек ќабілеттігіне ие тђлѓалар џшін

кљзделген. 1991 жылѓы 21 маусымдаѓы «Ќазаќ КСР-де мџгедектерді
ѕлеуметтік ќорѓау туралы» зањында мџгедектердіњ ѕлеуметтік ќамсыз-
дандыру саласындаѓы ќђќыќтары аныќталѓан. Осы зањѓа сѕйкес, мџге-
дектер тђрмыстыќ ќызмет кљрсетуде басым ќђќыќтарды иеленеді, азыќ-
тџлік жѕне љнеркѕсіптік товарларды алуда, џйде ќызмет кљрсетуде жењ-
ілдіктер иеленеді жѕне т.б.
Жекелеген ќызметкерлерді ѕлеуметтік ќамсыздандырудыњ жаѓдай-

лары тек ЌР «Зейнетаќымен ќамсыздандыру туралы» зањымен ѓана емес,
љзге де нормативтік ќђќыќтыќ актілермен реттеледі. Мысалы, Ќазаќ-
стан Республикасыныњ «Мемлекеттік ќызмет туралы» зањыныњ кџші
барлыќ мемлекеттік ќызметшілерге таралады.
Ќђќыќтыњ ќайнар кљздерін ќызметкерлер бойынша тџрлерге бљлудіњ

наќты мазмђны мынаѓан баѓытталѓан: арнайы нормалар арќылы олар
џшін зейнетаќы таѓайындаудыњ ерекше тѕртібі; жењілдіктер мен артыќ-
шылыќтар; жоѓарылатылѓан тѕртіптік жѕне материалдыќ жауапкершілік
жѕне т.б. ерекшеліктер белгіленеді.

Љзін-љзі тексеру џшін сђраќтар:

1. Ѕлеуметтік ќамсыздандыру ќђќыѓыныњ ќайнар кљздері дегеніміз
не? Олардыњ тџрлерін атањыз.

2. ЌР Конституциясын ѕлеуметтік ќамсыздандыру ќђќыѓыныњ ќай-
нар кљздерініњ бірі ретінде атауѓа бола ма?

3. Ѕлеуметтік ќамсыздандыру ќђќыѓыныњ ќайнар кљздері баѓыныс-
тылыѓына жѕне оларды ќабылдаѓан органдарѓа ќарай ќандай тџрлерге
бљлуге болады?

4. Ѕлеуметтік ќамсыздандыру ќђќыѓыныњ ќайнар кљзі ретіндегі ЌР
Конституциясына жалпы сипаттама беріњіз.

5. Ѕлеуметтік ќамсыздандыру мѕселелеріне ќатысты ќандай мањыз-
ды ќазаќстандыќ зањдарды білесіз?

6. Нормативтік ќђќыќтыќ актілердіњ уаќыттаѓы кџші нені білдіреді?
7. Нормативтік ќђќыќтыќ актілердіњ кењістіктегі кџші ќандай?
8. Нормативтік ќђќыќтыќ актілердіњ ќызметкерлер санатына ќатыс-

ты кџші туралы айтыњыз.
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5-ТАРАУ

ЅЛЕУМЕТТІК ЌАМСЫЗДАНДЫРУ САЛАСЫНДАЃЫ
ЌЂЌЫЌТЫЌ ЌАТЫНАСТАР

Ѕлеуметтік ќамсыздардыру саласындаѓы ќђќыќтыќ
ќатынастардыњ тџсінігі

Ѕлеуметтік ќамсыздандыруѓа ќатысты ќђќыќтыќ ќатынастар ќоѓам-
дыќ ќатынастардыњ бір тџрі болып табылады. Олар бір мезетте ѕлеу-
меттік ќорѓану ќђќыѓын жџзеге асырудыњ ерекше нысаны болып табы-
лады.
Кез келген ќђќыќтыќ ќатынастар сияќты ѕлеуметтік ќамсызданды-

руѓа ќатысты ќђќыќтыќ ќатынастар ќђќыќтыќ нормалардыњ ѕсерімен
туындайды, љзгереді жѕне тоќтатылады. Сол себепті, ќђќыќтыќ ќатына-
стар ретінде ќатынастар ќатысушылары (субъектілері) арасындаѓы бай-
ланыстар, сонымен ќатар, олардыњ љзара ќђќыќтары мен міндеттері ата-
лады. Яѓни, ѕлеуметтік ќамсыздандыруѓа ќатысты ќђќыќтыќ ќатынас-
тар ќђќыќтыќ ќатынастар болып табылады, себебі олар тиісті зањдар-
дыњ нормаларын ќолдану кезінде туындайды.
Соѓан ќоса, ѕлеуметтік ќамсыздандыруѓа ќатысты ќђќыќтыќ ќаты-

настар іс жџзіндегі ќатынастар болып табылады жѕне материалдыќ,
мџліктік ќатынастардыњ санатына жатады. Сондыќтан, олар тек ќђќыќтыќ
нормаларѓа ѓана емес, сонымен ќатар, ѕлеуметтік ќамсыздандыруѓа
ќђќыќ беретін немесе бермейтін олармен байланысты материалдыќ жаѓ-
дайларѓа, љмір жаѓдайларына, зањды фактілерге де тѕуелді болады.
Сол себепті, ѕлеуметтік ќамсыздандыру саласындаѓы ќђќыќтыќ

ќатынастарды ќђќыќ нормаларыныњ негізінде туындайтын, аќша
тљлемдерін тљлеуге, ќызмет, жењілдіктер кљрсетуге ќатысты, мем-
лекеттік органдар, жинаќтаушы зейнетаќы ќорлары мен оларѓа
ќђќылы жеке тђлѓалардыњ арасында туындайтын ќатынастар
ретінде сипаттауѓа болады.
Ѕлеуметтік ќамсыздандыруѓа ќатысты ќатынастар сипаты бойынша

ѕртџрлі, олар љз ќђрылымына, элементтер жиынтыѓына ие жѕне осы
ерекшеліктері арќылы ашылады.
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Ѕлеуметтік ќамсыздандыру саласындаѓы ќђќыќтыќ
ќатынастардыњ элементтері

Ѕлеуметтік ќамсыздандыру саласындаѓы ќђќыќтыќ ќатынастардыњ
элементтеріне мыналар жатады:

· ќђќыќтыќ ќатынастардыњ субъектілері;
· ќђќыќтыќ ќатынастардыњ объектілері;
· ќђќыќтыќ ќатынастардыњ мазмђны;
· 15 ќђќыќтыќ ќатынастардыњ туындау, љзгеру немесе тоќтатылу не-

гіздері (зањды фактілер).

Ѕлеуметтік ќамсыздандыру саласындаѓы ќђќыќтыќ
ќатынастардыњ тџрлері

Ѕлеуметтік ќамсыздандыру саласындаѓы ќђќыќтыќ ќатынастардыњ
тџрлерін екі негіз бойынша тџрлерге бљлуге болады: ѕлеуметтік ќам-
сыздандырудыњ тџріне байланысты жѕне ќђќыќтыќ ќатынастардыњ ѕре-
кет ету мерзімі бойынша.
Ѕлеуметтік ќамсыздандыру саласындаѓы ќђќыќтыќ ќатынастар

ѕлеуметтік ќамсыздандырудыњ тџріне ќарай тљмендегідей тџрлерге
бљлінеді:

· азаматтарды аќшалай нысанда ќамтамасыз етуге ќатысты ќђќыќтыќ
ќатынастар. Бђлар – азаматтарды зейнетаќылармен, жѕрдемаќылармен
жѕне љтемаќылармен ќамтамасыз етуге ќатысты туындайтын ќђќыќтыќ
ќатынастар;

· азаматтарѓа заттай нысанда кљмек кљрсетуді ќамтамасыз етуге ќаты-
сты ќђќыќтыќ ќатынастар. Бђл – азаматтарѓа тегін немесе жењілдетіл-
ген негізде наќты бір тауарлар мен ќызметтер тџрінде ђсынылатын кљмек.
Мысалы, жењілдікпен ђсынылатын дѕрі-дѕрмектер, дѕрігерлік ќызмет-
тер жѕне т.б.

· процедуралыќ немесе процессуалдыќ сипаттаѓы кљмектер кљрсету
бойынша ќђќыќтыќ ќатынастар. Бђл – зањды мѕні бар фактілерді аныќ-
тауѓа байланысты туындайтын (мысалы, мџгедектік немесе асырауында
болу фактісін аныќтау) немесе азаматтыњ ѕлеуметтік ќамсыздандыру
бойынша  ќђќыќтарын жџзеге асыруѓа байланысты (мысалы, ќђзыретті
органдардыњ жѕрдемаќы, љтемаќы немесе зейнетаќыларды тљлеу
жљніндегі шешімі) ќђќыќтыќ ќатынастар.
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 Ќђќыќтыќ ќатынастар субъектініњ – ќђќыќќабілетті азаматтыњ ќђзы-
ретті органдарѓа зањды фактіні аныќтау туралы љтініші арќылы (мыса-
лы, жасыныњ келуіне байланысты зейнетке шыѓу ќђќыѓы) немесе
бђзылѓан ќђќыќтарын ќалпына келтіру туралы шаѓымы арќылы (мы-
салы, тиесілі љтемаќыны тљлемеу бойынша)  ерік білдіруі негізінде ту-
ындайды. Мђндай жаѓдайда, екінші субъект – мемлекеттік орган зањды
фактіні немесе мѕселеніњ тџгелдей зањды ќђрамын аныќтауы жѕне істіњ
мѕні бойынша шешім ќабылдауы тиіс.
Ѕлеуметтік ќамсыздандыру саласындаѓы ќђќыќтыќ ќатынастар

ѕлеуметтік ќамсыздандырудыњ тџріне ќарай тљмендегідей тџрлерге
бљлінеді:

· міндеттерді бір мезетте орындаѓаннан кейін тоќтатылатын ќысќа
мерзімді ќђќыќтыќ ќатынастар (мысалы, бала туѓан кезде бір жолѓы
жѕрдемаќы тљлеу жѕне љзге де біржолѓы жѕрдемаќылар);

· уаќыттаѓы кџшініњ мерзімі дѕл аныќталѓан ќђќыќтыќ ќатынастар.
Бђлар, мысалы, асыраушысынан айырылѓан жаѓдайда зейнетаќы тљлеу.
Мђндай зейнетаќы кѕмелетке толмаѓан тђлѓа 18 жасќа толѓанѓа дейін,
ал осы тђлѓа оќу орнында оќыѓан жаѓдайда – 23 жасќа дейін тљленеді;

· жџзеге асыру мерзімі аныќталмаѓан ќђќыќтыќ ќатынастар. Бђлар
– жасына байланысты зейнетаќыларды, ењбекке уаќытша жарамсыздыѓы
жљніндегі жѕрдемаќыларды тљлеуге жѕне т.б. ќатысты ќђќыќтыќ ќаты-
настар.

Ѕлеуметтік ќамсыздандыру ќђќыѓыныњ субъектілері

Ѕлеуметтік ќамсыздандыруѓа ќатысты ќђќыќтыќ ќатынастар
субъектілерініњ тџрлері. Ѕлеуметтік ќамсыздандыру саласындаѓы
ќђќыќтыќ ќатынастар бір жаѓынан – азаматтыњ, екінші жаѓынан – мем-
лекеттік органныњ арасында туындайды. Алайда, жекелеген жаѓдайлар-
да, мысалы, асыраушысынан айырылуына байланысты зейнетаќы тљлеу
кезінде ќђќыќтыќ ќатынастар отбасы мен мемлекеттіњ арасында туын-
дайды. Яѓни, ѕлеуметтік ќамсыздандыру саласындаѓы ќђќыќтыќ ќаты-
настардыњ субъектілері болып мыналар табылады:

1. жеке тђлѓа (немесе отбасы);
2. мемлекеттік органдар.
Ѕлеуметтік ќамсыздандыруѓа ќатысты ќђќыќтыќ ќатынастардыњ

субъектілері болып келесі жеке тђлѓалар табылады:
· Ќазаќстан Республикасыныњ азаматтары;
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· асыраушысынан айырылуына байланысты зейнетаќылыќ ќђќыќтыќ
ќатынастар болѓан жаѓдайда – отбасы;

· егер зањдарда жѕне халыќаралыќ шарттарда ерекше кљзделмесе,
Ќазаќстан Республикасыныњ аумаѓында тђраќты тџрде тђратын шетелдік
азаматтар;

· егер зањдарда жѕне халыќаралыќ шарттарда ерекше кљзделмесе,
Ќазаќстан Республикасыныњ аумаѓында тђраќты тџрде тђратын азамат-
тыѓы жоќ тђлѓалар.

 Байќаѓанамыздай, ѕлеуметтік ќамсыздандыру ќђќыѓыныњ субъект-
ілері болып ѕлеуметтік ќамсыздандыруѓа ќатысты ќатынастардыњ ќаты-
сушысы болып табылатын, ѕлеуметтік ќамсыздандырудыњ белгілі бір
тџріне ќатысты ѕлеуметтік-ќамсыздандырушылыќ ќђќыќсубъектілікке
ие тђлѓалар табылады.

  Жеке тђлѓалар ќђќыќ субъектілігі болѓан жаѓдайда ѓана ѕлеуметтік
ќамсыздандыру саласындаѓы ќђќыќтыќ ќатынастардыњ субъектілері бола
алады. Олардыњ ќђќыќсубъектілігі ќђќыќ ќабілеттілік пен ѕрекет ќабі-
леттіліктен тђрады, бђлардыњ туындау уаќыты ѕртџрлі болуы мџмкін.
Мысалы, туѓанынан мџгедек болѓан тђлѓа 16 жасќа дейін ѕлеуметтік
зейнетаќыны беруге ќатысты ќђќыќтыќ ќатынастардыњ субъектісі бола оты-
рып, тек ќђќыќ ќабілеттілікті иеленеді. Мђндай ќђќыќтыќ ќатынастарѓа
оныњ атынан ата-аналары, ќорѓаншысы жѕне ќамќоршысы ќатысады. Жеке
тђлѓаны ќђќыќ ќабілетті жѕне ѕрекет ќабілетті деп таныѓан жаѓдайда ѓана
ол ќђќыќтыќ ќатынастардыњ субъектісі бола алады.
Ќђќыќ ќабілеттілік ретінде тиісті зањды фактілер туындаѓан жаѓдай-

да белгілі бір ќђќыќтар мен міндеттерді иелену ќабілеті танылатыны
белгілі. Ќђќыќтар мен міндеттерді иелену ќабілетін бђлайша тануды
мемлекет белгілі бір жаѓдайларда жџзеге асырады: мысалы, тђлѓаныњ
жасына, ересектігіне, психикасыныњ жаѓдайына байланысты. Мђндай
жаѓдайлардыњ бар немесе жоќ болуына орай тђлѓа љзі немесе љкілдері
арќылы белгілі бір ќђќыќтарды жѕне љз ѕрекеттері џшін жауапкершіл-
ікте болу міндетін жџзеге асыруѓа ќабілетті деп танылады.
Ќазаќстан Республикасыныњ Конституциясына сѕйкес барлыќ аза-

маттар ѕлеуметтік ќамсыздандыру саласында ќђќыќ ќабілетті, яѓни ѕлеу-
меттік ќорѓану ќђќыѓына ие. Алайда, бђл ќђќыќ жаспен, мџгедектік-
пен, асыраушысынан айырылуымен, ењбекке уаќытша жарамсыздыќ-
пен, жђмыссыздыќпен байланысты. Яѓни, бђл жаѓдайлар белгілі бір
тђлѓаныњ ѕлеуметтік ќамсыздандыру ќђќыѓын иелену ќђќыѓына алѓы-
шарттар болып табылады.
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Сонымен ќатар, ќђќыќ ќабілеттілікке ќатысы бар ќосымша жаѓдай-
лар да болады. Оларѓа, мысалы, мыналар жатады: ењбек стажы, ана
болу жѕне љзге де жаѓдайлар: басќа тђлѓаныњ асырауында болу, ењбек-
ке ќабілетінен айырылу. Басќаша айтар болсаќ, зейнетаќы алуѓа ќђќыќ
ењбек стажына немесе жинаќтаушы зейнетаќы ќорларындаѓы жарна-
ларѓа, ќандай да бір ќоѓамѓа тѕуелді ќызметті орындауѓа, ѕскери ќыз-
метке, жоѓары оќу орнында оќуѓа жѕне т.б. тѕуелді болады.
Аталѓан жаѓдайлардыњ барлыѓы љз жиынтыѓында белгілі бір тђлѓа-

ны зейнетаќыныњ, жѕрдемаќыныњ жѕне т.б. белгілі бір тџріне ќђќылы
деп тануѓа ѕкелуі мџмкін. Басќаша айтар болсаќ, бђл белгілі бір тђлѓа-
ны ѕлеуметтік ќамсыздандыру бойынша ќђќыќтыќ ќатынастардыњ
субъектісі ретінде тану.
Сонымен, ќђќыќ ќабілеттілік – бђл тђлѓаныњ ќђќыќтыќ ќатынастар-

дыњ субъектісі болуыныњ жѕне ѕлеуметтік ќамсыздандыру саласында
белгілі ќђќыќтар мен міндеттерді иеленуініњ мемлекетпен танылѓан
мџмкіндігі.
Зањ ѕдебиетінде ѕрекет ќабілеттілік ретінде тђлѓаныњ љз ѕре-

кеттері (љкілсіз) арќылы ќђќыќтар мен міндеттерді дербес орын-
дау (жџзеге асыру) ќабілеті танылады. Ќазаќстан Республикасында
ѕрекет ќабілетті ретінде соттыњ белгіленген тѕртіп бойынша оны ѕрекет
ќабілетсіз деп тану туралы шешімі шыѓарылмаѓан кез келген тђлѓа та-
нылады. Ѕлеуметтік ќамсыздандыру саласындаѓы ѕрекет ќабілеттілікті
тђлѓа ќђќыќ ќабілеттілікпен бір мезетте, яѓни ѕлеуметтік ќамсызданды-
руѓа ќатысты ќђќыќтыќ ќатынастарѓа тџскенде иеленеді. Басќаша айтар
болсаќ, азаматтар ѕлеуметтік ќамсыздандыруѓа ќатысты ќђќыќтыќ ќаты-
настардыњ ѕртџрлі тџрлеріндегі љз ќђќыќтары мен міндеттерін ѕлеу-
меттік-ењбек ќђќыќтыќ ќатынастарына тџскенде, белгілі бір жасќа тол-
ѓанда, мџгедектік орын алѓанда жѕне т.б. жаѓдайларда жџзеге асыруды
бастайды.
Бђл ретте ескеретін бір жайт, ѕлеуметтік ќамсыздандырудыњ субъек-

тілерініњ шењбері љз ерекшеліктеріне ие. Ѕлеуметтік ќамсыздандыру
ќђќыѓыныњ субъектілері – жеке тђлѓалардыњ арасында ќарт адамдар,
жџйке ауруына шалдыќќандар, кѕмелетке толмаѓандар кљп. Сол себепті,
ѕлеуметтік ќамсыздандыру саласында љкілдік институты дамыѓан. Кѕме-
летке толмаѓан балалардыњ, сонымен ќатар белгіленген тѕртіпті ѕрекет
ќабілетсіз деп танылѓан тђлѓалардыњ ќђќыќ ќабілеттілігі ќорѓаншылар-
мен, ќамќоршылармен, љзге де љкілдермен (туыстары, ата-аналары,
балалар џйлерініњ, сѕбилер џйініњ, интернат мекемелерініњ  басшылыѓы
жѕне т.б.).
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Ѕлеуметтік ќамсыздандыруѓа ќатысты ќђќыќтыќ ќатынастар-
дыњ таѓы бір субъектісі болып мемлекеттік органдар табылады.
Оларѓа мыналар жатады:

· халыќты ѕлеуметтік ќорѓау органдары, бђлар жѕрдемаќыларды,
зейнетаќыларды тљлейді, ќызмет кљрсетеді жѕне т.б.;

· жекелеген министрліктер мен ведомстволардыњ арнайы зейнетаќы
ќызметтері (мысалы, ішкі істер органдары, прокуратура, Ѕділет ми-
нистрлігі жѕне т.б.);

· зейнетаќылыќ тљлемдерді жџзеге асыратын ѕртџрлі жинаќтаушы
зейнетаќы ќорлары;

· халыќты жђмыспен ќамту органдары. Олардыњ ќђзыретіне жѕрде-
маќылар тљлеу, адрестік ѕлеуметтік кљмек кљрсету, біліктілікті кљтеру
жѕне жђмыссыздарды ќайта дайындау жѕне т.б. жатады;

· денсаулыќ ќорѓау органдары, бђлар мемлекеттік мекемелерде зей-
неткерлердіњ жекелеген санаттарына тегін медициналыќ ќызмет кљрсе-
теді;

· халыќќа білім беру мекемелері, бђлар ата-аналарыныњ ќорѓаншы-
лыѓынан жѕне ќамќоршылыѓынан айырылѓан балаларды интернаттарѓа
жѕне т.б. балалар мекемелеріне орналастыруѓа жауап береді.

 Бђл органдар арнайы ќђќыќсубъектілікке ие, яѓни, аталѓан орган-
дар љз ѕрекеттері арќылы љзгеніњ жѕрдем кљрсетуіне мђќтаж тђлѓа-
ларѓа ѕлеуметтік ќамсыздандырудыњ ѕртџрлі тџрлерін кљрсетуге ќатыс-
ты зањды міндеттерді орындаудан кљрініс табатын ќђќыќ ќабілеттілікке
ие. Олардыњ ќђќыќтары, міндеттері, љкілеттіктері ережелерде, нђсќау-
ларда, жарѓыларда жѕне љзге де нормативтік ќђќыќтыќ актілерде бел-
гіленген.

Ѕлеуметтік ќамсыздандыруѓа ќатысты ќђќыќтыќ
ќатынастардыњ объектілері

Ѕлеуметтік ќамсыздандыруѓа ќатысты ќђќыќтыќ ќатынастардыњ
субъектілерініњ арасында ѕлеуметтік ќамсыздандырудыњ белгілі бір
тџрін кљрсетуге жѕне алуѓа ќатысты зањды байланыс туындайды.
Ѕлеуметтік ќамсыздандырудыњ наќты, белгілі бір тџрі ѕлеуметтік

ќамсыздандыруѓа ќатысты ќђќыќтыќ ќатынастардыњ объектісі болып
табылады. Зањ ѕдебиеттерінде ѕлеуметтік ќамсыздандырудыњ наќты тџрін
наќты игілік деп атау жиі кездеседі. Бђл игіліктерді немесе ѕлеуметтік
ќамсыздандырудыњ наќты тџрлерін шартты тџрде материалдыќ жѕне
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материалдыќ емес игіліктер немесе объектілер деп бљлуге болады.
Оларѓа мыналар жатады:

· зейнетаќы – белгілі бір зањды оќиѓа туындаѓан кезде немесе  тђлѓа
белгіленген жасќа толѓан кезде азаматтарѓа мемлекет есебінен Орта-
лыќтан немесе жинаќтаушы зейнетаќы ќорларынан љмір сџрудіњ негізгі
кљзі ретінде тљленетін ай сайынѓы ђзаќ мерзімді аќшалай тљлем (ѕлеу-
меттік зейнетаќылар – мџгедектігіне, асыраушысынан айырылуына,
ењбек сіњірген жылдары џшін тљленетін);

· жѕрдемаќылар – уаќытша жоѓалтылѓан жалаќыныњ орнын толты-
ру немесе арнайы ќолдау кљрсету маќсаттарында мемлекеттік ќаржы
немесе жђмыс берушініњ ќаржысы есебінен таѓайындалатын ќысќа
мерзімді немесе бір жолѓы аќшалай тљлемдер;

· љтемаќылар – азаматтардыњ ѕлеуметтік ќызмет кљрсетуге ќатысты
ќђќыѓын жџзеге асырумен байланысты шыѓындарды љтеу маќсаттарын-
даѓы аќшалай тљлемдер (мысалы, І-топтаѓы мџгедекті немесе 80 жасќа
толѓан тђлѓаны кџтіп-баѓушы жђмыс істемейтін ењбекке ќабілетті тђлѓаѓа
љтемаќы тљлеу жѕне т.б.).
Ѕлеуметтік ќамсыздандыруѓа ќатысты ќђќыќтыќ ќатынастардыњ

материалдыќ емес игіліктері немесе объектілері ретінде ѕлеуметтік ќам-
сыздандыруда зањды мѕнге ие фактілерді санауѓа болады. Зањдар бђлар-
мен ѕлеуметтік ќамсыздандырудыњ ќандай да бір тџріне ќђќыќты, со-
нымен ќатар шын мѕнінде немесе жалѓан бђзылѓан, осы себепті ќорѓа-
латын ќђќыќты байланыстырады. Оларѓа мыналар жатады:

· процедуралыќ ќђќыќтыќ ќатынастардыњ объектілері – бђл мемле-
кеттік органдардыњ ѕлеуметтік ќамсыздандырудыњ наќты бір тџрін
таѓайындау туралы шешім ќабылдауына ќатысты ѕрекеттері. Бђлар-
сыз (шешімдерсіз) материалдыќ ќђќыќтыќ ќатынастарды, яѓни
зейнетаќыларды, жѕрдемаќыларды, љтемаќыларды тљлеуді немесе љзге
де ќызметтер кљрсетуді не жењілдіктерді белгілеуді жџзеге асыру мџмкін
емес;

· процессуалдыќ ќђќыќтыќ ќатынастардыњ объектілері – бђл жоѓа-
ры тђрѓан органдардыњ азаматтыњ зањдарда белгіленген мљлшерде ѕлеу-
меттік ќамсыздандырудыњ наќты бір тџріне ќатысты бђзылѓан ќђќыѓын
ќалпына келтіру жљніндегі шешім ќабылдаумен байланысты ѕрекеттері.
Ѕлеуметтік ќамсыздандыруѓа ќатысты ќђќыќтыќ ќатынастар-

дыњ мазмђны. Ѕлеуметтік ќамсыздандыруѓа ќатысты ќђќыќтыќ ќаты-
настардыњ мазмђны болып оныњ субъектілерініњ ќђќыќтары мен міндет-
тері табылады.
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Ѕлеуметтік ќамсыздандыруѓа ќатысты ќђќыќтыќ ќатынастардыњ
субъектілері ќђќыќтар мен міндеттерге ие жѕне кљп жаѓдайда оларды
љздері дербес жџзеге асырады. Бђл ќђќыќтар субъектініњ белгілі бір
тџрде ѕрекет етуініњ жѕне міндетті тђлѓадан ѕлеуметтік ќамсызданды-
рудыњ белгілі бір тџрін кљрсетуге ќатысты белгілі бір ѕрекеттерді талап
етуініњ зањды мџмкіндігін білдіреді. Осы ќђќыќтардыњ ќатарына ѕлеу-
меттік ќамсыздандырудыњ белгілі бір тџрін пайдалану жѕне осы ќђќыќтар
бђзылѓан жаѓдайда мемлекеттіњ ќђзыретті органдарына кљмек кљрсету
џшін ќолдану ќђќыѓы да кіреді. Субъективтік ќђќыќќа наќты міндет
сай келеді. Мысалы, ќђќыќ ќабілетті азамат ѕлеуметтік ќамсызданды-
рудыњ белгілі бір тџрін (мысалы, зейнетаќыларды) алуѓа ќђќылы. Аза-
маттыњ бђл субъективтік ќђќыѓына мемлекеттік органныњ азаматќа
белгілі бір ѕлеуметтік игілікті беру міндеті сай келеді.
Алайда, бђл ѕлеуметтік ќамсыздандыру саласындаѓы ќђќыќтыќ ќаты-

настардыњ ќарапайым екенін білдірмейді. Ѕлеуметтік ќамсыздандыру-
даѓы ќђќыќтыќ ќатынастардыњ басым кљпшілігі кџрделі де, екіжаќты
да, екі жаќ субъектілерініњ ќђќыќтары мен міндеттерініњ кешенімен де
болады.
Материалдыќ ќђќыќтыќ ќатынастардыњ мазмђны болып азамат-

тыњ ѕлеуметтік ќамсыздандырудыњ наќты бір тџріне мемлекет белгіле-
ген мерзімдегі жѕне мљлшердегі субъективтік ќђќыќтары жѕне оларѓа
сѕйкес мемлекеттіњ ѕлеуметтік ќамсыздандырудыњ осы тџрін беру ту-
ралы немесе оны беруден бас тарту туралы шешім ќабылдау міндеті
табылады. Мысалы, белгілі бір жасќа толѓан кезде азамат жасына бай-
ланысты зейнетаќы алуѓа субъективтік ќђќыѓын иеленеді, мемлекеттіњ
осы ќђќыќќа сѕйкес міндеті болып тђлѓаѓа аталѓан зейнетаќыны беру
туралы немесе осындай зейнетаќыны тљлеуден бас тарту туралы шешімін
ќабылдауы табылады.
Процедуралыќ ќђќыќтыќ ќатынастардыњ мазмђны болып азамат-

тардыњ ѕлеуметтік ќамсыздандырудыњ белгілі бір тџріне ќђќыќтыњ ту-
ындауы џшін ќажетті зањды фактілерді белгілеуге ќатысты субъективтік
ќђќыќтары жѕне мемлекеттіњ оларѓа сѕйкес мѕселені мѕні бойынша
шешу міндеті, яѓни тексеру жџргізу жѕне азаматтыњ субъективтік
ќђќыѓын ќанаѓаттандыру не олардан бас тарту туралы шешім ќабылдау
міндеті табылады. Мысалы, азамат асыраушысынан айырылуына бай-
ланысты зейнетаќы алуѓа ќатысты субъективтік ќђќыќќа ие, мемлекеттіњ
осыѓан сѕйкес міндеті болып азаматќа аталѓан зейнетаќыѓа ќђќыќты
беретін зањды фактініњ бар-жоќтыѓын тексеруі жѕне оѓан аталѓан зей-
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нетаќыны беру не аталѓан зейнетаќыны тљлеуден бас тарту туралы шешім
ќабылдауы табылады.
Процессуалдыќ ќђќыќтыќ ќатынастардыњ мазмђны болып аза-

маттардыњ бђзылѓан ќђќыќты ќалпына келтіруге ќатысты субъективтік
ќђќыќтары жѕне мемлекеттіњ осыѓан сѕйкес дауды мѕні бойынша шешу
жѕне шешім ќабылдау міндеті табылады. Мысалы, азамат ењбекке ќаб-
ілеттігі ќалпына келгенге дейін  мџгедектігі бойынша зейнетаќы алуѓа
ќатысты ќђќыѓын бђзѓан лауазымды тђлѓаныњ, мемлекеттік органныњ
шешімін шаѓымдауѓа ќатысты субъективтік ќђќыќты иеленеді. Мемле-
кеттіњ тиісті міндеті болып дауды мѕні бойынша ќарауы жѕне мџгедектігі
бойынша зейнетаќы тљлемдерін тљлеуді жалѓастыру туралы немесе
аталѓан зейнетаќыны тљлеуден бас тарту туралы шешім ќабылдауы та-
былады.
Зањды фактілер. Ѕлеуметтік ќамсыздандырудаѓы зањды фактілер

– бђл ќђќыќтыќ ќатынастардыњ туындауымен, љзгеруімен немесе тоќ-
татылуымен байланысты наќты объективтік оќиѓалар мен ѕрекеттер. Зањ-
ды фактілер ќђќыќтыќ ќатынастардыњ туындауына, љзгеруіне немесе
тоќтатылуына негіз болып табылады.
Зањды фактілер жалќы болуы мџмкін. Мысалы, зейнеткердіњ ќай-

тыс болу фактісі зейнетаќы тљлеуге ќатысты ќђќыќтыќ ќатынастардыњ
тоќтатылуына ѕкеп соѓады. Алайда, ѕлеуметтік ќамсыздандыруѓа ќатысты
ќђќыќтыќ ќатынастардыњ туындауына, љзгеруіне немесе тоќтатылуына
ѕкеп соѓатын зањды фактілердіњ ерекшелігі мынада – олар кџрделі зањ-
ды ќђрамнан туындайды, бђл ќђрамѓа бір емес, екі не одан да кљп зањ-
ды фактілер кіреді. Ѕлеуметтік ќамсыздандыруѓа ќатысты ќђќыќтыќ
ќатынастардыњ туындауына, љзгеруіне немесе тоќтатылуына ѕкеп соѓа-
тын зањды фактілердіњ жиынтыѓы зањды ќђрам деп аталады. Мысалы,
мџгедектігі бойынша зейнетаќы алу џшін ќђќыќ ќабілетті тђлѓа ѕлеу-
меттік ќамсыздандыру органына љтінішпен жолданады, бђл орган, љз
кезегінде, мџгедектіњ тђлѓасын, оныњ кѕсібін, мџгедектігініњ тобын,
мџгедектігініњ себептерін аныќтайды жѕне зейнетаќыныњ осы тџрін та-
ѓайындау туралы шешім ќабылдайды. Аталѓан жаѓдайларды: мџгедектіњ
тђлѓасын, оныњ кѕсібін, мџгедектігініњ тобын, мџгедектігініњ себептерін
аныќтау наќты тђлѓаныњ мџгедектігі бойынша зейнетаќы алуѓа
ќђќыѓыныњ туындауын аныќтайтын зањды ќђрамды белгілеу болып та-
былады.
Ѕлеуметтік ќамсыздандырудаѓы ќђќыќтыќ ќатынастар ђзаќ мерзімді

сипатќа ие. Сол себепті, оларды љзгерту негіздері туралы мѕселе џлкен
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мѕнге ие. Мђндай ќатынастардыњ љзгеруіне негіз болып кџрделі зањды
ќђрамдар, яѓни зањды фактілердіњ жиынтыѓы – азаматтыњ ерік білдіруі
жѕне мемлекеттік органныњ ќђќыќтыќ ќатынастарды љзгерту туралы
шешім ќабылдауы табылады. Мысалы, зейнеткерді зейнетаќыныњ бір
тџрінен екіншісіне ауыстыру џшін келесі зањды фактілер ќажет: азамат-
тыњ љтініші, мђндай љзгеруге мџмкіндік беретін оќиѓаныњ болуы, ќђзы-
ретті органныњ ауыстыру туралы шешімі. Ќђќыќтыќ ќатынастардыњ
љзгеруі белгілі бір тђлѓада жања ќђќыќтыњ кљрініс табатынын растай-
тын жања зањды фактілер туындаѓан кезде орын алады, яѓни ќамсыз-
дандырылатын тђлѓаныњ ќђќыќ ќабілеттілігінде љзгерістер туындайды.
Ѕлеуметтік ќамсыздандырудаѓы ќђќыќтыќ ќатынастар ќамсыздан-

дырылатын тђлѓаныњ љлімімен немесе ќђзыретті органныњ арнайы ше-
шімімен (мысалы, егер мџгедектіњ ењбекке ќабілеттігі ќалпына келді
деп танылса) не зањда белгіленген мерзімніњ љтуімен тоќтатылады (мы-
салы, асыраушысынан айырылуына байланысты зейнетаќы алатын кѕме-
летке толмаѓан тђлѓа 18 жасќа толѓан кезде аталѓан зейнетаќыны тљлеу
тоќтатылады).
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      6-ТАРАУ

ЕЊБЕК СТАЖЫ

Ењбек стажы. Ењбек стажыныњ тџсінігі,
тџрлері жѕне оларѓа енетін кезењдер

 Ењбек стажы – бђл зейнетаќы тљлеу кезінде есепке алынатын жђмыс
пен љзге де ќызмет кезењдерініњ ќосынды ђзаќтыѓы. Алайда, ењбек ста-
жы тек ђзаќтыѓымен ѓана емес, сонымен ќатар жђмыстыњ сипатымен
жѕне ењбек ќызметі љткен жаѓдайлармен де (зияндылыќ, ќауіптілік жѕне
т.б.) сипатталады.
Ењбек ќызметініњ ђзаќтыѓына жѕне сипатына ќарай ењбек стажы

жалпы, арнайы жѕне џздіксіз болуы мџмкін. Ењбек стажын бђлайша
тџрлерге бљлу зейнетаќыныњ ѕртџрлі тџрлерін таѓайындауѓа сай келеді.
Ѕрине, ќазіргі заманѓы жаѓдайларда џздіксіз стаж љзініњ бђрынѓы мѕнін
жоѓалтты, біраќ, жалпы жѕне арнайы ењбек стажыныњ рљлі љсті, себебі
жалпы негіздер бойынша жасына байланысты зейнетаќыны таѓайындау
кезінде жалпы ењбек стажы талап етіледі, ал жењілдікті жаѓдайларда
зейнетаќы таѓайындау џшін арнайы ењбек стажы талап етіледі.
Жалпы ењбек стажы – бђл жђмыс орнына, уаќытына жѕне орын ал-

ѓан џзілістерге ќарамастан адамныњ бџкіл љміріндегі ењбек ќызметініњ
жалпы (жиынтыќ) ђзаќтыѓы. Жалпы ењбек стажыныњ мањызы љте зор.
Ол ѕрбір ќызметкерді зейнетаќылыќ ќамсыздандырудаѓы басты жаѓ-
дай болып табылады. Таѓайындалатын зейнетаќылардыњ мљлшері оныњ
ђзаќтыѓына тѕуелді болады.
Арнайы ењбек стажы – бђл белгілі бір жаѓдайлардаѓы (ауыр,

зиянды, ќауіпті жѕне т.б.), белгілі бір лауазымдардаѓы, белгілі бір
табиѓи-климаттыќ жаѓдайлардаѓы, радиоактивтік ластануѓа ђшыраѓан
аумаќтардаѓы жѕне жасына байланысты жѕне ењбек сіњірген жылдары
џшін тљленетін   зейнетаќылармен жењілдетілген ќамсыздандыруѓа
жататын кезењдердегі жђмыстыњ ђзаќтыѓы. Арнайы ењбек стажы
жђмыстыњ жалпы стажынан ажыратылады. Арнайы ењбек стажыныњ
жењілдетілген жаѓдайларда, ењбек сіњірген жылдары џшін тљленетін
зейнетаќылар таѓайындауда мањызы зор. Зейнетаќыѓа шыѓудыњ мей-
лінше жењілдікті жаѓдайлары жер астында, зиянды ењбек жаѓдайла-
рында, ыстыќ цехтарда   жђмыс істеген тђлѓалар џшін белгіленеді.
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Џздіксіз ењбек стажы – бђл ќызметкердіњ бір жђмыстан екіншісіне
ауысќан кездегі џзіліс зањдарда белгіленген мерзімдерден аспаѓан жѕне
ќызметтен босату ќызметкердіњ кінѕсынан болмаѓан жаѓдайдаѓы џздіксіз
ењбек ќызметініњ ђзаќтыѓы. Алайда, ќазіргі кезде џздіксіз ењбек стажы
зейнетаќылар таѓайындау кезде џлкен рљлді иеленбейді.
Ењбек стажына енетін жђмыс кезењдері.
Зейнетаќы таѓайындау џшін ењбек стажын есептеу кезінде мына-

лар есепке алынады:
1) ењбек шарты(келісім-шарт) бойынша жеке жѕне зањды тђлѓалар

аќы тљлейтін жђмыс;
2) ѕскери ќызмет;
3) ќђќыќ ќорѓау органдарындаѓы ќызмет;
4) мемлекеттік ќызмет;
5) кѕсіпкерлік ќызмет;
6) І-топтаѓы, ІІ-топтаѓы жалѓызілікті мџгедекке жѕне љзгеніњ жѕрдем

кљрсетуіне мђќтаж жасына байланысты зейнеткерге, сондай-аќ 80 жасќа
толѓан ќарт адамдарѓа кџтім жасаѓан уаќыт;

7) атом сынаќтары, экологиялыќ апаттар салдарынан зардап шеккен
не иммундыќ тапшылыќ вирусын жђќтырѓан не ЖЌТБ-мен ауыратын-
дарѓа, 16 жасќа дейінгі мџгедекке кџтім жасаѓан уаќыт;

8) жђмыс істемейтін анасыныњ жас балаларды баѓып-кџткен, біраќ
ѕрбір баласы 3 жасќа толѓаннан аспайтын жалпы жиынтыѓы 12 жыл
шегіндегі уаќыт;

9) ќылмыстыќ жауапкершілікке негізсіз тартылѓан жѕне ќуѓын-
сџргінге ђшыраѓан, біраќ кейін аќталѓан азаматтардыњ ќамауда болѓан,
бас бостандыѓынан айыру жѕне жер аудару орындарында жазасын љте-
ген уаќыты;

10) ењбекке жарамды азаматтардыњ бђрынѓы КСРО-ныњ уаќытша
оккупацияланѓан аумаѓында жѕне Ђлы Отан соѓысы кезењінде љздері
басќа мемлекеттердіњ аумаѓына зорлыќпен апарылѓан адамдардыњ (жа-
сына ќарамастан) сонда болѓан, фашистік концлагерьлерде (геттоларда
жѕне соѓыс кезењінде мѕжбџрлеп ђстайтын басќа да орындарда ђсталѓан
уаќыты), егер аталѓан кезењдерде бђл адамдар Отанѓа ќарсы ќылмыс
жасамаса;

11) жђмыс істемейтін соѓыс мџгедектердіњ жѕне оларѓа тењестіріл-
ген мџгедектердіњ мџгедек болѓан уаќыты;

12) бђрынѓы кењес мекемелерініњ, Ќазаќстан Республикасы меке-
мелері мен халыќаралыќ ђйымдардыњ ќызметкерлері ѕйелдерініњ
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(жђбайларыныњ) шетелде тђрѓан кезењі, біраќ жалпы алѓанда 10 жыл-
дан аспауѓа тиіс;

13) офицерлік ќђрамдаѓы адамдар, прапорщиктер, мичмандар жѕне
мерзімнен тыс атќаратын ѕскери ќызметшілер ѕйелдердіњ мамандыѓы
бойынша жђмысќа орналасу мџмкіндігі болмаѓан жерлерде жђбайла-
рымен бірге тђрѓан кезењі, біраќ 10 жылдан аспауѓа тиіс;

14) Ќазаќстан Республикасыныњ аумаѓындаѓы жѕне одан тыс жер-
лердегі жоѓары жѕне арнаулы орта оќу орындарында, училищелерде,
мектептерде жѕне кадрлар даярлау, біліктілігін арттыру жѕне ќайта ма-
мандандыру курстарында, аспирантурада, докторантурада жѕне клини-
калыќ ординатурада, сондай-аќ кџндізгі жоѓары жѕне орта діни оќу
орындарында оќу;

15) ѕскерилендірілген кџзетте, арнаулы байланыс органдарында жѕне
кен-ќђтќару бљлімдерінде олардыњ ведомстволыќ баѓыныстылыѓына
жѕне арнаулы немесе ѕскери атаѓыныњ болуына ќарамастан;

16) ѕлеуметтік саќтандыруѓа ќаржы тљлеген жаѓдайда љзге де жђмыс.
Стаж – ењбек ќызметініњ іс жџзіндегі ђзаќтыѓымен, яѓни ќызметкер

жђмысќа алынѓан кџннен бастап жђмыстан босатылѓан кџніне (ќандай
да бір негіздермен жеке ењбек шартыныњ бђзылуы) дейін есептеледі.
Алайда, зањдарда стаждыњ жењілдетілген жаѓдайда да есептелетін кез-
дері кљзделген. Орталыќтан зейнетаќы таѓайындау џшін ењбек стажын
жењілдікпен есептеу кезінде мыналар да есепке алынады:

1) ђрыс ќимылдары кезењінде майдандаѓы ѕскер ќђрамындаѓы, оныњ
ішінде ѕскери борышын љтеу кезіндегі ѕскери ќызмет, сондай-аќ ђрыс
ќимылдары кезењінде партизан отрядтары мен ќђрамаларында болу,
сондай-аќ ѕскери жараќат салдарынан емдеу мекемелерінде емдеу-
де болѓан уаќыт – ѕскери ќызметшілерге ењбек сіњірген жылдары
џшін зейнетаќы таѓайындаѓан кезде осы ќызметтіњ мерзімін есеп џшін
белгіленген тѕртіппен;

2) ѕскери бљлімдеріндегі жђмыс, оныњ ішінде еркін жалдамалы
ќђрам ретіндегі жђмыс жѕне Ђлы Отан соѓысы жылдарындаѓы ќызмет
– екі есе мљлшерде;

3) Ђлы Отан соѓысы жылдарында 1941 жылѓы 8 ќыркџйектен бас-
тап 1944 жылѓы 27 ќањтарѓа дейінгі ќоршау кезењінде Ленинград ќала-
сындаѓы жђмыс – екі есе мљлшерде;

4) 12 жастан бастап жѕне одан џлкен жастаѓы азаматтардыњ 1941
жылѓы 8 ќыркџйектен бастап 1944 жылѓы 27 ќањтарѓа дейінгі ќоршау
кезењінде Ленинград ќаласында болѓан уаќыты – екі есе мљлшерде;
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5) Ђлы Отан соѓысы кезінде басќа мемлекеттердіњ аумаѓына зор-
лыќпен апарылѓан адамдардыњ сонда болѓан уаќыты, фашистік концла-
герьлерде (геттоларда жѕне соѓыс кезењінде мѕжбџрлеп ђстайтын басќа
да орындарда ђсталѓан уаќыты), егер аталѓан кезењдерде бђл адамдар
Отанѓа ќарсы ќылмыс жасамаса – екі есе мљлшерде;

6) зањсыз ќылмыстыќ жауапќа тартылѓан жѕне ќуѓын-сџргінге ђшы-
раѓан, кейіннен аќталѓан азаматтардыњ ќамауда болѓан, бас бостанды-
ѓынан айыру, жер аудару орындарында жазасын љтеу, бас бостандыѓын
шектей отырып мѕжбџрлеп ењбекке тартылѓан, арнаулы ќоныстандыру
орындарында ђсталѓан жѕне психиатрлыќ мекемелерде мѕжбџрлеп
емдеуде болѓан уаќыты – екі есе мљлшерде;

7) Семей сынаќ полигонына жапсарлас жатќан аудандардаѓы 1949
жылѓы 29 тамыздан бастап 1963 жылѓы 5 шілдеге дейінгі кезењде жђмыс
істеп, ѕскери ќызмет атќару – џш есе мљлшерде; 1963 жылѓы 6 шілде-
ден бастап 1992 жылѓы 1 ќањтарѓа дейінгісі – бір жарым есе мљлшерде;

8) алапеске жѕне обаѓа ќарсы мекемелерде, иммундыќ тапшылыќ
вирусын жђќтырѓан немесе ЖЌТБ-мен ауырѓан адамдарды емдеу
жљніндегі жђќпалы аурулар мекемелеріндегі жђмыс – екі есе мљлшерде;
сот медициналыќ сараптама мекемелеріндегі жѕне емдеу мекемелерініњ
патология-анатомиялыќ бљлімдеріндегі жђмыс – Ќазаќстан Республика-
сыныњ Џкіметі бекіткен жђмыс тізбесі бойынша бір жарым есе мљлшерде;

9) толыќ навигациялыќ кезењ ішінде су кљлігіндегі жђмыс бір жыл
істеген жђмыс џшін есептеледі;

10) ведомстволыќ баѓыныстылыѓына ќарамастан, љнеркѕсіптіњ мау-
сымдыќ салалары кѕсіпорындарындаѓы толыќ маусым ішіндегі жђмыс
Ќазаќстан Республикасыныњ Џкіметі бекіткен тізім бойынша бір жылѓы
жђмыс стажына есептеледі.
Зейнетаќыны таѓайындау џшін ќажет стаждыњ болуын растау.

Зейнетаќы таѓайындау џшін ќажет стаждыњ болуы не ќђжаттармен, не
куѕ кљрсетулерімен дѕлелденеді.
Ќазаќстан Республикасыныњ «ЌР-даѓы ењбек туралы» зањыныњ

13-бабына сѕйкес ќажет ењбек стажын растайтын ќђжттар болып
мыналар табылады: ењбек кітапшасы (болѓан жаѓдайда), жеке ењбек
шарты, жђмысќа алу жѕне одан босату туралы бђйрыќтардан выписка.
ЌР «ЌР-даѓы зейнетаќымен ќамсыздандыру туралы» зањыныњ 12-

бабына сѕйкес 1998 жылѓы 1 ќањтарѓа дейінгі кезењге Орталыќтан зей-
нетаќы тљлемдерін есептеу џшін ењбек стажы ењбек кітапшасымен рас-
талады.
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Кѕсіпорындардыњ, мекемелердіњ жѕне ђйымдардыњ барлыќ ќыз-
меткерлері џшін ењбек кітапшалары 1939 жылдан, ал ђжымдыќ ауыл
шаруашылыќ кѕсіпорындарыныњ (ђжымдыќ шаруашылыќтардыњ)
барлыќ мџшелері џшін – 1965 жылдан бастап толтырыла бастады.
Ењбек кітапшасына жђмысќа ќабылдау туралы, басќа тђраќты

жђмысќа ауыстыру туралы, барлыќ негіздер бойынша жђмыстан
босату туралы жазбаларды жђмыс беруші (басшылыќ) ќђжаттардыњ
(бђйрыќтар, љкімдер) негізінде жѕне соларѓа сілтеме жасай отырып
жазады.
Ењбек кітапшасына енетін жазбалар шимайсыз, љзгертусіз, тазалау-

сыз жѕне т.б. жазылуы ќажет. Егер ењбек кітапшасына жђмыстыњ мерзімі
жѕне сипаты туралы жѕне т.б. мѕліметтер туралы ќате жазбалар енгізілсе,
онда ќате не дѕл емес жазба енгізген кѕсіпорын, мекеме, ђйым ѓана
ењбек кітапшасына љзгертулер енгізу ќђќыѓына ие болады. Тџзетулер
бђйрыќтыњ не љкімніњ тџпнђсќасына дѕл сѕйкес келуі тиіс жѕне белгі-
ленген тѕртіпте куѕландырылуы тиіс. Куѕ кљрсетулері осыныњ алдында
енгізілген жазбаларды љзгерту џшін негіз бола алмайды. Жоѓарыда атап
љткеніміздей, љзгертулер тек ќђжаттардыњ – бђйрыќтардыњ, љкімдердіњ
жѕне т.б. негізінде енгізіле алады.
Ењбек кітапшасы жоќ немесе онда тиісті жазбалар болмаѓан кезде

ењбек стажы жђмыс туралы мѕліметтерді растайтын ќђжаттардыњ негізінде
не сот шешімініњ негізінде аныќталады.
Кѕсіпкерлік ќызметпен не љзге де ќызметті жџзеге асырѓан азамат-

тардыњ ењбек стажы Ќазаќстан Республикасыныњ Зейнетаќы ќорына 1998
жылѓы 1 ќањтарѓа дейін саќтандыру жарналарын тљлегені туралы ќђжат-
тармен расталады.
Аталѓан ќђжаттар болмаса немесе оларѓа жазбалар дђрыс енгізіл-

месе, онда ењбек стажыныњ болѓандыѓын растаудыњ ќажеттігі туады.
Дѕлелдемелер ретінде љзге ќђжаттар немесе куѕлардыњ кљрсетулері
ђсынылуы мџмкін.
Ењбек стажыныњ болѓандыѓын ќђжаттыќ тђрѓыдан растау џшін мы-

налар ђсынылуы мџмкін:
1. жинаќтаушы зейнетаќы ќорынан аныќтамалар, жеке шоттар жѕне

жалаќыны беруге ќатысты ведомостьтер, мінездемелер жѕне жђмыс
кезењі туралы мѕліметтерге ие љзге де ќђжаттар;

2. жеке ењбек ќызметімен айналысќан, тіркеу куѕліктеріне немесе
патенттеріне ие тђлѓалардыњ жђмыс уаќыты ќаржы органдарыныњ олар-
дыњ љз ќызметінен тапќан табысына салыќ тљлеуі туралы аныќтамала-
рымен аныќталады;
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3. 1998 жылѓы 1 ќањтардан бастап жеке ењбек ќызметімен айналыс-
ќан тђлѓалардыњ жђмыс уаќыты жинаќтаушы зейнетаќы ќорларына
міндетті жѕне ерікті жарналар тљлегені туралы аныќтамаларымен белгіле-
неді;

4. жоѓары, арнайы орта жѕне кѕсіби-техникалыќ оќу орындарында,
аспирантурада, докторантурада жѕне клиникалыќ ординатурада, кадр-
ларды дайындау, біліктілікті кљтеру жѕне біліктілігін ауыстыру мектеп-
тері мен курстарында оќыѓан уаќыт оќу кезењдері туралы аќпаратќа ие
архив мѕліметтерініњ негізінде берілген дипломдармен, куѕліктермен,
аныќтамалармен жѕне љзге де ќђжаттармен расталады;

5. егер емдеу мекемесініњ ќорытындысы бойынша бђл тђлѓалар  басќа
тђлѓаныњ кљмегін ќажет ететін болса, І топ мџгедегіне, 16 жасќа дейінгі
мџгедекке кџтім жасаѓан уаќытты ѕлеуметтік ќамсыздандыру жљніндегі
орган кџтім жасалѓан тђлѓаныњ тђрѓылыќты жері бойынша аныќтайды;

6. жђмыс істемейтін анасыныњ жасы кіші балаларына кџтім жасаѓан
уаќыты баланыњ тууын куѕландыратын ќђжаттармен  (туу туралы куѕлік)
жѕне оныњ 3 жасќа толуымен (неке туралы куѕлік, балалар мекемелері-
нен, тђрѓын џйге ќатысты органдардан алынатын аныќтамалар) расталады.
Куѕлардыњ ењбек стажыныњ болѓаны туралы кљрсетулері. Ењбек

стажыныњ болѓаны туралы ќђжаттар болмаѓан не оларды алу мџмкін
болмаѓан, сонымен ќатар архив мѕліметтері болмаѓан жаѓдайда ењбек
стажы љтініш берушіні бірге жђмыс істеген жылдары бойынша білетін
жѕне љтініш берушініњ жђмыс істегеніне ќатысты кљрсету беріп отырѓан
кезењдегі љз жђмысы туралы ќђжаттарѓа ие екі немесе одан да кљп куѕ-
лардыњ кљрсетулерініњ негізінде аныќталады.
Бђл ретте зањдар ќђжаттардыњ жоќ болуыныњ, саќталмауыныњ се-

бептерін екі негізгі топќа бљледі:
1. ѕскери ѕрекеттермен, табиѓат зардаптарымен, апаттарымен жѕне

љзге де тљтенше жаѓдайлармен байланысты;
2. кѕсіпорынныњ, мекеменіњ, ђйымныњ таратылуымен немесе љзге

де себептер бойынша архив мѕліметтерініњ жоќ болуына байланысты.
Бірінші жаѓдайда ењбек стажы жѕне оныњ ђзаќтыѓы белгілі бір ке-

зењде бір кѕсіпорында, мекемеде, ђйымда немесе бір жџйеде бірге істе-
ген жђмысы бойынша љтініш берушіні білетін кем дегенде екі куѕніњ
жеке кљрсетулері бойынша аныќталады.
Екінші жаѓдайда ењбек стажы жѕне оныњ ђзаќтыѓы бір кѕсіпорын-

да, мекемеде, ђйымда немесе бір жџйеде бірге істеген жђмысы бойын-
ша љтініш берушіні білетін жѕне аталѓан орында жѕне аталѓан кезењ-
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дегі љз жђмысы туралы ќђжаттарѓа ие кем дегенде екі куѕніњ жеке кљрсе-
тулері бойынша аныќталады.
Куѕлардыњ кљрсетулері бойынша аныќталѓан ењбек стажыныњ ђзаќ-

тыѓы зейнетаќыны таѓайындау џшін талап етілетін стаждыњ жартысы-
нан аспауы тиіс.
Жекелеген азаматтарда, діни ђйымдарда, ферма (шаруа) ќожалыќ-

тарында жеке ењбек ќызметі жаѓдайында істелген жђмыс уаќыты куѕ-
лардыњ кљрсетулерімен дѕлелденбейді.
Сонымен ќатар, тіпті, жалпы ењбек стажын растайтын ќђжаттардыњ

бар екендігіне ќарамастан, жењілдетілген жаѓдайларда жѕне ењбек
сіњірген жылдары џшін зейнетаќы алу ќђќыѓын беретін жђмыстар да
куѕлардыњ кљрсетулерімен дѕлелденбейді.
Куѕлардыњ кљрсетулерімен аныќталѓан жђмыс стажы зейнетаќы алу

ќђќыѓын аныќтау кезінде де, сонымен ќатар оныњ мљлшерін ењбек ста-
жыныњ ђзаќтыѓына ќарай есептеу кезінде де ескеріледі.
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7-ТАРАУ

ЗЕЙНЕТАЌЫЛАР: ЖАЛПЫ СИПАТТАМА

Зейнетаќылар. Жалпы сипаттама. Тџрлері. Таѓайындау тѕртібі

«Зейнетаќы» сљзініњ орысша баламасы «пенсия» сљзі тљлем деген
маѓынаны білдіреді. С.И. Ожеговтыњ орыс тілініњ тџсіндірме сљздігінде
«зейнетаќы» сљзіне мынадай аныќтама берілген: «ењбек сіњірген жыл-
дары џшін, мџгедектігіне, ењбекке жарамсыздыѓына жѕне т.б. байла-
нысты аќшалай аќысыздандыру».
Кењестік кезењніњ зањ ѕдебиетінде «зейнетаќы» сљзіне тџрліше аныќ-

тама берілген. Алѓаш рет зейнетаќы сљзіне 1946 жылы Е.И. Астрахан
аныќтама берді. Оныњ пікірінше, зейнетаќы – бђл «ќызметкерді, жђмыс-
шыны не оныњ отбасын оныњ ењбек ќызметініњ белгілі бір џлкен цик-
лыныњ аяќталуына немесе оныњ толыќќанды ќызметкерлер ќатарынан
љмір бойына немесе ђзаќ мерзімге шыѓуына орай материалдыќ ќам-
сыздандыру маќсаттарында ѕлеуметтік саќтандыру ќаражаты есебінен
жџзеге асырылатын мерзімдік тљлемдер».

«Зейнетаќы» сљзініњ љзге де аныќтамалары негізінен «зейнетаќы алу
ќђќыѓы туындау џшін алѓышарт болып тђраќты немесе ђзаќ мерзімдік
ењбекке жарамсыздыќ табылады, сол себепті љмір сџрудіњ негізгі кљзі
ретіндегі жалаќыныњ орнына аќшалай тљлемдер тљленеді» деген пікірлер-
ге негізделеді.
Ќазіргі кезде зейнетаќы ќандай да бір себептермен ењбекке ќабі-

летін жоѓалтќан, белгіленген жасќа толуына, мџгедектігіне, асыраушы-
сынан айырылуына жѕне т.б. себептерге орай ењбек міндеттерін орын-
дауды тоќтатќан немесе оны тоќтату ќђќыѓына ие тђлѓалар џшін таѓай-
ындалады. Басќаша айтар болсаќ, зейнетаќыны таѓайындау объективтік,
сонымен ќатар субъективтік сипаттаѓы белгілі бір талаптармен байла-
нысты.
Біздіњ пікірімізше, зейнетаќыны мемлекеттіњ сыйы ретінде, ќайы-

рымдылыќ ѕрекеті ретінде ќарастыруѓа болмайды. Зейнетаќы – бђл ѕрбір
азаматтыњ ењбегімен табылѓан жеке меншігі, оныњ зейнетаќыѓа ќатыс-
ты ќђќыѓы зањдармен ќорѓалады. Зейнетаќы мынадай ќаѓидаѓа жауап
беруі тиіс: адам љз љмірінде ќалай жђмыс істесе, ол солай зейнетаќы
алуы тиіс.
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Одан ѕрі ењбек зейнетаќыларын алудыњ жаѓдайларын љзгерту кљзде-
луде – белгілі бір жасќа толумен ќатар ќандай да бір зейнетаќы ќорына
зейнетаќы жарналарын міндетті тџрде тљлеу ќажет болады.
Сонымен, зейнетаќы – бђл тђлѓаларѓа зањдарда белгіленген жасќа

толѓан жаѓдайда, сонымен ќатар ењбек сіњірген жылдары џшін,
мџгедектігіне байланысты, асыраушысынан айырылѓан жаѓдай-
да Орталыќтан немесе жинаќтаушы зейнетаќы ќорларынан љмір
сџрудіњ негізгі кљзі ретіндегі аќша ќаражатын ђзаќ мерзімге ай
сайын тљлеу.
Ќазаќстан Республикасында зейнетаќылардыњ келесі тџрлері тљле-

неді:
1. ењбек зейнетаќылары;
2. ѕлеуметтік зейнетаќылар.
Ењбек зейнетаќылары, љз кезегінде, келесі тџрлерге бљлінеді:
- жасына байланысты зейнетаќылар;
- мџгедектігі бойынша зейнетаќылар;
- ењбек сіњірген жылдары џшін тљленетін зейнетаќылар;
- асыраушысынан айырылуына байланысты зейнетаќылар.
Жасына байланысты ењбек зейнетаќысы жѕне мџгедектігі бойынша

ењбек зейнетаќысы екі бљліктен тђрады: негізгі жѕне жинаќтаушы.
Ењбек зейнетаќысы – бђл азаматтарѓа жалаќасын немесе љзге де та-

бысын љтеу маќсаттарында тљленетін ай сайынѓы аќшалай тљлем. Ењбек
зейнетаќысына ќатысты ќђќыќ зейнетаќы зањдарыныњ шарттарымен жѕне
нормаларымен аныќталады.
Ењбек зейнетаќысына ќатысты ќђќыќты Ќазаќстан Республикасы-

ныњ азаматтары ЌР «ЌР-да зейнетаќымен ќамсыздандыру туралы» зањ-
ныњ шарттарын саќтаѓан жаѓдайда иеленеді.
Жоѓарыда аталѓан азаматтардыњ отбасыларыныњ ењбекке жарамсыз

мџшелері зањдарда кљзделген жаѓдайларда асыраушысынан айырылу-
ына байланысты ењбек зейнетаќысына ќђќыќты иеленеді.
Егер зањдарда жѕне халыќаралыќ шарттарда љзгеше кљзделмесе,

Ќазаќстан Республикасыныњ аумаѓында тђраќты тђратын шетелдік аза-
маттар жѕне азаматтыѓы жоќ тђлѓалар да зейнетаќы алуѓа ќђќылы.
Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарына сѕйкес ѕртџрлі зейнетаќы-

лар алуѓа ќђќыѓы бар азаматтарѓа олардыњ тањдауы бойынша бір
зейнетаќы таѓайындалады.
Зейнетаќыларды таѓайындау тѕртібі. Жасына, мџгедектігіне,

асыраушысынан айырылуына байланысты жѕне ењбек сіњірген жыл-
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дары џшін тљленетін зейнетаќылар осы тђлѓа белгіленген жасќа толѓан
кезде жѕне ењбек стажы (жалпы немесе арнайы) болѓан жаѓдайда,
сонымен ќатар жинаќтаушы зейнетаќы ќорына міндетті зейнетаќы жар-
наларын тљлеген жаѓдайда таѓайындалады.
Ењбек жѕне љзге де ќоѓамѓа пайдалы ќызметпен байланысты

зейнетаќылар орташа белгіленген нормалар бойынша жалаќыдан есеп-
теледі. Зейнетаќы ќатањ сомада таѓайындалады.
Ѕлеуметтік зейнетаќылар ќандай да бір себептермен зейнетаќыныњ

љзге тџрлерін алу ќђќыѓын иеленбеген азаматтар џшін таѓайындалады.
Ѕдетте, ѕлеуметтік зейнетаќылар зейнетаќылыќ жасќа жеткен, біраќ
ќажетті ењбек стажы жоќ тђлѓаларѓа таѓайындалады. Мђндай жаѓдайда,
зейнетаќы жалаќыдан есептеле алмайтындыќтан, ол тиісті зейнетаќы ењ
тљменгі мљлшерінде белгіленеді.
Зейнетаќылыќ ќамсыздандыруды халыќты ѕлеуметтік ќорѓау

жљніндегі мемлекеттік органдар жџзеге асырады.
Орталыќтан зейнетаќы тљлемдерін таѓайындау туралы арыз зейнетаќы

тљлемдерін есептеу џшін ќажетті стажы мен табысын растайтын ќђжат-
тармен ќоса азаматтыњ тђрѓылыќты жері бойынша зейнетаќы тљлем-
дерін таѓайындаушы органѓа беріледі.
Орталыќтан зейнетаќы тљлемдері зейнетаќы таѓайындауѓа љтініш

берілген кџннен бастап таѓайындалады. Арыз бен ќажетті ќђжаттарды
зейнетаќы тљлемдерін таѓайындаушы органѓа бір мезгілде берген кџн
Орталыќтан зейнетаќы тљлемдерін таѓайындауѓа љтініш берген кџн
болып есептеледі. Арыз бен ќажетті ќђжаттарды поштамен жіберген
жаѓдайда  Орталыќтан зейнетаќы тљлемдерін таѓайындауѓа љтініш бер-
ген кџн болып бђларды поштадан жіберген кџн есептеледі.
Орталыќтан зейнетаќы тљлемдерін таѓайындауды зейнетаќы тљлем-

дерін таѓайындаушы орган Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарында
белгіленген тѕртіппен жџргізеді.
Орталыќтан зейнетаќы тљлемдерін таѓайындауѓа арналѓан ќђжаттар-

ды ќарауды халыќты ѕлеуметтік ќорѓау органы ќђжаттар табыс етілген
кџннен бастап 10 кџн мерзімнен кешіктірмей жџзеге асырады. Зейнетаќы
тљлемдерін таѓайындаушы органы тиісті шешім шыѓарылѓаннан кейін
5 кџннен кешіктірмей бђл туралы арыз берушіге хабарлайды.
Орталыќтан зейнетаќы тљлемдерін таѓайындаудан бас тартылѓан жаѓ-

дайда зейнетаќы тљлемдерін таѓайындаушы органы бас тартудыњ себеп-
терін жазбаша тџрде негіздеп, табыс етілген ќђжаттарды арыз берушіге
ќайтаруѓа міндетті.
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Зейнетаќы тљлемдерін таѓайындаушы органныњ шешіміне сот
тѕртібімен шаѓымдануѓа болады.

Зейнетаќы тљлемдерін  тљлеудіњ жалпы ережелері

Орталыќтан зейнетаќы тљлемдері љткен ай џшін тљленеді. Зейнетаќы-
ныњ мљлшері љзгеруі мџмкін. Зейнетаќы мљлшерініњ кљтерілуіне ќђќыќ
туындаѓан жаѓдайда немесе оныњ мљлшерін азайтуѓа ѕкелетін жаѓдай-
лар туындаѓан жаѓдайда, сонымен ќатар оныњ мљлшерін жоѓарылату
не азайту туралы шешім ќабылданѓан жаѓдайда зейнетаќыныњ жања
мљлшерін тљлеу зейнеткерге зейнетаќыныњ мљлшерін кљбейту туралы
арызына барлыќ ќажетті ќђжаттарды ђсына отырып берген айынан
кейінгі келесі айдыњ бірінші кџнінен бастап тљленеді. Зейнетаќыныњ
мљлшері азайтылѓан жаѓдайда зейнетаќыныњ жања мљлшері тиісті
жаѓдайлар туындаѓан айдан кейінгі келесі айдыњ бірінші кџнінен бас-
тап тљленеді.
Зейнеткер уаќтылы алмаѓан зейнетаќы бџкіл љткен уаќыт џшін, алайда

зейнетаќы алу џшін жолданѓаннан 3 жыл бђрынѓы уаќытќа ѓана тљленеді.
Егер зейнетаќы ѕлеуметтік ќамсыздандыру органдарыныњ кінѕсі

бойынша уаќтылы тљленбеген болса, онда ол бџкіл љткен уаќыт џшін
ќандай да бір мерзіммен шектелместен тљленеді.
Зейнетаќы тљлемдері нотариат куѕландырѓан сенімхат бойынша тљле-

нуі мџмкін.
Зейнеткер ќайтыс болѓан жаѓдайда оныњ љліміне орай алынбаѓан

зейнетаќы тљлемдері зейнеткердіњ мђрагерлеріне жалпы негіздер бойын-
ша тљленеді. Ќайтыс болѓан зейнеткердіњ жерлеуін ђйымдастырѓан оныњ
отбасы мџшелеріне жерлеуге ќатысты аќша олар мђрагерлікті ќабыл-
даѓан кезде тљленеді.
Егер зейнеткер ѕлеуметтік ќамсыздандыру мекемелерінде (ќарттар

џйінде) тђратын болса, онда оѓан таѓайындалѓан зейнетаќыныњ 25%-
дыќ бљлігі тљленеді. Таѓайындалѓан жѕне тљленген зейнетаќыныњ ара-
сындаѓы айырмашылыќ ѕлеуметтік ќамсыздандыру жљніндегі мемле-
кеттік мекемеде тђратын зейнеткерлердіњ љмір сџру жаѓдайын жаќсар-
ту џшін осы мекеменіњ бюджетіне жіберіледі.
Зейнетаќы таѓайындау кезіндегі ќателіктер салдарынан артыќ тљлен-

ген сомаларды зейнетаќы тљлемдерін алушыныњ љтініші негізінде ђстап
ќалатын жаѓдайлардан, сондай-аќ сотталѓандардыњ, бас бостандыѓы-
нан айырылѓандардыњ табысынан ђстап ќалатын жаѓдайлардан басќа,
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зейнетаќыдан ђстап ќалу атќарушылыќ іс жџргізу тѕртібімен жасалуы
мџмкін.
Зейнетаќыдан ђстап ќалу тљленуге тиісті сомадан жасалады. Зейне-

таќыдан тљленуге тиісті соманыњ 50 %-дан астамын ђстап ќалуѓа бол-
майды.
Зейнетаќылыќ ќамсыздандыру ќђќыѓы келесі тђлѓаларѓа ти-

есілі:
- Ќазаќстан Республикасыныњ азаматтарына;
- азаматтыѓы жоќ тђлѓаларѓа;
- Ќазаќстан Республикасыныњ аумаѓында тђраќты тђратын шетелдік

азаматтарѓа (арнайы халыќаралыќ келісімдер болѓан жаѓдайда);
- отбасына (асыраушысынан айырылѓан жаѓдайда).
Орталыќтан зейнетаќы тљлемдері љмір бойына таѓайындалады жѕне

тљленіп отырады.
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8-ТАРАУ

ЕЊБЕК ЗЕЙНЕТАЌЫЛАРЫ

Ењбек зейнетаќыларыныњ тџсінігі

Ќазіргі кезде зейнетаќы – бђл мемлекеттіњ сыйы не ќайырымдылыќ
шарасы емес. Кењестік Одаќтан бізге мђраѓа ќалѓан толыќќанды
зейнетаќылыќ ќамсыздандыру ѕлі кџнге дейін ѕрекет ететіндіктен, адам-
дар љзініњ ењбек ќызметініњ бџкіл ѓђмырында љздерініњ ењбек зейнетаќы-
ларын табады деп тђжырымдау дђрыс болар. Жѕне зейнетаќы мынадай
ќаѓидаѓа жауап беруі тиіс: адам ењбекке жарамды жасында ќалай жђмыс
істесе, кѕрілігінде де зейнетаќымен солай ќамсыздандырылады. Ќазіргі
кездегі зейнетаќылыќ ќамсыздандыру жџйесі дѕл осы ќаѓидаѓа жауап
беретін болады. Бђлай болмайтын болѓан кџнніњ љзінде де, о баста осы-
лайша ойластырылѓан болатын.
Ѕлеуметтік ќамсыздандыру жџйесінде зейнеткерлердіњ ќатарында

ењ кљп бљлігін жасына байланысты ењбек зейнетаќысын алу ќђќыѓына
ие тђлѓалар ѕрќашан ќђраѓан. Барлыќ елдерде зейнеткерлердіњ бђл
санаты зейнеткерлердіњ жалпы саныныњ  80%-ын ќђрайды.
Ењбек зейнетаќысыныњ мљлшері толыќ ењбек стажы болѓан жаѓдай-

да орташа республикалыќ жалаќыныњ 60%-ын ќђрауы тиіс (еркектер
џшін 25 жыл ењбек стажы, ал ѕйелдер џшін – 20 жыл ењбек стажы).
Зейнетаќыныњ дѕл осындай мљлшері зейнеткерлер џшін жаќсы љмірді
ќамтамасыз ете алады.

 Зейнетаќыларды таѓайындау, олардыњ мљлшерін
ќайта есептеу жѕне тљлеу тѕртібі

Зейнетаќыларды таѓайындауды, олардыњ мљлшерін ќайта есептеуді
жѕне тљлеуді зейнеткерлердіњ тђрѓылыќты жерлеріндегі ѕлеуметтік ќам-
сыздандыру органдары жџзеге асырады. Зейнеткер тђрѓылыќты жерін
ауыстырѓан жаѓдайда оныњ жања тђрѓылыќты жері бойынша зейнетаќы
тљлемдерін тљлеу зейнетаќылыќ істіњ жѕне тіркеу туралы ќђжаттардыњ
негізінде жџргізіледі.
Зейнетаќыларды таѓайындау џшін ќажет ќђжаттардыњ тізімі, зей-

нетаќыны таѓайындауѓа, оныњ мљлшерін ќайта есептеуге, зейнетаќыныњ
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бір тџрінен екіншісіне ауысуѓа ќатысты жолдану тѕртібі, зейнетаќы
ќђжаттарын толтыру зањдарда белгіленген тѕртіп бойынша жџзеге асыры-
лады.
Зейнеткердіњ ќалауы бойынша зейнетаќы зейнеткердіњ есепшотына

ауыстырылуы мџмкін немесе зањдарда белгіленген тѕртіпте берілетін
сенімхат бойынша тљленуі мџмкін. Зейнеткердіњ зейнетаќы алатын жері
жыл сайын расталатын болса, мерзімі бір жылдан асатын сенімхат бой-
ынша зейнетаќы тљлеу сенімхаттыњ ѕрекет ететін бџкіл мерзімінде жџзеге
асырылады.

Зейнетаќыларды таѓайындау мерзімдері

Ењбек зейнетаќысы зейнетаќыныњ кљрсетілген тџріне љтініш берген
кџннен бастап, біраќ ол осы зейнетаќыны алуѓа ќђќыќ туындаѓаннан
соњ ѓана таѓайындалады.
Арыз бен ќажетті ќђжаттарды зейнетаќы тљлемдерін таѓайындаушы

органѓа бір мезгілде берген кџн Орталыќтан зейнетаќы тљлемдерін та-
ѓайындауѓа љтініш берген кџн болып есептеледі. Арыз бен ќажетті ќђжат-
тарды поштамен жіберген жаѓдайда  Орталыќтан зейнетаќы тљлемдерін
таѓайындауѓа љтініш берген кџн болып бђларды поштадан жіберген кџн
есептеледі.

Ењбек зейнетаќыларын таѓайындау мерзімдері

Ењбек зейнетаќылары келесі мерзімдерге таѓайындалады:
1) жасына байланысты ењбек зейнетаќысы – љмір бойына;
2) мџгедектігіне байланысты ењбек зейнетаќысы – мџгедек деп тану

мерзіміне;
3) асыраушысынан айырылуына байланысты ењбек зейнетаќысы –

бђл зейнетаќыны алушы ењбекке жарамсыз болѓан бџкіл кезењге.

Зейнетаќыларды тљлеуді тоќтата тђру

Зейнетаќыларды тљлеу келесі жаѓдайларда тоќтатыла тђрады:
1) егер зейнеткер зейнетаќыны ќатарынан алты ай алмаса – зейнетаќы-

ны алмаѓан бџкіл кезењге, аталѓан мерзім љткен айдан кейінгі айдыњ
1-кџнінен бастап;

2) егер мџгедек белгіленген мерзімде ќайта куѕландырудан љтуге
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келмесе – зейнетаќыны тљлеу тоќтатылады, ал бђл тђлѓаны ќайтадан
мџгедек деп таныѓан жаѓдайда зейнетаќы тоќтатылѓан кџннен бастап,
біраќ 1 айдан аспайтын мерзімге тљленеді .
Ќайта куѕландырудан љту мерзімдерін себепті жаѓдайлармен љткізіп

алѓан жаѓдайда, зейнетаќыны тљлеу ќайта куѕландырудан љту кџнінен
бастап, біраќ 3 жылдан аспайтын мерзімге тљленеді.
Егер мџгедекке зейнетаќы тљлеу ењбекке ќабілетініњ ќалпына келуі-

не  немесе ќайта куѕландыруѓа себепсіз жаѓдайлармен келмеуіне бай-
ланысты тоќтатылса, онда кейін бђл тђлѓаны мџгедек деп таныѓан жаѓ-
дайда,  зейнетаќы тљлеуді тоќтатќан кџннен 5 жыл уаќыт аспаса, зейне-
таќы тљлеу мџгедектікті белгілеген кџннен бастап ќалпына келтіріледі.
Егер 5 жыл уаќыт асып кетсе, онда зейнетаќы жалпы негіздер бойынша
таѓайындалады.

Зейнетаќыдан ђстап ќалу

Зейнеткерлердіњ басым кљпшілігі џшін зейнетаќы љмір сџрудіњ
негізгі, кейде жалѓыз кљзі болып табылады. Сол себепті, зейнетаќыдан
ђстап ќалу тек зањдарда кљзделген жаѓдайларда ѓана орын алуы мџмкін.
Зейнетаќы таѓайындау кезіндегі ќателіктер салдарынан артыќ тљлен-

ген сомаларды зейнетаќы тљлемдерін алушыныњ љтініші негізінде ђстап
ќалатын жаѓдайлардан, сондай-аќ сотталѓандардыњ, бас бостандыѓы-
нан айырылѓандардыњ табысынан ђстап ќалатын жаѓдайлардан басќа,
зейнетаќыдан ђстап ќалу атќарушылыќ іс жџргізу тѕртібімен жасалуы
мџмкін.
Зейнетаќыдан ђстап ќалу тљленуге тиіс сомадан жасалады. Бђл ретте

зейнетаќыдан ђстап ќалудыњ шектері белгіленген. Зейнетаќыдан тљле-
нуге тиісті соманыњ 50 проценттен астамын ђстап ќалуѓа болмайды.
Зейнетаќыдан ђстап ќалу мыналарѓа баѓытталуы мџмкін: отбасы мџше-
лерін баѓуѓа (алименттер), кѕсіпорынныњ немесе ђйымныњ мџлкін ђрла-
ѓаннан келтірілген зияндарды љтеуге, артыќ алынѓан жалаќыны ќайта-
руѓа жѕне т.б. Басќаша зейнетаќыдан ђстап ќалуѓа жол берілмейді.

Ењбек зейнетаќысын тљлеуді тоќтату

Ењбек зейнетаќысын тљлеу келесі жаѓдайларда тоќтатылады:
1) зейнеткер ќайтыс болѓан жаѓдайда, сонымен ќатар белгіленген

тѕртіп бойынша оны ќайтыс болды немесе хабар-ошарсыз кетті деп
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жариялаѓан жаѓдайда – зейнеткер ќайтыс болѓан немесе оны ќайтыс
болды, не хабар-ошарсыз кетті деп жариялау туралы шешім кџшіне
енген айдан кейінгі айдыњ 1-кџнінен бастап;

2) зейнеткер љзіне таѓайындалѓан ењбек зейнетаќысын алу ќђќыѓын
жоѓалтќан жаѓдайда, аталѓан зейнетаќыны алу џшін ђсынылѓан мѕлімет-
тердіњ шынайылыѓын жоќќа шыѓаратын мѕн-жайлар немесе ќђжаттар
табылѓан жаѓдайда – мѕн-жайлар немесе ќђжаттар табылѓан айдан
кейінгі айдыњ 1-кџнінен бастап;

3) тђлѓаны мџгедек деп танудыњ мерзімі љткен жаѓдайда;
4) асыраушысынан айырылуына байланысты зейнетаќы алушы тђлѓа-

ныњ ењбекке ќабілетті болуы – ењбекке ќабілеттілік туындаѓан айдан
кейінгі айдыњ 1-кџнінен бастап;

5) ќайтыс болѓан асыраушы тђлѓаныњ 8 жасќа толмаѓан балаларына,
аѓа-інілеріне, апа-ќарындастарына немесе немерелеріне кџтім жасауы-
на байланысты асыраушысынан айырылуы жљніндегі зейнетаќы алуѓа
ќђќылы тђлѓалардыњ жђмысќа орналасуы;

6) ќайтыс болѓан асыраушыныњ балалары 18 жасќа толѓан соњ,
оќитындары – 23 жасќа толѓан соњ – кѕмелеттік жасќа немесе 23 жасќа
толѓан айдан кейінгі айдыњ 1-кџнінен бастап.
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9-ТАРАУ

ЖАСЫНА БАЙЛАНЫСТЫ ЗЕЙНЕТАЌЫ

Жасына байланысты зейнетаќыныњ тџсінігі

Жасына байланысты зейнетаќы ретінде азаматтардыњ белгілі бір
жасќа толѓан кезде жѕне онда ќажетті ењбек стажы болѓан жаѓдайда
алатын зейнетаќыны атайды. Ењбек зейнетаќысын алуѓа ќђќыќ беретін
жас жѕне ењбек стажыныњ ђзаќтыѓы зањдарда аныќталѓан.
Зейнетаќылыќ жасќа толу азаматќа жђмыс берушімен ењбек ќаты-

настарын тоќтату ќђќыѓын береді, ал мемлекетте мђндай азаматты љмір
сџру ќђралы – жасына байланысты зейнетаќымен ќамтамасыз ету
ќажеттігі туындайды.
Сонымен, жасына байланысты ењбек зейнетаќысына екі белгі тѕн:

зейнетаќылыќ жасќа толу жѕне белгілі бір ђзаќтыќтаѓы ењбек стажы-
ныњ болуы. Бђл ретте ењбек зейнетаќысын таѓайындаѓаннан кейін кљпте-
ген зейнеткерлердіњ љзініњ ењбекке ќабілетін саќтап, ењбек ќызметін
ѕрі ќарай жалѓастыруына рђќсат беріледі. Яѓни, оларѓа одан кейінгі
бџкіл љміріне тљленетін зейнетаќы таѓайындалады: олар жђмыс істеп
жџрген кезге де, жђмыс істей алмайтын кезге де.
Бђдан шыѓатын ќорытынды, жасына байланысты ењбек зейнетаќы-

сыныњ таѓы да бір айрыќша белгісі болып мына жаѓдай табылады – бђл
зейнетаќыны таѓайындау адамныњ ењбекке ќабілеттігіне тѕуелді болмайды,
ал, мысалы, мџгедектігі бойынша зейнетаќы азаматтыњ ењбекке ќабі-
леттігімен тыѓыз байланысты. Ењбек сіњірген жылдары џшін тљленетін
зейнетаќыныњ жасына байланысты зейнетаќыдан айырмашылыѓы мы-
нада: жасына байланысты зейнетаќыны алу ќђќыѓын иелену џшін белгілі
бір жасќа толу жѕне белгілі бір ењбек стажыныњ болуы ќажет, ал ењбек
сіњірген жылдары џшін тљленетін зейнетаќы ќандай да бір жасќа толу-
мен байланысты емес.
Яѓни, жасына байланысты ењбек зейнетаќысы – бђл зейнетаќы-

лыќ жасќа толѓан жѕне белгілі бір ђзаќтыќтаѓы ењбек стажына ие
тђлѓалар џшін љмір сџрудіњ негізгі кљзі болып табылатын, љмір бойы
ай сайын тљленетін аќшалай тљлем.
Жасына байланысты зейнетаќылар КСРО-да 20-жылдардыњ соњын-

да енгізілді. Дѕл осы уаќыттан бастап белгілі бір жасќа толу тоќыма
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љнеркѕсібініњ жђмысшылары џшін, ал содан кейін халыќ шаурашылы-
ѓыныњ барлыќ жђмысшылары мен ќызметкерлері џшін зейнетаќылыќ
ќамсыздандырудыњ дербес негізіне айналды.
Жасына байланысты зейнетаќылардын тџрлері. Жасына бай-

ланысты зейнетаќылар ењбек жаѓдайларына, ењбек стажыныњ ђзаќты-
ѓына жѕне бірќатар љзге де жаѓдайларѓа ќарай љз ішінде тџрлерге
бљлінеді.
Мђндай тџрлерге мыналар жатады:
· жалпы негіздер бойынша жасына байланысты зейнетаќы;
· жењілдетілген негіздер бойынша жасына байланысты зейнетаќы;
· арнайы зањды негіздерге негізделген жасына байланысты зейнетаќы.
Жалпы негіздер бойынша жасына байланысты зейнетаќыны таѓайын-

дау џшін, жоѓарыда атап љткеніміздей, белгілі бір жасќа толу жѕне
белгілі бір ђзаќтыќтаѓы ењбек стажыныњ болуы ќажет.
Жењілдетілген негіздер бойынша жасына байланысты зейнетаќы ењбек

стажыныњ жалпы ђзаќтыѓы болѓан жаѓдайда немесе жасќа да, ењбек
стажыныњ ђзаќтыѓына да талаптар бір мезетте тљмендетілген жаѓдайда
зейнетке зањда кљзделгеннен ертерек шыѓуѓа мџмкіндік береді. Жењіл-
детілген зейнетаќылыќ ќамсыздандыру ќђќыѓын бес жѕне одан да кљп
балаларды туѓан жѕне оларѓа 8 жасќа толѓанѓа дейін кџтім жасаѓан
кљпбалалы аналар иеленеді. Бђл ретте аталѓан ќђќыќ тек туѓан балаларѓа
ќатысты ѓана туындайды. Асырап алѓан балалар туѓан балаларѓа тењес-
тіріледі. Ал љгей ђлдар мен љгей ќыздар туѓан балаларѓа тењестіріл-
мейді.
Жасына байланысты зейнетаќыларды таѓайындау џшін арнайы зањ-

ды негіздер азаматтардыњ кейбір санаттарына, мысалы Чернобыль апа-
тынан, Семей полигонындаѓы ядролыќ сынаќтардан зардап шеккен аза-
маттарѓа баѓытталѓан.

Орталыќтан жасына байланысты зейнетаќыларды толыќ
кљлемде таѓайындау жаѓдайлары

Орталыќтан жасына байланысты зейнетаќылар толыќ кљлемде
келесідей жасќа толѓан кезде жѕне келесідей жаѓдайлар болѓан жаѓ-
дайда таѓайындалады:

1) 1998 жылѓы 1 ќањтардан бастап – еркектерге 61 жасќа толѓанда,
кемінде 25 жыл ењбек стажы болѓанда; ѕйелдерге 56 жасќа толѓанда,
кемінде 20 жыл ењбек стажы болѓанда;
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2) 1998 жылѓы 1 шілдеден бастап – еркектерге 61,5 жасќа толѓанда,
кемінде 25 жыл ењбек стажы болѓанда; ѕйелдерге 56,5 жасќа толѓанда,
кемінде 20 жыл ењбек стажы болѓанда;

3) 1999 жылѓы 1 шілдеден бастап – еркектерге 62 жасќа толѓанда,
кемінде 25 жыл ењбек стажы болѓанда; ѕйелдерге 57 жасќа толѓанда,
кемінде 20 жыл ењбек стажы болѓанда;

4) 2000 жылѓы 1 шілдеден бастап – еркектерге 62,5 жасќа толѓанда,
кемінде 25 жыл ењбек стажы болѓанда; ѕйелдерге 57,5 жасќа толѓанда,
кемінде 20 жыл ењбек стажы болѓанда;

5) 2001 жылѓы 1 шілдеден бастап – еркектерге 63 жасќа толѓанда,
кемінде 25 жыл ењбек стажы болѓанда; ѕйелдерге 58 жасќа толѓанда,
кемінде 20 жыл ењбек стажы болѓанда.
Толыќ емес кљлемдегі жасына байланысты зейнетаќы тљлемдері

жоѓарыда аталѓан азаматтардыњ 1997 жылѓы 1 ќањтарда наќты ењбек
стажыныњ болуына ќарай Орталыќтан толыќ кљлемінде зейнетаќы тљлем-
дерін алу ќђќыѓы болмаѓан жаѓдайда таѓайындалады.
Байќап отырѓанымыздай, ѕлеуметтік ќорѓау ќђќыѓы еркектер мен

ѕйелдер џшін зейнетаќы жасы мен ењбек стажыныњ болуын тџрліше
кљздеген. Бђл айырмашылыќ 5 жылды ќђрайды.

Орталыќтан тљленетін зейнетаќы тљлемдерініњ
мљлшерін есептеу

Орталыќтан тљленетін зейнетаќы тљлемдерін толыќ кљлемінде есеп-
теу орташа айлыќ кірістіњ 60 пайызы есебінен жџргізіледі.
Орталыќтан тљленетін зейнетаќы тљлемдерініњ мљлшерін есептеу

жђмыста болѓан џзілістерге ќарамастан, ќатарынан кез келген 3 жыл
жђмыс џшін орташа айлыќ табыс негізге алына отырып, 1995 жылѓы 1
ќањтардан бастап жџзеге асырылады.

1998 жылѓы 1 ќањтардан басталѓан кезењ џшін орташа айлыќ табыс-
тыњ мљлшері жинаќтаушы зейнетаќы ќорларына міндетті зейнетаќы
зейнетаќы жарналары жџзеге асырылѓан табысќа сѕйкес халыќты ѕлеу-
меттік ќорѓау саласындаѓы орталыќ атќарушы орган аныќтайтын
тѕртіппен белгіленеді.

1998 жылѓы 1 ќањтарѓа дейін ќажетті ењбек стажынан тыс жђмыс
істеген ѕрбір толыќ жыл џшін зейнетаќы тљлемдерініњ мљлшері 1 про-
центке љсіріледі, біраќ ол зейнетаќыны есептеу џшін ескерілетін табыс-
тыњ 75 процентінен аспауѓа тиіс.



76

Ђлы Отан соѓысыныњ ќатысушылары мен мџгедектердіњ, ѕскери
ќызметшілердіњ, Ќазаќстан Республикасыныњ ішкі істер органдарыныњ,
бђрынѓы Мемлекеттік тергеу комитеті ќызметкерлерініњ жѕне зейнетаќы
1998 жылдыњ 1 ќањтарына дейін Ќазаќстан Республикасыныњ Џкіметі
бекіткен љндірістердіњ, жђмыстардыњ, кѕсіптердіњ, лауазымдардыњ жѕне
кљрсеткіштердіњ № 1 тізімі бойынша жѕне жђмыс орындарын аттестат-
тау нѕтижелері бойынша жењілдікті шарттарда таѓайындалѓан адамдар-
дыњ зейнетаќы тљлемдері мљлшерін ќоспаѓанда, 1998 жылѓы 1 ќањтарѓа
дейін таѓайындалѓан зейнетаќы тљлемдерініњ ењ жоѓары мљлшері тиісті
жылѓа арналѓан республикалыќ бюджет туралы зањмен белгіленген 25
еселенген айлыќ есептік кљрсеткіштіњ 75 процентінен аса алмайды.

Орталыќтан тљленетін зейнетаќы тљлемдерін есептеу џшін
табысты аныќтау

Орталыќтан тљленетін зейнетаќы тљлемдерін есептеуге арналѓан та-
бысќа ењбекке аќы тљлеудіњ барлыќ тџрлері жѕне тізбесін Ќазаќстан
Республикасыныњ Џкіметі белгілейтін љзге де табыстар енгізіледі.
Зейнетаќы тљлемдерін есептеу џшін 3 жылѓы жђмыс ішіндегі табыс

ќатарынан 36 кџнтізбелік айдаѓы жђмыс ішіндегі табыстыњ жалпы со-
масын отыз алтыѓа бљлу арќылы аныќталады.
Орталыќтан тљленетін зейнетаќы тљлемдерін есептеуге арналѓан та-

быс тиісті жылѓа арналѓан республикалыќ бюджет туралы зањда белгі-
ленетін он бес еселенген айлыќ есептік кљрсеткіштен аспауѓа тиіс.
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10-ТАРАУ

АСЫРАУШЫСЫНАН АЙЫРЫЛУЫНА
 БАЙЛАНЫСТЫ ЗЕЙНЕТАЌЫЛАР

Асыраушысынан айырылуына байланысты зейнетаќылардыњ
тџсінігі жѕне ерекшеліктері

Асыраушысынан айырылуына байланысты зейнетаќыныњ тџсінігі
ќайтыс болѓан асыраушысыныњ отбасыныњ ењбекке жарамсыз мџше-
лерін материалдыќ ќамсыздандырудыњ ќажеттігімен байланысты. Асы-
раушысынан айырылуына байланысты зейнетаќы ретінде асыраушысы-
ныњ ќайтыс болуына орай ќайтыс болѓан тђлѓаныњ асырауында болѓан,
оныњ отбасыныњ ењбекке жарамсыз мџшелеріне таѓайындалатын ай
сайынѓы тљлемдерді атауѓа болады. Асыраушысынан айырылуына бай-
ланысты зейнетаќыныњ мљлшері ќайтыс болѓан тђлѓаныњ жалаќысына
пара-пар келеді.
Асыраушысынан айырылуына байланысты зейнетаќыныњ басты айыр-

машылыѓы – ол тірі кезінде отбасыныњ асыраушысы болѓан ќайтыс
болѓан тђлѓаныњ зейнетаќы алуѓа ќђќыѓына тѕуелді. Љлім бђл тђлѓа-
ныњ отбасын оныњ жђмысынан тџсетін табыстардан айырады. Осындай
кезде мемлекет адамгершілік кљрсете отырып, асыраушысынан айыры-
луына байланысты љмір сџру кљзінен айырылѓан отбасына зейнетаќы
тџрінде кљмек кљрсетеді. Отбасы мџшелерініњ зейнетаќыларыныњ
мљлшері ќайтыс болѓан тђлѓаныњ жалаќысына байланысты болады. Бђл
ретте асыраушыныњ ќоѓамѓа пайдалы ќызметі љз сипаты бойынша ѕртџрлі
болуы мџмкін, алайда ол зейнетаќылыќ ќамсыздандырудыњ талаптары-
на жауап беруі тиіс (яѓни, бђл ењбек ќызметі, ѕскердегі, ішкі істер орган-
дарындаѓы ќызмет, оќу, мемлекеттік немесе ќоѓамдыќ міндеттерді, аза-
маттыќ борышты орындау жѕне т.б. болуы мџмкін). Аталѓан жаѓдай-
ларда зањ ќайтыс болѓан асыраушыныњ ењбек ќызметініњ ђзаќтыѓына,
ѕскердегі, ішкі істер органдарындаѓы ќызметіне белгілі бір талаптар
ќояды. Асыраушыныњ љлімініњ де, кейбір кездері љлім уаќытыныњ да
мѕні болады.
Асыраушысынан айырылуына байланысты зейнетаќы алуѓа ќђќылы
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тђлѓалар санаттары жѕне мђндай зейнетаќыны таѓайындау жаѓдайлары
зањдарда аныќталѓан. Ескеріп љтетін жайт, біздіњ елімізде асыраушы-
сынан айырылуына байланысты зейнетаќылыќ ќамсыздандыруѓа жата-
тын отбасы мџшелерініњ ењ кењ тізімдерініњ бірі таралѓан. Кљптеген
шетелдерде асыраушысынан айырылуына байланысты зейнетаќы алуѓа
ќђќылы тђлѓалардыњ ќатарына ќайтыс болѓан тђлѓаныњ ері (зайыбы)
мен балалары ѓана жатќызылѓан.
Асыраушысынан айырылуына байланысты зейнетаќылар ќай-

тыс болѓан тђлѓаныњ асырауында болѓан, оныњ отбасыныњ ењбекке жа-
рамсыз мџшелеріне ќатысты таѓайындалады. Бђл ретте ескеріп љтетін
бір жайт, ќайтыс болѓан тђлѓаныњ ѕкесі, анасы, ѕйелі, кџйеуі ќайтыс
болѓан тђлѓаныњ асырауында болмаса да,  зейнетаќылыќ жасќа толѓан
кезде аталѓан зейнетаќыны алу ќђќыѓын иеленеді. Егер тђлѓаныњ ха-
бар-ошарсыз кеткені белгіленген тѕртіп бойынша дѕлелденсе, хабар-
ошарсыз кеткен асыраушысыныњ отбасы ќайтыс болѓан асыраушыныњ
отбасына тењестіріледі.
Асыраушысынан айырылуына байланысты ењбек зейнетаќысы асы-

раушыныњ ењбек стажыныњ ђзаќтыѓына, оныњ љлімініњ себебіне жѕне
уаќытына (тђлѓаныњ ќасаќана ќылмыстыќ ѕрекетті жасаѓан немесе љз
денсаулыѓына ќасаќана зиян келтірген жаѓдайларын ќоспаѓанда) ќара-
мастан таѓайындалады. Мђндай жаѓдайларда асыраушысынан айыры-
луына байланысты ѕлеуметтік зейнетаќы таѓайындалады.

Аталѓан зейнетаќыларды алу ќђќыѓы бар тђлѓалар

Ењбекке жарамсыз болып, яѓни аталѓан зейнетаќыларды алу
ќђќыѓына ие болу мына тђлѓалар болып табылады:

- 18 жасќа толмаѓан балалары (солардыњ ішінде, асырап алѓан ба-
лалары, љгей ђлдары мен љгей ќыздары), аѓа-інілері, апа-ќарындаста-
ры жѕне немерелері;
Осындай зейнетаќы алу ќђќыѓына ие кѕмелетке толмаѓан тђлѓалар

басќа тђлѓалармен асыранѓан жаѓдай да бђл ќђќыѓын саќтап ќалады;
- ѕлеуметтік ќамсыздандыру туралы зањдарѓа сѕйкес зейнетаќылыќ

жасќа толѓан ѕкесі, анасы (соныњ ішінде, асырап алушылары); соны-
мен ќатар зейнетаќылыќ жасќа толѓан жѕне асыраушысы ќайтыс болѓан
кџні ол мџгедек болып табылса ері немесе ѕйелі де асыраушысынан
айырылуына байланысты зейнетаќы алу ќђќыѓын иеленеді;

- ќайтыс болѓан тђлѓаныњ 8 жасќа толмаѓан балаларына, аѓа-інілеріне,
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апа-ќарындастарына немесе немерелеріне кџтім жасаушы жѕне жђмыс
істемейтін ата-анасыныњ бірі немесе жђбайы, атасы не ѕжесі, аѓа-інісі
немесе апа-ќарындасы – жасына жѕне ењбекке жарамдылыѓына ќара-
мастан;

- зейнетаќылыќ жасќа жеткен атасы жѕне ѕжесі – егер зањ бойынша
оларды кџтуге міндетті тђлѓалар болмаса жѕне аталаѓан тђлѓалардыњ
љмір сџруініњ љзге кљзі болмаса.

   18 жастан асќан азаматтар мђндай зейнетаќы алу ќђќыѓын орта
білім беру жџйесініњ оќу мекемесін аяќтаѓанѓа дейін, сонымен ќатар,
егер олар жоѓары жѕне орта арнайы білім беру жџйесінде кџндізгі
бљлімде оќыса – 23 жасќа дейін саќтайды.
Егер ќайтыс болѓан асыраушыныњ отбасыныњ мџшелері оныњ толыќ

асырауында болса немесе одан тђраќты тџрде жѕне олар џшін љмір
сџрудіњ  негізгі кљзі болып табылатын кљмек алып отырса, аталѓан тђлѓа-
лар оныњ асырауында болды деп саналады.
Екі ата-анасынан да айырылѓан балалар џшін таѓайындалѓан мђндай

зейнетаќы олардыњ зањды љкілдеріне (асыраушыларына, ќорѓаншыла-
рына) тљленеді.
Егер сѕби оныњ анасымен некеде тђрѓан тђлѓа ќайтыс болѓан соњ

љмірге келсе, асыраушы ќайтыс болѓан кџннен сѕби љмірге келгенге
дейін тоѓыз айдан артыќ уаќыт љтпесе, ќайтыс болѓан тђлѓа оныњ ѕкесі
деп жазылуы мџмкін.
Кейіннен жарамсыз деп танылѓан некеде туѓан балалар тіркелген

некедегі балаларѓа тењестіріледі, жѕне солардыњ ќђќыќтарын иелене
алады (мысалы, асыраушысынан айырылуына байланысты зейнетаќы-
ны алу ќђќыѓына ќатысты). Сонымен ќатар, тіркелмеген некеде тђрѓан
ата-аналарынан туѓан, алайда ќайтыс болѓан тђлѓа тиісті мѕліметтер
бойынша АХАЖ-да ѕкесі ретінде жазылѓан балалар да асыраушысы-
нан айырылуына байланысты зейнетаќы алу ќђќыѓын иеленеді.
Ѕкелікті АХАЖ органдарында немесе сот тѕртібімен аныќтаѓан жаѓ-

дайда, баланыњ туѓан уаќытына ќарамастан, бђл балалар да тіркелген
некеде туѓан балалар сияќты асыраушысынан айырылуына байланысты
зейнетаќы алу ќђќыѓын иеленеді. Љзін баланыњ ѕкесі ретінде таныѓан
жѕне баланы кџтіп-баѓуѓа жѕне тѕрбиелеуге ќатысќан тђлѓа ќайтыс
болѓан жаѓдайда бђл тђлѓаны ѕке ретінде тану фактісі сотта ерекше
љндіріс тѕртібімен жџргізіледі.
Бђл жаѓдайлардыњ барлыѓында тиісті ќђжаттар АХАЖ органдары-

на берілуі тиіс, бђл органдар, љз кезегінде, баланыњ туу туралы куѕлі-
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гіне тиісті жазбалар жазады (ата-анасыныњ љтінішініњ не сот шешімініњ
негізінде), содан кейін бђл ќђжаттар зейнетаќы таѓайындайтын органѓа
жіберіледі.
Ата-анасыныњ екеуін де, не олардыњ біреуін ата-аналыќ ќђќыќтар-

дан айырѓан жаѓдайда, олар ќайтыс болса, балалар асыраушысынан
айырылуына байланысты зейнетаќы алу ќђќыѓын жоѓалтпайды.
Асырап алѓан балалар џшін де туѓан балаларѓа сияќты зейнетаќы

таѓайындалады, біраќ олардыњ љздерініњ туѓан (биологиялыќ) ата-ана-
сы ќайтыс болѓан жаѓдайда, бђл балалар туѓан ата-анасыныњ ќайтыс
болуына байланысты зейнетаќы алу ќђќыѓын иеленбейді. Алайда, егер
мђндай зейнетаќы оларды басќа тђлѓа асыраѓанѓа дейін таѓайындалса,
бђл ќђќыќ бђдан кейін де саќталады. Асырап алынѓан, туѓан (биологи-
ялыќ) ѕкесініњ немесе анасыныњ ќайтыс болуына орай зейнетаќы алу-
шы бала асырап алушы ѕкесі не анасы ќайтыс болѓаннан кейін не туѓан
ата-анасыныњ, не асырап алушыларыныњ ќайтыс болуына орай зейнета-
ќыны тањдауы тиіс.
Егер бђл фактілер сот тѕртібімен дѕлелденсе, ќайтыс болѓан

асыраушылардыњ отбасыларына ќатысты барлыќ ережелер хабар-ошар-
сыз кеткен тђлѓалардыњ немесе ќайтыс болды деп жарияланѓан тђлѓа-
лардыњ отбасыларына да таралады.

Асыраушысынан айырылуына байланысты зейнетаќыларды
таѓайындау жаѓдайлары

Зањдарда асыраушысынан айырылуына байланысты зейнетаќы таѓай-
ындаудыњ негізгі џш шарты кљзделген:

- асыраушысынан айырылу;
- отбасы мџшелерініњ ењбекке жарамсыздыѓы;
- ќайтыс болѓан асыраушыныњ асырауында болу.
Аталѓан џш шарттыњ барлыѓы ќђжатты тџрде дѕлелденуі тиіс.
Бірінші шартќа – асыраушысынан айырылуына – белгіленген тѕртіпте

аныќталуы тиіс љлім, хабар-ошарсыз кету жатады.
Љлім фактісі АХАЖ органдары берген љлу туралы куѕлікпен куѕ-

ландырылады, ѕскери ќызметшілер џшін – ѕскери комиссариат, ѕскери
бљлім немесе љзге де ѕскери мекеме берген ќђжатпен куѕландырыла-
ды. Љлім фактісін медициналыќ тђрѓыдан дѕледенген соњ љтініш АХАЖ
органына жеті кџннен, ал зорлап љлтіру, љзін-љзі љлтіру, ќайѓылы
оќиѓадан љлу, сонымен ќатар, ќайтыс болѓан тђлѓаныњ мѕйіті табылѓан
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кезде – љлім орын алѓан немесе мѕйіт табылѓан кџннен бастап бес кџннен
кешіктірмей берілуі тиіс. Љлімді тіркеу ќайтыс болѓан тђлѓаныњ тђрѓы-
лыќты жері бойынша немесе ол ќайтыс болѓан жердегі АХАЖ орган-
дарында жџргізіледі. Соттыњ тђлѓаны ќайтыс болды деп тану туралы
немесе љлім фактісін аныќтау туралы шешімдерін тіркеу шешім шыѓа-
рылѓан орын бойынша жџргізіледі.
Хабар-ошарсыз кету фактісі сотпен куѕландырылады жѕне Ќазаќ-

стан Республикасы Азаматтыќ кодексініњ нормаларымен реттеледі. Егер
азаматтыњ тђрѓылыќты жері бойынша не ол туралы, не оныњ ќайда
жџргені туралы мѕліметтер болмаса, сот бђл азаматты хабар-ошарсыз
кетті деп тануы мџмкін. Соттан немесе тергеуден ќашып жџрген тђлѓа-
ларды мемлекеттік органдар іздеуді жалѓастырса, онда бђл тђлѓаларды
хабар-ошарсыз кетті деп тануѓа болмайды.
Сонымен ќатар, егер азамат тђрѓылыќты жері бойынша жѕне оныњ

туыстарына, жаќындарына жѕне достарына оныњ ќай жерде екені бір
жылдан астам белгісіз болса, жѕне ол љміріне ќауіп тљндіруі мџмкін
немесе оныњ ќайѓылы оќиѓадан ќайтыс болуына ѕкеп соѓуы мџмкін
жаѓдайларда жоѓалып кетсе, онда сот тѕртібімен бђл азамат ќайтыс бол-
ды деп жариялануы мџмкін. Жоѓалып кеткен тђлѓаныњ ќайтыс болѓан
кџні ретінде оны ќайтыс болды деп таныѓан сот шешімініњ кџшіне ен-
ген кџні саналады.
Хабар-ошарсыз кеткен тђлѓа немесе ќайтыс болды деп танылѓан тђлѓа

табылѓан немесе ол љзі келген жаѓдайда, сот љз шешімініњ кџшін жоя-
ды жѕне ќаулыныњ кљшірмесін жазбаларѓа тиісті љзгертулер енгізу жѕне
љлім туралы жазбаныњ кџшін жою џшін љтініш берушініњ тђрѓылыќты
жері бойынша орналасќан АХАЖ органына жібереді.
Асыраушыныњ хабар-ошарсыз кетуіне немесе ќайтыс болды деп

жариялануына байланысты зейнетаќы жалпы негіздер бойынша таѓайын-
далады. Ал асыраушы табылѓан, не ол љзі келген жаѓдайда, мђндай
зейнетаќыны тљлеу тоќтатылады.
Асыраушысынан айырылуына байланысты зейнетаќыны тљлеудіњ

екінші шарты болып оныњ отбасы мџшелерініњ ењбекке жарамсыздыѓы
табылады. Бђл жаѓдайда ењбекке жарамсыздыќ тђлѓалардыњ жѕне ѕлеу-
меттік ќђбылыстардыњ ѕртџрлі санаттарын ќамтиды. ЌР 1997 жылѓы 18
маусымдаѓы «Ќазаќстан Республикасындаѓы мџгедектігіне, асыраушы-
сынан айырылуына жѕне жасына байланысты мемлекеттік ѕлеуметтік
жѕрдемаќылар туралы» зањында мђндай зейнетаќыларды алуѓа ќђќылы
тђлѓалардыњ љте џлкен шењбері кљрсетілген. Соѓан ќоса, тђлѓалардыњ
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ѕрбір санаты џшін асыраушысынан айырылуына байланысты зейнетаќыларды
алуѓа ќатысты ќосымша шарттар белгіленген. Мысалы, егер ќайтыс
болѓан асыраушыныњ 18 жастан асќан балалары, аѓа-інілері, апа-ќарын-
дастары жѕне немерелері осы жасќа толѓанѓа дейін мџгедек болса жѕне
олардыњ ењбекке ќабілетті ата-аналары болмаса, онда олар асыраушы-
сынан айырылуына байланысты зейнетаќы алу ќђќыѓын иеленеді. Егер
олардыњ ата-анасыныњ кем дегенде біреуі ењбекке ќабілетті болса, яѓни
оларда асыраушы бар, мђндай жаѓдайда бђл тђлѓалар асыраушысынан
айырылуына байланысты зейнетаќы алу ќђќыѓын иеленбейді.
Егер асыраушыныњ жђбайы (кџйеуі немесе ѕйелі) оныњ ќайтыс бол-

ѓан кџніне дейін зейнетаќы жасына толса немесе мџгедек болса, яѓни
ењбекке жарамсыз болса, онда олар асыраушысынан айрылуына бай-
ланысты зейнетаќы алу ќђќыѓын иеленеді. Асыраушысынан айыры-
луына байланысты мђндай зейнетаќылар аталѓан тђлѓаларѓа жања неке-
ге тђрѓаннан кейін де саќталады. Алайда, мђндай зейнетаќы жања неке-
ге тђрѓанѓа дейін таѓайындалмаса, онда жања некеге тђрѓаннан кейін
бђл зейнетаќыны таѓайындауѓа болмайды.
Асыраушысынан айырылуына байланысты зейнетаќы таѓайындау џшін

асырауда болѓан уаќыттыњ мѕні жоќ. Сонымен ќатар, асыраушыныњ
љмірініњ соњѓы кезењінде асырау орын алѓан-алмаѓаны да ескерілмейді.
Ѕртџрлі жаѓдайларѓа орай асыраушыдан бљлек тђрѓан, оныњ асырау-
ында ќысќа уаќыт болѓан немесе асыраушыныњ љліміне дейін аз уаќытќа
дейін, мысалы, оныњ науќастануына не іссапарѓа кетуіне орай одан кљмек
алуды тоќтатќан тђлѓа оныњ асырауында болѓан деп танылуы мџмкін.
Асыраушысынан айырылуына байланысты зейнетаќы алу ќђќыѓын

иеленудіњ џшінші шарты болып асырауда болу табылады. Басќаша ай-
тар болсаќ, асыраушысынан айырылуына байланысты зейнетаќы алуѓа
џміткер тђлѓа тек ењбекке жарамсыз ѓана емес, сонымен ќатар асырау-
шыныњ тірі кезінде оныњ толыќ асырауында болуы немесе одан тђраќ-
ты сипатќа ие жѕне љмір сџрудіњ негізгі кљзі болып табылатын кљмек
алып тђруы тиіс.
Кѕмелетке толмаѓан балалар бірге немесе бљлек тђратынына ќара-

мастан, ата-анасыныњ екеуініњ де асырауында деп саналады. Жђмыс
істемейтін ананыњ балалары да оныњ асырауында деп саналады.
Ата-ананыњ асырауында болуы тиісті аныќтамалармен расталады.

Мђндай аныќтамалар болмаѓан жѕне оларды ќалпына келтіру мџмкін
болмаѓан жаѓдайда белгілі бір тђлѓаныњ асырауында болу фактісін сот
аныќтайды.
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Асыраушысынан айырылуына байланысты зейнетаќыны таѓайын-
даудыњ ќосымша шарттарына љлімніњ уаќыты мен себебі жатады. Бђл
зейнетаќы асыраушыныњ жђмыста не жђмыстан кейін, не жђмыс тоќта-
тылѓаннан кейін ќайтыс болѓанына ќарамастан тоќтатылады. Егер љлім
ењбек жараќатыныњ немесе кѕсіптік аурудыњ салдарынан орын алса, онда
асыраушысынан айырылуына байланысты зейнетаќы асыраушыныњ ењбек
стажына ќарамастан таѓайындалады.

Жѕрдемаќы таѓайындалатын кезењ

Асыраушысынан айырылуына байланысты зейнетаќы, ќайтыс болѓан
тђлѓаныњ, отбасыныњ мџшесі ењбекке жарамсыз болып саналѓан кезењге
таѓайындалады. Отбасыныњ зейнетаќы жасындаѓы мџшелеріне мђндай зей-
нетаќы љмір бойына таѓайындалады.
Отбасыныњ мђндай зейнетаќы алу ќђќыѓына ие барлыќ мџшелеріне

бір ортаќ жѕрдемаќы таѓайындалады. Алайда, отбасы мџшесініњ тала-
бы бойынша оныњ џлесі бљлініп, оѓан бљлек тљленуі мџмкін.
Жѕрдемаќыныњ џлесін бљлу, оны бљлуге ќатысты жолданѓан кџннен
бастап жџзеге асырылады.
Отбасы мџшелерініњ саны љзгерген жаѓдайда, жѕрдемаќыныњ

мљлшері осындай жѕрдемаќы алу ќђќыѓына ие отбасы мџшелерініњ
санына ќарай  тиісті азайтылады немесе кљбейтіледі.
Отбасы мџшелерініњ біріне жѕрдемаќы тљлеу тоќтатылѓан жаѓдайда

немесе жѕрдемаќы тљлеу тоќтатылѓан соњ, ќайта тљленетін жаѓдайда да
жѕрдемаќыныњ мљлшерін љзгерту мѕселесі ќаралады.

Асыраушысынан айырылуына байланысты
жѕрдемаќыныњ мљлшері

Асыраушысынан айырылуына байланысты айлыќ зейнетаќыныњ ењ
жоѓарѓы мљлшері, ќайтыс болѓан тђлѓаныњ отбасыныњ барлыќ ењбекке
жарамсыз мџшелері џшін 10 айлыќ есептік кљрсеткіштен аспауы тиіс.
Отбасыныњ мђндай зейнетаќы алуѓа ќђќы кем дегенде бір мџшесі

болѓан жаѓдайда, асыраушысынан айырылуына байланысты зейнетаќы-
ныњ мљлшері 4 айлыќ есептік кљрсеткіш мљлшерінде таѓайындалады.
Ал:
- отбасыныњ кем дегенде екі мџшесі болѓан жаѓдайда – отбасыныњ
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ѕрбір ењбекке жарамсыз мџшесі џшін 3,5 айлыќ есептік кљрсеткіш
мљлшерінде;

-   отбасыныњ кем дегенде џш мџшесі болѓан жаѓдайда – отбасыныњ
ѕрбір ењбекке жарамсыз мџшесі џшін 3 айлыќ есептік кљрсеткіш мљлше-
рінде;

- отбасыныњ кем дегенде тљрт мџшесі болѓан жаѓдайда – отбасыныњ
ѕрбір ењбекке жарамсыз мџшесі џшін 2,5, айлыќ есептік кљрсеткіш
мљлшерінде;

-  отбасыныњ кем дегенде бес мџшесі болѓан жаѓдайда – отбасыныњ
ѕрбір ењбекке жарамсыз мџшесі џшін 2 айлыќ есептік кљрсеткіш мљлше-
рінде таѓайындалады.
Отбасыныњ кем дегенде алты жѕне одан да кљп ењбекке жарамсыз

мџшелері болѓан жаѓдайда, олардыњ ѕрќайсысына зейнетаќыныњ
мљлшері 10 айлыќ есептік кљрсеткіштен тењдей џлес ретінде саналады.
Ата-анасыныњ екеуін де жоѓалтќан жаѓдайда айлыќ жѕрдемаќы

ѕрбір бала џшін 5 айлыќ есептік кљрсеткіш мљлшерінде, ал отбасы-
ныњ ќалѓан ењбекке жарамсыз мџшелері џшін 3 айлыќ есептік
кљрсеткіш мљлшерінде, біраќ отбасыныњ барлыќ ењбекке жарамсыз
мџшелері џшін 15 айлыќ есептік кљрсеткіштен аспайтындай мљлшерде
таѓайындалады.
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11-ТАРАУ

МЏГЕДЕКТІГІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ ЗЕЙНЕТАЌЫ

Мџгедектіктіњ тџсінігі. Мџгедектікті аныќтау шарттары

«Мџгедектік» сљзініњ орысша баламасы «инвалидность» сљзі латын-
ныњ «invalidus» сљзінен туындаѓан жѕне «ѕлсіз, кџші жоќ» деген маѓы-
наны білдіреді.
С.Т.Ожеговтыњ сљздігінде мџгедек «аурудыњ, жараќаттыњ салдары-

нан ењбекке ќабілетін жоѓалтќан адам» деп аныќталѓан* (Ожегов С. Т.
Соч. С.214). В.Дальдыњ сљздігіне сѕйкес, мџгедек – бђл «ќызметке
ќабілетсіз ѕлсіз, жараќаттанѓан адам»* (Даль В. Тольковый словарь
живого великорусского языка. М.9164., т.2. С.99). Шетелдік сљздері
сљздігінде мџгедек «аурудыњ, жараќаттыњ немесе дамуындаѓы туа біткен
кемшіліктердіњ салдарынан љз кѕсібі бойынша жђмыс істеуге ќабілетсіз
адам» ретінде аныќталѓан* (Словарь иностранных слов.М. 1988, с.190).
Медициналыќ ѕдебиеттерде мџгедектік ретінде «ењбекке ќабілеттіњ со-
зылмалы аурудыњ, жараќаттыњ немесе патологиялыќ жаѓдайдыњ салда-
рынан бђзылуы немесе мардымсыз шектелуі» тџсініледі* (Краткая ме-
дицинская энциклопедия в 3 тома. \ Под ред.Б.В.Петровского. М., 1989,
т.1 с.523).
Сонымен, медицина љкілдерініњ пікірінше, созылмалы аурудыњ,

жараќаттыњ немесе патологиялыќ жаѓдайдыњ салдарынан адам толы-
ѓымен немесе ішінара ењбекке жарамсыз болуы мџмкін, яѓни жоѓары-
да аталѓан себептердіњ нѕтижесінде адам љзініњ ењбек, кѕсіби міндет-
терін орындай алмайды. Мђндай жаѓдайларда медицина органдары
тђлѓаѓа мџгедектікті таѓайындайды.
Бђдан шыѓатын ќорытынды, мџгедектік ретінде медициналыќ  орган-

мен куѕландырылѓан, љмір сџруді шектеуге ѕкеп соќќан ќандай да бір
аурудыњ, жараќаттыњ немесе кемшіліктіњ салдарынан адамныњ денсау-
лыѓыныњ тђраќты тџрде бђзылуы. Бђл ретте љмір сџруді шектеу ретінде
аѓзаныњ келесідей функцияларын толыѓымен немесе ішінара жоѓалтуы
тџсініледі:

- ењбек ќызметіне ќатысты ќабілеттер, яѓни љзі дербес, љз ѕрекеттері
арќылы жѕне лауазымдыќ талаптарѓа сѕйкес ењбек міндеттерін орындау
ќабілеті;



86

- љзі дербес жџріп-тђру ќабілеті, яѓни тђрмыстыќ жѕне ењбек жаѓ-
дайларында тепе-тењдікті ђстай отырып, кењістікте бљтенніњ кљмегінсіз
жџріп-тђру ќабілеті;

- љзіне-љзі ќызмет кљрсету ќабілеті, яѓни бљтенніњ кљмегінсіз љмірлік
ќажеттіктерді, аѓзаныњ физиологиялыќ функцияларын жѕне санитария
мен гигиена талаптарын дербес ќанаѓаттандыру ќабілеті;

- ќарым-ќатынасќа тџсу ќабілеті, яѓни адамдармен маќсатты байла-
ныстарды орныќтыру, аќпаратты беру, ќабылдау жѕне тџсіну ќабілеті;

- љз жџріс-тђрысына баќылау жасау ќабілеті, яѓни ѕлеуметтік-тђрмыс-
тыќ нормаларды ескере отырып, сыртќы жѕне ішкі тітіркендіргіштерге
маќсатты тџрде жауап беру ќабілеті.
Мџгедектікті таѓайындауды медициналыќ-ѕлеуметтік сараптамалыќ

комиссия (МЅСК) жџзеге асырады. Медициналыќ-ѕлеуметтік сарапта-
малыќ комиссияѓа љмір сџрудіњ жѕне ењбекке ќабілеттіњ тђраќты тџрде
шектелуініњ белгілеріне ие жѕне ѕлеуметтік ќамсыздандыруды ќажет
ететін тђлѓалар жібереді. Медициналыќ-ѕлеуметтік сараптамалыќ ко-
миссия аѓза функцияларыныњ, аурудыњ, жараќаттыњ немесе туа біткен
кемшіліктіњ салдарынан тђраќты тџрде бђзылуын дѕлелдейтін диагнос-
тикалыќ емдеу, сауыќтыру шараларыныњ негізінде аѓзаныњ жаѓдайын
жалпы баѓалаудан да жџргізіледі.
Медициналыќ-ѕлеуметтік сараптамалыќ комиссияѓа науќас адамдарды

денсаулыќ ќорѓау мекемелері немесе халыќты ѕлеуметтік ќорѓау орган-
дары жолдайды. Жолдамада науќас адамныњ денсаулыќ жаѓдайы тура-
лы, аѓза функцияларыныњ бђзылуы туралы жѕне жџргізілген емдеудіњ
нѕтижелері туралы мѕліметтер кљрсетілуі тиіс.
Медициналыќ-ѕлеуметтік сараптамалыќ комиссия келесі міндеттерді

орындауы тиіс:
- мџгедектікті, оныњ себептерін жѕне туындау уаќытын аныќтау;
- ењбек жараќатыныњ немесе кѕсіптік аурудыњ салдарынан ењбекке

ќабілетті жоѓалтудыњ дѕрежесін аныќтау.
Медициналыќ-ѕлеуметтік сараптамалыќ комиссия тђлѓаныњ тђрѓы-

лыќты жері бойынша немесе денсаулыќ ќорѓау мекемесіне бекітілген
жерде жџргізіледі.
Егер медициналыќ кљрсетулер бойынша азамат куѕландыруѓа љзі

дербес  келе алмайтын болса, онда медициналыќ-ѕлеуметтік сараптама-
лыќ комиссия куѕландырылатын тђлѓаныњ џйінде немесе ол емделуде
жатќан емдеу мекемесінде жџргізіледі.
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Мџгедектіктіњ себептерініњ ќатарында жалпы науќастану, ењбек жа-
раќаты немесе кѕсіптік ауру, туѓаннан орын алѓан мџгедектік, ѕскери
ќызметшілер џшін – Отанды ќорѓау немесе ѕскери ќызметтіњ љзге де
міндеттерін орындау кезінде алынѓан жаралану, заќым немесе соѓыста бо-
луымен байланысты ауру жѕне т.б. орын алуы мџмкін.
Мџгедектікті белгілеу џшін негіздер болып мыналар табылады:
1) аурудыњ, жараќаттыњ немесе кемшіліктердіњ салдарынан аѓза

функцияларыныњ тђраќты тџрде бђзылуы,
2) љмір сџру ќабілетініњ толыѓымен немесе ішінара бђзылуы, яѓни

ќабілеттердіњ немесе ењбекпен айналысу мџмкіндіктерініњ шектелуі,
сонымен ќатар љзіне-љзі ќызмет кљрсету, жџріп-тђру, ќарым-ќатынасќа
тџсу, оќу, љзіне-љзі баќылау жасау, кењістікте ќозѓалу жѕне т.б. ќабілет-
терін жоѓалту немесе бђл ќабілеттердіњ шектелуі;

3) ѕлеуметтік ќамсыздандыру шараларын алудыњ ќажеттігі.
Аталѓан негіздердіњ тек біреуініњ болуы мџгедектікті белгілеу џшін

жеткілікті негіз бола алмайды.
Мџгедектікті белгілеген кџн болып, азаматтыњ барлыќ ќажетті ќђжат-

тарды ќоса отырып, љтінішін медициналыќ санитарлыќ сараптамалыќ
комиссияѓа берген кџні саналады.

Мџгедектік топтары

Ењбекке ќабілетін жоѓалтуыныњ жѕне љмір сџруін шектеуініњ дѕре-
желеріне ќарай мџгедектік џш топќа бљлінеді.
Мџгедектік тобын белгілеу ењбекке ќабілетін жоѓалтудыњ дѕре-

жесіне байланысты.
Мџгедектіктіњ І тобын белгілеу џшін негіз болып жалпы аурудыњ,

жараќаттыњ немесе туа біткен кемшіліктердіњ салдарынан ењбекке ќаб-
ілеттіњ айќын жѕне тђраќты тџрде бђзылуы жѕне бђлар кѕсіптік ењбекті
тоќтату немесе ењбек жаѓдайларын елеулі тџрде љзгерту ќажеттігіне алып
келген жаѓдай, сонымен ќатар дербес жџріп-тђру, ќозѓалу, оќу, љзіне-
љзі ќызмет кљрсету, љзініњ жџріс-тђрысына баќылау жасау, адамдармен
ќарым-ќатынастарѓа тџсу мџмкіндігініњ болмауы жѕне басќа адамдар-
дыњ кљмегін, кџтімін, ќадаѓалауын ќажет ететін жаѓдайлар табылады.
Мџгедектіктіњ ІІ тобын белгілеу џшін негіз болып аурудыњ, жара-

ќаттыњ немесе кемшіліктердіњ салдарынан ењбекке ќабілеттіњ айќын
бђзылуы жѕне бђлардыњ дербес ењбек ету, ќозѓалу, оќу, адамдармен
ќарым-ќатынасќа тџсу, љзіне-љзі баќылау жасау жѕне т.б. мџмкіндіктерді
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ќиындатуы, алайда соѓан ќарамастан бљтен кљмекті, кџтімді жѕне ќада-
ѓалауды ќажет етпейтін жаѓдайлар табылады.
Мџгедектіктіњ ІІІ тобы аурудыњ, жараќаттыњ немесе кемшіліктердіњ

салдарынан аѓза функцияларыныњ бђзылуына орай љмір сџру ќабілеті
шектелген тђлѓалар џшін таѓайындалады. Аталѓан жаѓдайлар мђндай
тђлѓалардыњ ењбекке ќабілетін елеулі тџрде шектесе де, олар одан ѕрі
ењбек ете алады. Жђмыс берушілер ІІІ топ мџгедектері болып табыла-
тын тђлѓаларды денсаулыќ жаѓдайына ќарай жењіл жђмысќа немесе
кљлемі аз жђмысќа не жоѓары біліктілікті талап етпейтін жђмысќа ауыс-
тыруѓа міндетті.

Мџгедектердіњ санаттары

Мџгедектігі бойынша зейнетаќы алу ќђќыѓын ењбекке жарамсыз
болѓан барлыќ азаматтар иеленеді. Зањдарда оны таѓайындаудыњ тек
бір ѓана негізі – мџгедектік белгіленген.
Зањдардаѓы ережелер бойынша мџгедектіњ себептеріне ќарай мџге-

дектік бойынша зейнетаќыныњ жѕне оны алуѓа ќђќылы тђлѓалардыњ
келесі тџрлері бар:
а) жалпы аурудыњ, ењбек жараќатыныњ немесе кѕсіптік аурудыњ сал-

дарынан орын алѓан мџгедектік бойынша зейнетаќы;
ѕ) 16 жасќа дейінгі мџгедек-балалар;
б) туѓаннан мџгедек жандар;
в) ѕскери ќызметті љтеу барысында орын алѓан жараќат, контузия,

жазым, науќастыњ салдарынан мџгедектігі туындаѓан мерзімді ќызметті
атќаратын ѕскери ќызметшілер ќатарындаѓы мџгедектер; ядролыќ
объектілердіњ, азаматтыќ немесе ѕскери маќсаттаѓы объектілердіњ не
ядролыќ объектілердегі апатты жаѓдайлардыњ салдарын жою кезінде
мџгедектігі туындаѓан тђлѓалар;
г) ѕскери ќызметшілер (мерзімді ќызметті атќаратын ѕскери ќыз-

метшілерден басќасы), ішкі істер органдары мен ЌР бђрынѓы Мемле-
кеттік тергеу комитетініњ басќарушы жѕне ќатардаѓы ќђрамындаѓы ќыз-
метшілері – ѕскери ќызметтегі міндеттерді орындауѓа ќатысы жоќ ќай-
ѓылы оќиѓаныњ немесе ѕскери жѕне ќызметтік борышты орындауѓа ќаты-
сы жоќ аурудыњ салдарынан орын алѓан жараќаттыњ нѕтижесінде мџге-
дектікке ђшыраѓанда;
ѓ) ѕскери ќызметшілер (мерзімді ќызметті атќаратын ѕскери

ќызметішлерден басќасы), ішкі істер органдары мен ЌР бђрынѓы Мем-
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лекеттік тергеу комитетініњ басќарушы жѕне ќатардаѓы ќђрамындаѓы ќыз-
метшілері – ѕскери ќызметтегі міндеттерді орындау кезінде немесе ѕскери
жѕне ќызметтік борышты орындау кезінде орын алѓан жараќаттыњ, кон-
тузияныњ, аурудыњ нѕтижесінде мџгедектікке ђшыраѓанда;
д) тљтенше экологиялыќ жаѓдайлардыњ, соныњ ішінде ядролыќ

жарылыстарды љткізу не оларды сынаќтан љткізу кезінде радиациялыќ
ѕсер етудіњ салдарынан мџгедек болѓандар – себепті байланыс аныќталѓан
жаѓдайда.
Мџгедектік ењбек жараќатынан туындады деп, мына жаѓдайларда

саналады:
- ењбек міндеттерін орындау кезінде, сонымен ќатар ђйымныњ,

кѕсіпорынныњ, мекеменіњ мџддесіне байланысты ќандай да бір ѕрекет-
тер жасаѓан кезде;

- жђмысќа бара жатќан немесе жђмыстан ќайтып келе жатќан жолда;
- жђмыс уаќыты барысында кѕсіпорынныњ, мекеменіњ, ђйымныњ

аумаѓында немесе љзге де жђмыс орнында, сонымен ќатар жђмысќа
дейін не одан кейін;

- мемлекеттік немесе ќоѓамдыќ міндеттерді орындау кезінде;
- љмірді саќтауѓа, мемлекеттік, ђжымдыќ немесе жеке меншікті

ќорѓау кезінде, сонымен ќатар ќђќыќтыќ тѕртіпті саќтау кезінде;
- љндірістік тѕжірибеден, љндірістік оќудан љту кезінде немесе тѕжіри-

бе сабаќтары уаќытында.
Ењбек жараќаты салдарынан мџгедектігі бойынша зейнетаќы таѓайын-

дау џшін негізгі ќђжат болып ќайѓылы оќиѓа туралы акт немесе љзге де
ресми ќђжат табылады, бђл ќђжатта ењбек жараќатыныњ жђмыспен бай-
ланыстылыѓы кљрсетілуі тиіс.
Сонымен ќатар, љндірістегі ќайѓылы оќиѓаны растайтын ќђжат бо-

лып соттыњ џкімі, ењбекті ќорѓау жљніндегі мемлекеттік инспектордыњ
жѕне љзге де лауазымды тђлѓалардыњ ќайѓылы оќиѓаныњ себептері ту-
ралы ќорытындысы, ќайѓылы оќиѓаныњ орын алѓаны џшін кінѕлі тђлѓа-
ларды тѕртіптік жазалау туралы бђйрыќ та табылуы мџмкін.
Жђмыспен байланысты ќайѓылы оќиѓа фактісі сот тѕртібімен де аныќ-

талуы мџмкін. Егер љндірістегі ќайѓылы оќиѓа туралы ќђжаттарды бе-
руге міндетті органдар бђны істеуден бас тартса немесе жоѓалтылѓан
ќђжаттарды ќалпына келтіру мџмкін болмаса, сот ќайѓылы оќиѓа фактісін
аныќтау туралы љтінішті ќарауѓа ќабылдайды.
Кѕсіптік ауру ењбек жараќатына тењестіріледі. Кѕсіптік ауру ретінде

осы кѕсіпке тѕн ењбек жаѓдайларыныњ, зиянды љндірістік факторлар-
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дыњ адам аѓзасына зиянды ѕсер ету салдарынан туындаѓан ауру таныла-
ды. Ењбек жараќатына ќараѓанда, кѕсіптік ауру осы кѕсіпке тѕн зиянды
факторлардыњ жџйелі тџрде жѕне ђзаќ ѕсер етуініњ нѕтижесінде баяу,
біртіндеп, байќалмай дамиды. Медициналыќ ѕлеуметтік сараптамалыќ
комиссия науќастанѓан тђлѓа ќызмет еткен ењбек жаѓдайларыныњ ерекше-
ліктерін ескере отырып, аурудыњ сипатын аныќтайды, аурудыњ кѕсіппен
байланыстылыѓына негіздеме жѕне біліктілік ќорытындысын береді. Бђл
ќорытындыѓа сѕйкес кѕсіптік ауру ењбек жараќатына тењестіріледі жѕне
мџгедектігіне байланысты зейнетаќы алу ќђќыѓын береді.
Ењбек жараќаты немесе кѕсіптік ауру салдарынан орын алѓан мџге-

дектікке ќатысты зейнетаќы ењбек стажына ќарамастан таѓайындалады.
Меншік нысанына жѕне ведомстволыќ баѓыныстылыѓына ќарамастан
барлыќ љндірістерде ењбек ќатынастары тѕртібінде жђмыс істейтін тђлѓа-
лардыњ барлыѓы аталѓан зейнетаќыны алу ќђќыѓын иеленеді. Бђл ретте
ењбек жараќатын алѓан жѕне кѕсіптік ауруѓа ђшырыѓан адамныњ уаќыт-
ша, маусымдыќ немесе тђраќты жђмыста, негізгі жђмысында не басќа
ќызметті бірлесе істегені ескерілмейді.
Мџгедектігі бойынша зейнетаќы мџгедектіктіњ себебіне, ењбек ста-

жыныњ бар-жоќ екендігіне немесе оныњ ђзаќтыѓына. Сонымен ќатар,
мџгедектіњ жђмыс уаќытында, жђмысќа орналасќанѓа дейін немесе
жђмыс аяќталѓан соњ орын алѓанына ќарамастан таѓайындалады.
Жоѓарыда атап љткеніміздей, мџгедектігіне байланысты зейнетаќы

мџгедектіктіњ себебіне ќарамастан, тіпті ќасаќана ѕрекетті жасау себепті
немесе љз денсаулыѓына ќасаќана зиян келтіруі себепті мџгедектіктіњ
орын алуы сот тѕртібімен дѕлелденген жаѓдайда да таѓайындалады.
Жоѓарыда аталѓан жаѓдайларда, мџгедек тђлѓада ењбек стажы бол-

маѓан кезде оѓан мџгедектігі бойынша ѕлеуметтік зейнетаќы таѓайын-
далады. Мђндай жаѓдайда мџгедекте жинаќталѓан зейнетаќы ќаражаты
болса (олар жасына байланысты зейнетаќыныњ жинаќтаушы бљлігі
ретінде танылады), жасына байланысты зейнетаќыныњ жинаќтаушы
бљлігі бђл тђлѓаѓа, зањдарда белгіленген жасќа толѓан кезде, ал туѓа-
нынан ІІ жѕне ІІІ топ мџгедектері џшін – зейнетаќы жасына ќарамастан
таѓайындалады.

Мџгедектігі бойынша зейнетаќыныњ мљлшері

Мџгедектігі бойынша зейнетаќыныњ мљлшері оныњ ауырлыѓына, яѓни
мџгедектік тобына байланысты болады.



91

1. а), ѕ), б), в) – тармаќтарында аталѓан мџгедектер џшін мџгедектік
келесідей мљлшерде таѓайындалады:

- І топ мџгедектері џшін – тиісті ќаржы жылына арналѓан республи-
калыќ бюджет туралы зањда белгіленген 7 айлыќ есептік кљрсеткіш;

- ІІ топ мџгедектері џшін – 5 айлыќ есептік кљрсеткіш;
- ІІІ топ мџгедектері џшін – 3 айлыќ есептік кљрсеткіш;
- 16 жасќа дейінгі мџгедек балалар џшін – 4 айлыќ есептік кљрсеткіш;
- туѓанынан І топ мџгедектері џшін – 7 айлыќ есептік кљрсеткіш;
- туѓанынан ІІ топ мџгедектері џшін – 5,5 айлыќ есептік кљрсеткіш;
- туѓанынан ІІІ топ мџгедектері џшін – 4 айлыќ есептік кљрсеткіш.
2. г), ѓ) – тармаќтарында аталѓан мџгедектер џшін мџгедектік келе-

сідей мљлшерде таѓайындалады:
- І топ мџгедектері џшін – 9 айлыќ есептік кљрсеткіш;
- ІІ топ мџгедектері џшін – 7 айлыќ есептік кљрсеткіш;
- ІІІ топ мџгедектері џшін – 5 айлыќ есептік кљрсеткіш.
3. д) – тармаѓында аталѓан мџгедектер џшін мџгедектік келесідей

мљлшерде таѓайындалады:
- І топ мџгедектері џшін – 16 айлыќ есептік кљрсеткіш;
- ІІ топ мџгедектері џшін – 11 айлыќ есептік кљрсеткіш;
- ІІІ топ мџгедектері џшін – 7 айлыќ есептік кљрсеткіш.
Егер Зейнетаќыларды тљлеу жљніндегі мемлекеттік орталыќтан жѕне

жинаќтаушы зейнетаќы ќорларынан тљленетін жинаќталѓан зейнетаќы
тљлемдерініњ мљлшері мџгедектердіњ тиісті санаты џшін белгіленген
мџгедектігіне байланысты айлыќ зейнетаќыныњ мљлшерінен аз болса,
онда тљлем мџгедектердіњ осы санаты џшін белгіленген мљлшерге
ќосымша тљлемдер ќосыла отырып тљленеді.
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12-ТАРАУ

ЕЊБЕК СІЊІРГЕН ЖЫЛДАРЫ ЏШІН
ТЉЛЕНЕТІН ЗЕЙНЕТАЌЫ

Ењбек сіњірген жылдары арнайы стаж ретінде

Ењбек сіњірген жылдары – бђл ќызметкерлердіњ жекелеген санатта-
рыныњ арнайы ењбек стажыныњ ерекше тџрі, олар кѕсіптік (жалпы емес)
ењбекке ќабілеттіњ жоѓалуына жѕне зањдарда белгіленген жасќа дейін
зейнетке шыѓуына байланысты тђлѓаѓа  жењілдетілген жаѓдайларда зей-
нетаќылыќ ќамсыздандыруѓа ќђќыќ береді.
Ењбек сіњірген жылдарѓа да жалпы ењбек стажыныњ сипаттары тѕн,

алайда ењбек стажыныњ бђл тџрініњ љзінше бір ерекшеліктері де бар.
Ењбек сіњірген жылдарын есепке алу кезінде зейнетаќы белгілі бір

жасќа толумен байланысты емес, ал ќызметкерлердіњ кейбір жекеле-
ген санаттарыныњ белгілі бір уаќыттан соњ љздерініњ кѕсіптік ќасиет-
терін жоѓалтуына жѕне белгіленген зейнетаќы жасына дейін љз маман-
дыѓы бойынша толыќќанды жђмыс істей алмауына орай таѓайындала-
ды. Сол себепті, оларѓа зейнетаќы мамандыѓы бойынша жоѓалѓан
кѕсіптік ењбекке ќабілетін ішінара љтеу ретінде таѓайындалады.
Ењбек сіњірген жылдары бойынша мемлекеттік зейнетаќылыќ ќам-

сыздандыру бђрыннан бар. Ењбек стажыныњ бђл тџрі шамамен алѓанда
ХХ-ѓасырдыњ 20-жылдарыныњ ортасында, кѕсіптік ѕскери ќызмет пай-
да болѓан кезењде енгізілген.
Ќазіргі кезде норма-жењілдік ретіндегі ењбек сіњірген жылдары

ќызметкерлердіњ кљптеген санаттарына, алайда негізінен ѕскери ќыз-
метшілерге, ќђќыќ ќорѓау органдарыныњ ќызметкерлеріне жѕне т.б.
ќатысты ќолданылады. Бђл жљнінде тљменде толыѓыраќ айтып љтеміз.

Ењбек сіњірген жылдары бойынша зейнетаќы алу
ќђќыѓына ие тђлѓалар

Ѕскери ќызметшілердіњ (мерзімді ќызмет атќаратын ѕскери ќызмет-
шілерден басќа), арнайы атаќтар беріліп, Ќазаќстан Республикасыныњ
зањдарымен ішкі істер органдарыныњ ќызметкерлері џшін белгіленген
тѕртіп ќолданылатын ѕскери ќызметшілердіњ, ішкі істер органдары,
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Ќазаќстан Республикасы Ѕділет министрлігініњ Ќылмыстыќ атќару
жџйесі комитеті, ќаржы полициясы мен мемлекеттік љртке ќарсы ќыз-
мет органдары ќызметкерлерініњ ењбек сіњірген жылдары џшін зейне-
таќы тљлемдерін алуѓа ќђќыѓы бар:

1) арнайы атаќтар беріліп, Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарымен
ішкі істер органдарыныњ ќызметкерлері џшін белгіленген тѕртіп ќол-
данылатын ѕскери ќызметте, ішкі істер органдарындаѓы жѕне Ќазаќ-
стан Республикасы Ѕділет министрлігініњ Ќылмыстыќ атќару жџйесі
комитетіндегі, ќаржы полициясы мен мемлекеттік љртке ќарсы ќызмет
органдарындаѓы ќызметте кемінде 25 жыл болса, ењбек сіњірген ќыз-
метте тђрудыњ Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарында белгіленген
шекті жасына жеткен;

2) арнайы атаќтар беріліп, Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарымен
ішкі істер органдарыныњ ќызметкерлері џшін белгіленген тѕртіп ќол-
данылатын ѕскери ќызметте, ішкі істер органдарындаѓы жѕне Ќазаќ-
стан Республикасы Ѕділет министрлігініњ Ќылмыстыќ атќару жџйесі
комитетіндегі, ќаржы полициясы мен мемлекеттік љртке ќарсы ќызмет
органдарындаѓы ќызметте кемінде 25 жыл стажы болса, штаттыњ ќыс-
ќартылуы немесе денсаулыќ жаѓдайы бойынша босатылѓан;

3)  арнайы атаќтар беріліп, Ќазаќстан Республикасыныњ зањдары-
мен ішкі істер органдарыныњ ќызметкерлері џшін белгіленген тѕртіп
ќолданылатын ішкі істер органдарыныњ, Ќазаќстан Республикасы Ѕділет
министрлігініњ Ќылмыстыќ атќару жџйесі комитетініњ, ќаржы полици-
ясы мен мемлекеттік љртке ќарсы ќызмет органдарыныњ офицерлері,
прапорщиктері (мичмандары), орта, аѓа жѕне жоѓары басшы ќђрамын-
даѓы адамдары, сондай-аќ арнайы атаќтар беріліп, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ зањдарымен ішкі істер органдарыныњ ќызметкерлері џшін
белгіленген тѕртіп ќолданылатын, келісім-шарт бойынша ѕскери ќыз-
меттен љтіп жџрген, ѕскери ќызметте жѕне ішкі істер органдарындаѓы,
Ќазаќстан Республикасы Ѕділет министрлігініњ ќылмыстыќ атќару
жџйесі комитетінде, ќаржы полициясы мен мемлекеттік љртке ќарсы
ќызмет органдарында ќызметте болудыњ Ќазаќстан Республикасыныњ
зањдарында белгіленген шекті жасына жетуі бойынша, штатты ќысќар-
ту немесе денсаулыќ жаѓдайы бойынша ќызметтен босатылѓан, жиыр-
ма бес жыл жѕне одан да кљп жалпы ењбек стажы бар, оныњ кемінде он
екі жыл алты айында џздіксіз ѕскери ќызмет жѕне ішкі істер органда-
рында ќызмет атќарѓан адамдардыњ ењбек сіњірген жылдары џшін зей-
нетаќы тљлемдерін алуѓа ќђќыѓы бар.
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Ѕскери ќызметшілер, ішкі істер органдарыныњ, Ѕділет ми-
нистрлігініњ ќылмыстыќ атќару жџйесі органдарыныњ, бђрынѓы Мем-
лекеттік тергеу комитетініњ, прокуратураныњ, ќаржы (салыќ) полиция-
сы органдарыныњ, кеден органдарыныњ, Ќазаќстан Республикасыныњ
Тљтенше жаѓдайлар жљніндегі органдарыныњ ќызметкерлері арасынан
зейнеткерлерді ѕскери (арнайы) атаќ, сыныптыќ шен бере отырып, мем-
лекеттік ќызметке алѓанда зейнетаќы тљлеу ќызметке таѓайындалѓан
кџннен бастап тоќтатылады.

Ењбек сіњірген жылдары џшін тљленетін
зейнетаќыныњ мљлшері

Орталыќтан толыќ кљлемінде тљленетін зейнетаќы тљлемдері ѕскери
ќызметшілерге, ішкі істер органдарыныњ жѕне Ѕділет министрлігініњ
Ќылмыстыќ атќару комитетініњ ќызметкерлеріне аќшалай ќаражаттыњ
елу проценті есебінен тљленеді.
Орталыќтан толыќ емес кљлемде тљленетін зейнетаќы тљлемдері 1998

жылѓы 1 ќањтардаѓы жаѓдай бойынша ењбек сіњірген жылдарыныњ жѕне
ењбек стажыныњ ѕр жылѓа шаќќанда аќшалай ќаражаттыњ екі проценті
есебінен белгіленеді.
Зейнетаќы тљлемдері ѕскери ќызметтегі, ішкі істер органдарындаѓы

жѕне Ѕділет министрлігініњ Ќылмыстыќ атќару жџйесі комитетіндегі
ќызметте жиырма бес жылдан астам ењбек сіњірген жылдарыныњ ѕр
жылы џшін екі процентке, ењбек стажыныњ ѕр жылы џшін бір про-
центке кљбейтіледі.
Ењбек сіњірген жылдары џшін тљленетін зейнетаќыныњ жалпы

мљлшерін аќшалай ќаражаттыњ алпыс бес процентінен асыруѓа болмай-
ды. Арнайы атаќтар беріліп, Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарымен
ішкі істер органдарыныњ ќызметкерлері џшін белгіленген тѕртіп ќол-
данылатын ѕскери ќызметшілерге, ішкі істер органдарыныњ, Ќазаќстан
Республикасы Ѕділет министрлігі Ќылмыстыќ атќару жџйесі комитетініњ,
ќаржы полициясы мен мемлекеттік љртке ќарсы ќызмет органдарыныњ
ќызметкерлеріне айлыќ зейнетаќы тљлемдерініњ ењ жоѓарѓы мљлшерін
тиісті ќаржы жылына арналѓан республикалыќ бюджет туралы зањда
белгіленген айлыќ есептік кљрсеткіштіњ жетпіс бес еселенген мљлшер-
інен асыруѓа болмайды.
Аќшалай ќаражат мљлшеріне лауазымдыќ айлыќ аќысы, ѕскери (ар-

наулы) атаѓы бойынша айлыќаќысы (ќосымша аќысы) кіреді.
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Ењбек сіњірген жылдары џшін тљленетін зейнетаќы
таѓайындау жѕне тљлеу мерзімдері

Ѕскери ќызметшілерге, ішкі істер органдарыныњ жѕне Ѕділет ми-
нистрлігініњ Ќылмыстыќ атќару комитетініњ ќызметкерлеріне таѓайын-
далѓан зейнетаќы тљлемдерін республикалыќ бюджет ќаражаты есебі-
нен тљлеу ќызметтен босаѓан (жеке ќђрам тізімнен шыѓарылѓан) кџннен
бастап, біраќ оларѓа аќшалай ќаражат тљленген кџннен кейін жџзеге
асырылады.
Ѕскери ќызметшілерге, ішкі істер органдарыныњ жѕне Ѕділет ми-

нистрлігініњ Ќылмыстыќ атќару комитетініњ ќызметкерлеріне тиісті
ќызметтерді ђстауѓа кљзделген ќаражат есебінен зейнетаќы тљлемдерін
жџзеге асыру алушылардыњ ењбекаќысы немесе басќа да табысы болу-
ына ќарамастан толыќ жџргізіледі.
Ѕскери ќызметшілерге, ішкі істер органдарыныњ жѕне Ѕділет ми-

нистрлігініњ Ќылмыстыќ атќару комитетініњ ќызметкерлеріне жеке
жинаќтаѓан зейнетаќы ќаражатыныњ есебінен зейнетаќы тљлемдері
зейнетаќы шартына сѕйкес жџргізіледі.
Ѕскери ќызметшілерді, ішкі істер органдарыныњ жѕне Ќылмыс-

тыќ атќару жџйесі комитетініњ ќызметкерлерін зейнетаќылыќ ќам-
сыздандыруды жџзеге асыратын органдар. Ѕскери ќызметшілерге,
ішкі істер органдарыныњ жѕне Ќылмыстыќ атќару жџйесі комитетініњ
ќызметкерлеріне зейнетаќы тљлемдерін таѓайындауды Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ Ќорѓаныс министрлігі жѕне Ішкі істер министрілігі,
Ѕділет министрлігі, Ђлттыќ ќауіпсіздік комитеті жѕне т.б. тиісті мемле-
кеттік органдар Ќазаќстан Республикасыныњ Џкіметі белгілейтін
тѕртіппен жџзеге асырады.
Жоѓарыда аталѓан зейнеткерлер санатын жинаќтаушы зейнетаќы ќор-

ларына салынатын міндетті жѕне ерікті зейнетаќы жарналары есебінен
зейнетаќылыќ ќамсыздандыру Ќазаќстан Республикасыныњ «ЌР-да зей-
нетаќымен ќамсыздандыру туралы» зањында белгіленген тѕртіппен жџзе-
ге асырылады.



96

13-ТАРАУ

ЅЛЕУМЕТТІК ЗЕЙНЕТАЌЫЛАР

Ѕлеуметтік зейнетаќыныњ тџсінігі

Ѕлеуметтік зейнетаќылар – бђл ењбек зейнетаќысын алуѓа ќђќыѓы
жоќ тђлѓалардыњ љмір сџруініњ негізгі кљзі ретінде мемлекеттік бюд-
жеттен тљленетін ай сайынѓы ђзаќ мерзімдік тљлемдер.
Ѕлеуметтік зейнетаќылар ѕлеуметтік ќамсыздандыру туралы зањдарѓа

алѓаш рет 1991 жылѓы 1 ќањтардаѓы «КСРО азаматтарын зейнетаќы-
лыќ ќамсыздандыру туралы» зањымен енгізілді.
Ѕлеуметтік зейнетаќы зейнетаќылардыњ мемлекеттіњ бюджеттен ќар-

жыландырылатын кепілденген тџрі болып табылады. Ѕлеуметтік зей-
нетаќыны енгізудіњ негізгі маќсаты ењбек стажыныњ жоќтыѓына байла-
нысты ењбек зейнетаќысына ќђќыќты иеленбеген тђлѓаларды мемле-
кетпен кепілденген ењ тљменгі аќшалай кљмекпен ќамсыздандыру бо-
лып табылады. Осы себепті ѕлеуметтік зейнетаќылар ењбек стажына жѕне
жалаќаныњ мљлшеріне ќандай да бір талаптарды ќоймастан таѓайында-
лады.
Ѕлеуметтік зейнетаќыларды берудіњ ќђќыќтыќ режимі зейнетаќы

алушылардыњ санатына ќарай, субъективтік белгіге ќарай тџрлерге
бљлінеді: зейнетаќы жасындаѓы тђлѓалар, барлыќ топтаѓы мџгедектер,
туѓанынан мџгедек жандар, сонымен ќатар ењбек зейнетаќысын алу
ќђќыѓын ќандай да бір себептермен иеленбеген љзге де тђлѓалар.
Ѕлеуметтік зейнетаќыны таѓайындау џшін негіз болып, ењбекке жарам-

сыздыќ жѕне ењбек зейнетаќысын алу ќђќыѓыныњ болмауы табылады.

Ѕлеуметтік зейнетаќы алатын тђлѓалар

Ѕлеуметтік зейнетаќы алу ќђќыѓын келесі ењбекке жарамсыз тђлѓа-
лар иеленеді:

1. мџгедектер, мџгедек балалар, туѓанынан мџгедек жандар;
2. ата-анасыныњ біреуінен не екеуінен да айырылѓан 18 жасќа тол-

маѓан балалар;
3. ењбек стажыныњ болмауына байланысты ењбек зейнетаќысын алу

ќђќыѓын иеленбеген тђлѓалар.
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Ѕлеуметтік зейнетаќыныњ мљлшері. Ењбек зейнетаќымен салыс-
тырѓанда ѕлеуметтік зейнетаќы жалаќыдан есептелмейді, бђл зейнетаќы
ењбекке жарамсыз азаматтардыњ ѕртџрлі санаты џшін тџрліше ќатањ
бекітілген сомада таѓайындалады.
Ѕлеуметтік зейнетаќыныњ мљлшері љмір сџру дењгейініњ ењ тљменгі

мљлшерініњ кем дегенде 80 %-ын ќђрауы тиіс. Бђл зейнетаќыны
зейнетаќылыќ жасќа толѓан, біраќ ќандай да бір себептермен жђмыс
істемеген не ќажетті ењбек стажын иеленбеген жѕне зейнетаќы ќорла-
рында жинаќталѓан зейнетаќы ќаражаты жоќ тђлѓалар алуы тиіс. Ѕлеу-
меттік зейнетаќы мђрагерлік жолымен берілмейді.
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14-ТАРАУ

ЅЛЕУМЕТТІК ЌАМСЫЗДАНДЫРУ ЌЂЌЫЃЫНДАЃЫ
ЖЅРДЕМАЌЫЛАР

Жѕрдемаќылардыњ тџсінігі, ерекшеліктері жѕне тџрлері

Зейнетаќылар азаматтарѓа не зањдарда белгіленген жасќа толѓан кез-
де, не олар љмір сџрудіњ негізгі кљзі ретіндегі жалаќыны жоѓалтќан
кезде, зањдарда белгіленген жаѓдайлар орын алѓанда беріледі.
Алайда, азаматтардыњ ењбекке ќабілетін жоѓалтпай-аќ жѕне љмір

сџруі шектелместен де, тіпті одан ѕрі ењбек ету мџмкіндігін иелене оты-
рып та, яѓни жалаќысын жоѓалтпастан да материалдыќ кљмекті ќажет
ететін кездері болады. Мысалы, ауырѓан кезде, бала туѓан кезде жѕне
т.б. Мђндай жаѓдайларда мемлекет љз азаматтарына жѕрдемаќы тџрінде
кљмек береді.
Жѕрдемаќылар зањдарда кљзделген жаѓдайларда беріледі. Олар,

ѕдетте, ѕлеуметтік тђрѓыдан ќорѓалмаѓан тђлѓаларѓа негізінен бюджеттік
ќаражат есебінен немесе жђмыс берушілердіњ ќаражаты есебінен бері-
леді.
Ѕлеуметтік ќамсыздандырудаѓы жѕрдемаќылар – бђл зањдарда

кљзделген жаѓдайларда берілетін, азаматтарѓа мемлекеттік кљмек кљрсе-
ту сипатына ие мерзімдік аќшалай ѕлеуметтік тљлемдер.
Жѕрдемаќылар, ѕлеуметтік кљмек сияќты, ѕлеуметтік ќамсызданды-

ру жџйесінде мањызды орынды иеленген. Біздіњ мемлекетіміздіњ тари-
хында жѕрдемаќылардыњ кейбір отбасылардыњ љмір сџруініњ жалѓыз
кљзі болып табылѓан кездері болѓан. Бђл 90-жылдарда ѕлеуметтік
кџйзеліс пен жђмыссыздыќ белењ алѓан кезде, ѕсіресе, кљпбалалы жас
отбасылар џшін аса ќажет болды.
Жѕрдемаќылар аќшалай нысанда беріледі, олар кљмекке мђќтаж отба-

сылар мен азаматтардыњ табыстарын реттеуге баѓытталѓан. Жѕрдемаќы-
лардыњ негізгі маќсаты отбасылар мен азаматтар зањдарда кљзделген ке-
зењдерде, мђќтаждыќќа ђшыраѓан кезде мемлекеттіњ оларѓа материалдыќ
кљмек кљрсетуінен тђрады.
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Жѕрдемаќылардыњ белгілері

Жѕрдемаќылар бірќатар айрыќша белгілерге ие, бђл белгілер олар-
ды зейнетаќылардан, љтемаќылардан, материалдыќ кљмектен ерекше-
лендіреді. Мђндай белгілерге мыналар жатады:

1) жѕрдемаќы алуѓа ќђќылы тђлѓалар шењбері. Егер зейнетаќы алу
ќђќыѓын негізінен жђмыс істемейтін азаматтар иеленсе, жѕрдемаќылар
барлыќ тђлѓаларѓа баѓытталѓан;

2) жѕрдемаќылардыњ маќсатты баѓыттылыѓы. Жѕрдемаќылар уаќыт-
ша жоѓалтылѓан жалаќыны толыѓымен, не ішінара орнын толтыру не-
месе зањдарда кљзделген жаѓдайларда отбасыныњ ќосымша шыѓында-
рыныњ орнын толтыру маќсатында тљленеді;

3) жѕрдемаќыларды тљлеу мерзімдері. Жѕрдемаќылар, жоѓарыда
атап љткеніміздей, уаќытша жоѓалтылѓан жалаќыныњ немесе ќосымша
шыѓындардыњ орнын толтыру џшін тђраќты тџрде емес, уаќытша тљле-
неді. Ал зейнетаќы, мысалы, тђраќты тџрде тљленеді.

Жѕрдемаќылардыњ тџрлері

Жѕрдемаќылардыњ тџрлерініњ кљптігі оларды белгілі бір белгілері,
маќсаттары жѕне міндеттері бойынша тџрлерге бљлу, топтастыру
ќажеттігін туѓызады.
Біздіњ кљзќарасымызша, жѕрдемаќыларды топтастырудыњ басты

белгісі болып, жѕрдемаќыларды берудіњ ѕлеуметтік-ќђќыќтыќ негіздері
жѕне маќсатты баѓыттылыѓы табылады. Бђл белгі жѕрдемаќылардыњ
маќсатты баѓыттылыѓын ѓана емес, сонымен ќатар оны алуѓа ќђќылы
тђлѓалардыњ ќђрамын жѕне оны тљлеудіњ ђзаќтыѓын аныќтайтындыќ-
тан да, біз оны (белгіні) басты деп атап отырмыз. Осы саладаѓы зањ-
дарѓа талдау жасау, жѕрдемаќылардыњ келесі тџрлерін аныќтауѓа
мџмкіндік береді.

1) Жѕрдемаќылардыњ бірінші тобыныњ негізіне ењбекке уаќытша
жарамсыздыќ жатќызылѓан. Оларѓа мыналар жатады: ауырѓан жаѓдай-
даѓы, отбасыныњ науќстанѓан мџшесін кџту ќажеттігімен байланысты,
туберкулезбен немесе кѕсіптік аурумен науќастануѓа байланысты, басќа
жђмысќа ауысумен байланысты, протездік-ортопедтік стационарѓа
жатќыза отырып, протездеумен байланысты жѕрдемаќылар. Жѕрдемаќы-
лардыњ бђл тџрлерініњ барлыѓы ќђжаттыќ куѕландыру кезінде бері-
леді, жѕрдемаќыныњ љзі де осыѓан орай тљленеді. Ѕдетте, бђл жѕрдемаќы-
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лардыњ мљлшері жалаќыныњ мљлшеріне байланысты болады жѕне олар-
ды тљлеу жалаќыдан айырылѓан бџкіл кезењ бойы жџзеге асырылады;

2) Жѕрдемаќылардыњ екінші тобына бала туумен жѕне кѕмелетке
толмаѓан балалармен байланысты жѕрдемаќылар жатады. Бала туу, ба-
лалар мен аналарѓа материалдыќ ќолдау кљрсету ќажеттігін туѓызады.
Мђндай жаѓдайѓа ќатысты жѕрдемаќылар алуан тџрлі болып келеді:
жџктілігіне жѕне бала тууѓа байланысты жѕрдемаќылар, бала туу
кезіндегі бір жолѓы жѕрдемаќылар жѕне т.б.;

3) Жѕрдемаќылардыњ џшінші тобына жалаќыдан айырылѓан кез-
дегі кезењге љмір сџру кљзін ќамтамасыз етуі тиіс жѕрдемаќылар жата-
ды. Олардыњ негізі болып, азаматтарѓа тѕуелсіз жаѓдайлардан орын
алѓан жђмыссыздыќ табылады. Бђл топтыњ жѕрдемаќылары Ќазаќстан
Республикасыныњ 2001 жылѓы 17 шілдедегі «Мемлекеттік атаулы ѕлеу-
меттік кљмек туралы» зањына сѕйкес тљленеді. Бђл жѕрдемаќыныњ
мљлшері жѕрдемаќыны алушы наќты тђлѓаларѓа ќарай ѕртџрлі болуы
мџмкін;

4) Жѕрдемаќылардыњ тљртінші тобына ерекше жаѓдайларда – отба-
сы мџшесі ќайтыс болѓан жаѓдайда, оны жерлеу ќажеттігі туѓан кезде,
табиѓи апаттар орын алѓанда жѕне т.б. кездерде отбасына материалдыќ
ќолдау  кљрсету маќсатында берілетін жѕрдемаќылар жатады. Бђл
жѕрдемаќылардыњ мљлшері оны алушыда жалаќыныњ бар-жоќтыѓына
жѕне оныњ мљлшерініњ ќандай екеніне тѕуелді болмайды.
Жѕрдемаќылардыњ мањызды белгісі болып, оларды тљлеудіњ ђзаќ-

тыѓы да табылады. Жѕрдемаќылар осы белгісі бойынша бір жолѓы,
мерзімдік жѕне ай сайынѓы.

1) Бір жолѓы тљлемдерге бала туѓан кезде, оралмандарѓа берілетін,
жерлеуге жѕне т.б. ќатысты берілетін жѕрдемаќылар жатады. Олар ѕлеу-
меттік ќамсыздандыру жљніндегі зањдарда кљзделген жаѓдайлар орын
алѓанда, азаматтардыњ ќосымша шыѓындарын љтеу џшін арналѓан;

2) Мерзімдік жѕрдемаќыларѓа белгілі бір уаќытта тљленетін
жѕрдемаќылар жатады (мысалы, ауырѓан кезде, жџктілігіне жѕне
босануына байланысты жѕне т.б. жаѓдайларда тљленетін жѕрдемаќы-
лар). Мерзімдік жѕрдемаќылардыњ маќсаты болып, зањдарда кљздел-
ген жаѓдайлар орын алѓан жаѓдайда, жалаќыдан айырылу кезінде,
оны толыѓымен немесе ішінара орнын толтыру табылады. Мерзімдік
жѕрдемаќылардыњ біржолѓы жѕрдемаќылардан айырмашылыѓы –
олар уаќытта белгілі бір ђзаќтыќќа ие болады, алайда олар ай сайы-
нѓы жѕрдемаќыларѓа айналмайды;
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3) Ай сайынѓы жѕрдемаќылар ђзаќ уаќыт бойы, белгілі бір уаќыт
ішінде тђраќты тџрде тљленеді. Бђл жѕрдемќыларды тљлеудіњ ђзаќтыѓы
зањдарда аныќталѓан жѕне жѕрдемаќы тџріне тѕуелді болады. Аталѓан
жѕрдемаќылардыњ ќатарына мџгедек баланы 16 жасќа дейін кџтуге,
оќушыларды 23 жасќа дейін кџтуге ќатысты жѕне т.б. жѕрдемаќылар
жатады.
Жѕрдемаќылар, сонымен ќатар, жѕрдемаќыныњ ќандай да бір тџрі

тљленетін тђлѓалар шењбері бойынша да тџрлерге бљлінеді. Жѕрдемаќы-
лар осы белгісі бойынша келесі тџрлерге бљлінеді:

1) ењбекке уаќытша жарамсыздыѓына байланысты жѕрдемаќы;
2) жџктілігіне жѕне босануына байланысты жѕрдемаќы;
3) бала туѓан кезде берілетін жѕрдемаќы;
4) жђмыссыздыќќа байланысты жѕрдемаќы;
5) балалары бар азаматтарѓа берілетін жѕрдемаќы;
6) оралмандарѓа берілетін жѕрдемаќы;
7) ќолайсыз аудандарда тђратын азаматтарѓа берілетін жѕрдемаќы;
8) азаматтардыњ жекелеген санаттарына берілетін љзге де жѕрдемаќы-

лар.

Жѕрдемаќылардыњ мљлшері

Ќазіргі кезде Ќазаќстан Республикасыныњ ѕлеуметтік ќамсыздан-
дыру жљніндегі зањдарында жѕрдемаќылардыњ мљлшерін аныќтаудыњ
бірыњѓай тѕртібі аныќталмаѓан, сол себепті жѕрдемаќылардыњ мљлшерін
аныќтау џшін бірнеше тѕсілдер кљзделген.

1-тѕсіл – жѕрдемаќыныњ мљлшерін негіздік сомада аныќтау. Бђл
тѕсілмен, негізінен, уаќытша жоѓалтылѓан жалаќыны љтеуге баѓыттал-
ѓан жѕне табыстыњ љзге кљздерімен бірге тљленетін жѕрдемаќылардыњ
мљлшері аныќталады (мысалы, бала тууѓа байланысты, жџктілігіне жѕне
босануына байланысты жѕне т.б. жѕрдемаќылар).
Жѕрдемаќыныњ мљлшерін аныќтау џшін негіздік сома ретінде ай-

лыќ есептік кљрсеткіш пайдаланылады. Мысалы, бала туѓан кездегі
жѕрдемаќыныњ мљлшері 15 айлыќ есептік кљрсеткішті ќђрайды.

2-тѕсіл – жѕрдемаќыныњ мљлшерін љмір сџру дењгейініњ ењ тљменгі
мљлшеріне немесе кедейліктіњ шегіне ќарай аныќтау. Мемлекет
жѕрдемаќылардыњ жекелеген тџрлерініњ мљлшерін, љмір сџру дењгейініњ
ењ тљменгі мљлшеріне ќарай аныќтайды. Бђл жѕрдемаќылар кљмекке
мђќтаж азаматтарды ќандай да бір љмір сџру кљзімен ќамтамасыз ету



102

маќсатында беріледі. Мысалы, тђлѓаѓа немесе отбасына берілетін атау-
лы ѕлеуметтік кљмектіњ мљлшері адам басына келетін табыстыњ жѕне
облыстарда, Алматы жѕне Астана ќалаларындаѓы кедейлік шегініњ ара-
сындаѓы айырмашылыѓы тџрінде есептеледі.

3-тѕсіл – бђл жѕрдемаќыныњ мљлшерін оны алушыныњ жалаќысына
ќарай аныќтау. Осы тѕсіл арќылы жѕрдемаќы алушыныњ уаќытша
жоѓалтылѓан жалаќысын толыѓымен немесе ішінара љтеуі тиіс
жѕрдемаќылардыњ мљлшері аныќталады. Мысалы, жђмыс істейтін аза-
маттарѓа ењбекке уаќытша жарамсыздыѓына байланысты, жѕрдемаќы-
лар орташа айлыќ жалаќы есебінде тљленеді. Бђл ретте ењбекке уаќыт-
ша жарамсыздыѓына байланысты, айлыќ жѕрдемаќыныњ мљлшері Ќазаќ-
стан Республикасыныњ тиісті жылдыњ республикалыќ бюджетіне арналѓан
зањында белгіленген айлыќ есептік кљрсеткіштіњ он бес еселік мљлшерінен
аспауы тиіс.

Жѕрдемаќыларды тљлеу кљздері

Ѕлеуметтік жѕрдемаќылар міндетті ѕлеуметтік ќамсыздандыруѓа
жататын тђлѓалардыњ негізгі жђмыс орны бойынша, келесі кезектілік-
пен тљленеді:

- мемлекеттік мекемелермен – тиісті ерекшеліктер бойынша, бђл
ретте есеп беру кезењінен есептелген ѕлеуметтік салыќ сомасы Ќазаќ-
стан Республикасыныњ зањдарына сѕйкес, осы кезењге таѓайындалѓан
ењбекке уаќытша жарамсыздыѓына, жџктілігіне жѕне босануына бай-
ланысты жѕрдемаќылардыњ сомасына (ењбекке аќы тљлеу ќорыныњ 1,5
% мљлшерінде) азайтылады;

- љзге жђмыс берушілермен – љз ќаражаты есебінен, яѓни жиынтыќ
жылдыќ табысы салыќ тљлеушілердіњ уаќытша жарамсыздыќќа,
жџктілігіне жѕне босануына байланысты жѕрдемаќыларды (ењбекке аќы
тљлеу ќорыныњ 1,5 % мљлшерінде) тљлеуге кеткен шыѓындарыныњ со-
масына дейін азайтылады.
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15-ТАРАУ

ЖЏКТІЛІГІНЕ ЖЅНЕ БОСАНУЫНА БАЙЛАНЫСТЫ
ЖЅРДЕМАЌЫЛАР

Жџктілігіне жѕне босануына байланысты
жѕрдемаќыныњ тџсінігі

Жџктілігіне жѕне босануына байланысты жѕрдемаќылар – азаматтарѓа
бала туѓан кезде берілетін жѕрдемаќылардыњ бір тџрі, ѕйелге жџктілігі
жѕне босануы бойынша, ењбек демалысы кезінде тљленетін аќшалай
соманы білдіреді.
Жџктілігіне жѕне босануына байланысты жѕрдемаќыларды алу

ќђќыѓын, жђмыс берушімен ењбек ќатынастарында тђрѓан барлыќ ѕйел-
дер ђйымда істеген жђмысыныњ ђзаќтыѓына ќарамастан иеленеді.

Жџктілігіне жѕне босануына байланысты
жѕрдемаќыларды тљлеу кезењдері

 Жџктілігіне жѕне босануына байланысты жѕрдемаќыларды тљлеу,
жџктілігіне жѕне босануына байланысты ењбек демалысыныњ бџкіл
кезењіне тљленеді. Ѕйелдерге жџктілігі мен босануы бойынша, бо-
санѓанѓа дейін ђзаќтыѓы 70 кџнтізбелік кџнге, босанѓаннан кейін 56
(ауыр босанѓан немесе екі не одан да кљп бала туѓан жаѓдайда жетпіс)
кџнтізбелік кџнге демалыс беріледі. Есептеу жиынтыќтап жџргізіледі
жѕне демалыс ѕйелдіњ ђйымда жђмыста істеу ђзаќтыѓына ќарамас-
тан, жђмыс берушініњ ќаражаты есебінен жџктілігіне жѕне босануы
бойынша осы кезењге тљленген жѕрдемаќыны босанѓанѓа дейін наќты
пайдаланѓан кџндердіњ санына ќарамастан оѓан толыќ беріледі.
Босанѓанѓа дейінгі ењбек демалысыныњ басталу кџнін дѕрігер аныќ-

тайды. Босанѓанѓа дейінгі ењбек демалысы зањдарда кљрсетілген   мер-
зімнен асып кетуі де не оѓан жетпеуі де мџмкін. Мђндай жаѓдайларда
жџктілігіне жѕне босануына байланысты ењбек демалысыныњ дђрыс
аныќталмаѓан мерзімі ђзартылмайды, себебі бђл демалысты есептеу
босанѓанѓа дейінгі кџндерді пайдаланѓан-пайдаланбаѓанына ќарамас-
тан жиынтыќтап жџргізіледі.
Босанѓаннан кейінгі ењбек демалысыныњ маќсаты – ананыњ денсау-

лыѓы мен кџшін ќалпына келтіру жѕне жања туѓан нѕрестеге кџтім жа-



104

сау. Сондыќтан, мђндай ењбек демалысы тек бала туѓан ѕйелдерге ѓана
емес, сонымен ќатар жања туѓан нѕрестелерді тікелей перзентханадан
асырап алѓан ѕйелдер мен еркектерге де беріледі. Мђндай жаѓдайда
жања туѓан нѕрестелерді тікелей перзентханадан асырап алѓан ѕйелдер-
ге (еркектерге) бала асырап алѓан кџннен бастап, сѕбидіњ дџниеге кел-
ген кџнінен 56 кџнге толѓанѓа дейін кезењге (ата-анасыныњ біріне) де-
малыс беріліп, оныњ ђйымда жђмыс істеу ђзаќтыѓына ќарамастан,
жђмыс берушініњ ќаражаты есебінен оѓан осы кезењге жѕрдемаќы тљле-
неді. Босанѓаннан кейінгі ењбек демалысына шыѓу ќђќыѓын, жања туѓан
нѕрестесі ќайтыс болѓан ѕйелдер де иеленеді. Егер жџктілік кезењінде
ѕйелде тџсік болса, онда бђл ѕйелге ењбекке уаќытша жарамсыздыѓына
байланысты ењбек демалысы беріледі.
Жџктілікті жасанды жолмен тоќтатуѓа ќатысты, жѕрдемаќы уаќыт-

ша ењбекке жарамсыз болѓан алѓашќы 2 кџн џшін тљленеді.

Жџктілігіне жѕне босануына байланысты
жѕрдемаќыныњ мљлшері

Жђмыс істейтін ѕйелдерге жџктілігіне жѕне босануына байланысты
жѕрдемаќылар, жџктілігіне жѕне босануына байланысты ењбек дема-
лысыныњ бџкіл кезењіне жалаќыныњ 100 проценті мљлшерінде тљле-
неді. Жѕрдемаќыныњ мљлшері жинаќталып есептеледі жѕне ѕйелдер-
ге босанѓанѓа дейін іс жџзінде пайдаланѓан кџндердіњ санына ќарама-
стан толыќ кљлемде (яѓни, 126 кџнтізбелік кџн џшін) тљленеді.
Жџктілігіне жѕне босануына байланысты жѕрдемаќылар таѓайындау

жѕне тљлеу џшін негіз болып, белгіленген тѕртіпте берілетін ењбекке
уаќытша жарамсыздыќ ќаѓазы табылады. Ењбекке уаќытша жарамсыз-
дыќ ќаѓазын жоѓалтып алѓан жаѓдайда, жѕрдемаќы оныњ кљшірмесі
бойынша беріледі (Ќазаќстан Республикасыныњ денсаулыќ ќорѓау
істері жљніндегі агенттігі тљраѓасыныњ 2000 жылѓы 29 желтоќ-
сандаѓы № 859 «Азаматтарѓа ењбекке жарамсыздыѓы туралы ќаѓаз-
дарды беру ережелерін бекіту туралы» бђйрыѓы).

Жѕрдемаќыны тљлеу мерзімі

Жђмыс істейтін ѕйелдерге жџктілігіне жѕне босануына байланысты
жѕрдемаќылар ењбек демалысыныњ бџкіл уаќытына беріледі.
Жџктілігіне жѕне босануына байланысты ењбек демалысыныњ кџндері,
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босанѓаннан кейінгі ењбек демалысыныњ кџндерімен біріге жинаќта-
лып есептеле отырып, 126 кџнтізбелік кџнді ќђрайды жѕне бђл кездегі
тљленетін жѕрдемаќы біржолѓы болып табылады. Ауыр босанѓан неме-
се екі не одан да кљп бала туѓан жаѓдайда жѕрдемаќы 140 кџнтізбелік
кџн џшін тљленеді.
Баласы џш жасќа толѓанѓа дейін жалаќысы саќталмайтын ењбек дема-

лысын алѓан жѕне осы кезењде жђмысќа шыќпаѓан ѕйелдер босанѓан жаѓ-
дайда,  оларѓа босануына жѕне жџктілігіне байланысты жѕрдемаќы тљлен-
бейді. Егер бала џш жасќа толѓанѓа дейін оны кџтуге арналѓан ењбек
демалысы аяќталѓан жаѓдайда жџктілігіне жѕне босануына байланысты
жѕрдемаќыны алу ќђќыѓы туындаса, онда жѕрдемаќы жалаќысы саќ-
талмайтын ењбек демалысы аяќталѓан бірінші кџннен бастап тљленеді.

Жџктілігіне жѕне босануына байланысты
жѕрдемаќыны тљлеудіњ жалпы тѕртібі

Ѕйелдерге жџктілігіне жѕне босануына байланысты ењбек демалы-
сы, ѕйелдерге кењес беру немесе љзге де емдеу мекемелері белгіленген
тѕртіпте беретін ењбекке уаќытша жарамсыз ќаѓазыныњ негізінде бері-
леді. Жалпы, ереже бойынша аурухана ќаѓазы жџктіліктіњ 28-аптасы-
нан бастап беріледі. Ѕйелдердіњ кейбір санаттары џшін (мысалы, кљпба-
лалы жџктілік жѕне т.б.) аурухана ќаѓазы аталѓан мерзімнен ертерек
берілуі мџмкін.
Аурухана ќаѓазы бір мезетте 126 аптаѓа (босанѓанѓа дейінгі 70

кџнтізбелік кџн жѕне босанѓаннан кейінгі 56 кџнтізбелік кџн). Ауыр
босанѓан жаѓдайда 14 кџнтізбелік кџндік ђзаќтыќты кљздейтін ќосым-
ша аурухана ќаѓазы беріледі.
Ѕйел адам жџктіліктіњ 30-аптасына дейін босанып, тірі бала туѓан

жаѓдайда ѕйелді босандырѓан емдеу мекемесі жџктілігіне жѕне боса-
нуына байланысты жарамсыздыќ ќаѓазын 126 кџнтізбелік кџнге береді.
Ѕйел адам баланы кџтуге байланысты ењбек демалысында немесе

жалаќысы саќталмайтын ќосымша ењбек демалысында болѓан кезењде,
жџктілігіне жѕне босануына байланысты ењбек демалысы туындаѓан
жаѓдайда ењбекке жарамсыздыќ ќаѓазы жалпы негіздер бойынша бері-
леді.
Ђйымныњ жђмысы уаќытша тоќтаѓан кезде, љндірістіњ уаќытша ќыс-

ќартылуына орай жалаќысы саќталмайтын ењбек демалысына еріксіз
шыќќан кезде, жџктілігіне жѕне босануына байланысты ењбек демалы-
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сы туындаѓан кезде, ѕйелдерге жџктілігіне жѕне босануына байланыс-
ты жѕрдемаќы аталѓан кезењ туындаѓанѓа дейін жалаќыдан есептеледі
жѕне жџктілігіне жѕне босануына байланысты ењбек демалысы кезењі-
ндегі бџкіл кџндер џшін толыќ кљлемде тљленеді.
Егер ѕйел адамныњ кінѕлігі аныќталса, жџктілігіне жѕне босануына

байланысты жѕрдемаќы ќамауда, сот-медициналыќ сараптамада болѓан
кездері џшін, сонымен ќатар, соттыњ ђйѓарымы бойынша мѕжбџрлі тџрде
емдеуде болѓан (жџйке ауруына шалдыќќандардан басќалары) кездері
џшін тљленбейді.
Ќызметтен босатудыњ дђрыстыѓы туралы дау кезінде, ќызметкер

жђмысќа ќайта алынса, жџктілігіне жѕне босануына байланысты
жѕрдемаќы оѓан ќђќыќ туындаѓан бірінші кџннен бастап тљленеді.
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16-ТАРАУ

БАЛА ТУУЃА БАЙЛАНЫСТЫ ЖЅРДЕМАЌЫ

Бала тууѓа байланысты жѕрдемаќыныњ тџсінігі

Бђл жѕрдемаќы бала туѓан кезде берілетін бір жолѓы аќшалай со-
маны білдіреді. Ол отбасыныњ бала туѓан кездегі ќосымша шыѓында-
рын жабуѓа баѓытталѓан.

Бала тууѓа жѕне (оны асырап алуѓа) ќђќылы тђлѓалар

Бала тууѓа (оны асырап алуѓа) байланысты жѕрдемаќы алу ќђќыѓын
ата-аналарыныњ бірі немесе олардыњ орнындаѓы тђлѓалар иеленеді. Екі
немесе одан да кљп бала туѓан жаѓдайда жѕрдемаќы ѕрбір балаѓа бљлек
беріледі. Љлі бала туылѓан жаѓдайда аталѓан жѕрдемаќы таѓайындал-
майды.

Жѕрдемаќы таѓайындау џшін ќажетті ќђжаттар

Жѕрдемаќыны таѓайындау џшін негіз болып келесі ќђжаттар табы-
лады:

1) жѕрдемаќы таѓайындау туралы љтініш;
2) АХАЖ органдары берген туу туралы куѕлік;
3) егер ата-аналары жђмыс істесе немесе оќу оќыса, онда жђмыс

(оќу)  орнынан мђндай жѕрдемаќыныњ таѓайындалмаѓаны туралы аныќ-
тама беріледі.
Ата-анасыныњ орнын алмастырушы тђлѓаныњ бала тууѓа байланыс-

ты жѕрдемаќы таѓайындау туралы љтінішіне балаѓа ќорѓаншылыќ не-
месе ќамќоршылыќты таѓайындау туралы шешімніњ џзіндісі бірге ђсы-
нылады.
Ѕлеуметтік ќамсыздандыру органдарына бала туѓан кџннен 12 ай-

дыњ ішінде бала тууѓа байланысты жѕрдемаќы таѓайындау џшін жолда-
ну ќажет.

Бала тууѓа байланысты жѕрдемаќыныњ мљлшері

Бала тууѓа байланысты жѕрдемаќыныњ мљлшері 15 айлыќ есептік
кљрсеткішке тењ келеді.
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17-ТАРАУ

ЕЊБЕККЕ УАЌЫТША ЖАРАМСЫЗДЫЃЫНА
БАЙЛАНЫСТЫ ЖЅРДЕМАЌЫЛАР

Ењбекке уаќытша жарамсыздыќтыњ жаѓдайлары

Ењбекке уаќытша жарамсыздыќты ќызметкердіњ науќастануына,
ењбек жараќатын алуына орай немесе зањдарда ѕлеуметтік деп танылѓан
љзге де себептер орын алѓан жаѓдайда ењбекке ќабілетініњ жоѓалуына
немесе тљмендеуіне байланысты љзініњ ењбек міндеттерін орындай ал-
мауы ретінде тџсінуге болады. Ењбекке уаќытша жарамсыздыѓына бай-
ланысты жѕрдемаќыны берудіњ маќсаты болып ењбекке ќабілетті ќал-
пына келтіру, сонымен ќатар ќызметкердіњ ќызметтестерініњ жѕне оныњ
отбасы мџшелерініњ денсаулыќтарын ќорѓау маќсаттарында созылмалы
аурулардыњ, ќызметкерде ќандай да бір аурудыњ туындауыныњ немесе
дамуыныњ алдын алу.
Ењбекке уаќытша жарамсыздыѓына байланысты жѕрдемаќылар

тљмендегідей жаѓдайларда таѓайындалады жѕне тљленеді:
- ењбекке ќабілетін жоѓалтумен байланысты ауру (жараќат) орын

алѓан жаѓдайда;
- жџктілікті жасанды жолмен тоќтатќан кезде;
- отбасыныњ науќастанѓан мџшелерін кџту кезінде;
- карантин кезінде;
- туберкулезбен немесе кѕсіптік аурумен ауыруына орай басќа

жђмысќа уаќытша ауысу кезінде;
- љзге де жаѓдайларда.

Ењбекке уаќытша жарамсыздыѓына байланысты
жѕрдемаќылардыњ тџрлері:

- ќызметкердіњ ењбекке ќабілетініњ жоѓалуына не тљмендеуі ѕкеп
соќќан ауру не жараќат кезіндегі;

- отбасы мџшесініњ науќастануы жѕне  оны кџтуге ќажеттік туѓан
кездегі;

- туберкулезбен немесе кѕсіптік аурумен ауыруына орай басќа
жђмысќа уаќытша ауысу кезіндегі;
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- карантин кезіндегі;
- протездік-ортопедтік кѕсіпорынѓа орналастыра отырып протездеу

кезіндегі;
- жџктілікті жасанды жолмен тоќтату кезіндегі.

Уаќытша жарамсыздыќ ќаѓазы

Ењбекке уаќытша жарамсыздыѓына байланысты жѕрдемаќыларды
таѓайындау жѕне тљлеу џшін негіз болып белгіленген тѕртіпте берілетін
ењбекке уаќытша жарамсыздыќ ќаѓазы табылады. Ењбекке уаќытша
жарамсыздыќ ќаѓазын жоѓалтып алѓан жаѓдайда, жѕрдемаќы оныњ
кљшірмесі бойынша беріледі (Ќазаќстан Республикасыныњ денсаулыќ
ќорѓау істері жљніндегі агенттігі тљраѓасыныњ 2000 жылѓы 29
желтоќсандаѓы № 859 «Азаматтарѓа ењбекке жарамсыздыѓы тура-
лы ќаѓаздарды беру ережелерін бекіту туралы» бђйрыѓы).
Ењбекке уаќытша жарамсыздыќ ќаѓазы (аурухана ќаѓазы) ењбекке

уаќытша жарамсыздыѓына байланысты жѕрдемаќы тљлеуге негіз бо-
лып табылатын жалѓыз ќаржылыќ ќђжат болып табылады. Ол џш
функцияны атќарады:

1. есеп, баќылау жѕне статистикалыќ есеп беру;
2. ењбек міндеттерін орындаудан уаќытша босату;
3. ењбекке уаќытша жарамсыздыѓына байланысты жѕрдемаќы алу

ќђќыѓын береді.
 Ењбекке уаќытша жарамсыздыќ ќаѓазы, стационарлыќ емдеу меке-

мелерінде емделген кездерді есептемегенде, ењбекке уаќытша жарам-
сыздыќ аныќталѓан кџні беріледі.
Ѕртџрлі емдеу мекемелері бере алатын аныќтамалар ењбекке уаќыт-

ша жарамсыздыѓына байланысты жѕрдемаќы алу џшін негіз бола ал-
майды.

Љндірістік жараќат

Ењбекке уаќытша жарамсыздыќ ќаѓазында бекітілген ењбекке ќабі-
летінен айырылу тек аурудыњ нѕтижесінде ѓана емес, ењбек жараќаты-
ныњ нѕтижесінде де орын алуы мџмкін.
Љндірістегі ќайѓылы оќиѓаныњ нѕтижесінде орын алѓан ењбекке

уаќытша ќабілетсіздікке байланысты жѕрдемаќы ѕлеуметтік ќамсыздан-
дыру жекелеген тџрі болып табылады.
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Ењбек жараќаты ретінде љндірістегі ќайѓылы оќиѓаныњ нѕтижесінде
ќызметкердіњ денсаулыѓына келтірілген заќым танылады. Ењбек жара-
ќатыныњ љзіне тѕн белгілері болып ѕртџрлі механикалыќ (заќым, жара-
ќат, контузия, аяќ-ќолдыњ сынуы, кџю жѕне т.б.), химиялыќ (улану,
химиялыќ кџю жѕне т.б.), жылулыќ (кџю, џсу жѕне т.б.) ѕсер етудіњ
нѕтижесінде денсаулыќќа зиян келудіњ жѕне ењбекке ќабілеттіњ жоѓа-
луыныњ аяќ асты болуы табылады.
Љндірістік жараќат – ењбекке ќабілеттіњ жоѓалуыныњ кењ таралѓан

себептерініњ бірі. Љндірістегі ќайѓылы оќиѓалар ќызметкерлер денсау-
лыѓыныњ толыќ немесе ішінара жоѓалуына ѕкеп соѓады. Љкінішке орай,
љндірістік жараќат алѓандардыњ саны азаятын емес.
Љндірістік жараќаттардыњ себепетері љте кљп, біраќ олардыњ ішінде

ењ кењ таралѓаны – ќауіпсіздік техникасыныњ жѕне жђмыс орындарын-
да ењбекті ќорѓаудыњ бђзылуы, сонымен ќатар жабдыќтардыњ тозуы
жѕне ескіруі, ењбек жѕне љндірістік тѕртіптіњ тљмен дењгейі. Жђмыс-
сыздыќ кењ етек алѓан ќазіргі жаѓдайда ќызметкер жђмысынан айыры-
лып ќалу ќаупінен ќорќып, ењбектіњ ќауіпсіз жаѓдайлары ќамтамасыз
етілмеген жђмыстарды орындауѓа да келіседі.
Кљптеген жђмыс берушілер табысты арттыру маќсатында ењбекті

ќорѓауѓа ќатысты ќаражатты џнемдеп ќалѓысы келеді, ењбекті ќорѓау
мѕселелерін шешуді оѓан ќђзыретті емес тђлѓаларѓа жџктейді.

Жѕрдемаќыларды тљлеу мерзімдері

Ауырѓан жаѓдайда ењбекке уаќытша жарамсыздыѓына байланысты
жѕрдемаќы ењбекке жарамсыздыќ орын алѓан бірінші кџннен бастап
ењбекке ќабілет ќалпына келген кџнге дейін немесе медициналыќ ѕлеу-
меттік сараптамалыќ комиссия (МЅСК) мџгедектікті таѓайындаѓанѓа
дейін тљленеді. Біраќ, ењбекке уаќытша ќабілетсізідіктіњ барлыќ жаѓ-
дайларында жѕрдемаќы ќатарынан 2 айдан артыќ тљленбейді. Туберку-
лезбен ауыру салдарынан туындаѓан ењбекке уаќытша жарамсыздыќ
жаѓдайында жѕрдемаќы тђлѓа жазылѓанѓа дейін тљленеді, алайда оны
тљлеу ќатарынан 10 айдан ђзаќ болмауы жѕне екі кџнтізбелік жыл ішінде
жалпы алѓанда 12 айдан аспауы тиіс.
Ењбекке уаќытша жарамсыздыќ туындаѓан жаѓдайда аќы тљленетін жыл

сайынѓы ењбек демалысы кезінде ќызметкерге жѕрдемаќы тљленбейді. Егер
ењбекке жарамсыздыќ ењбек демалысы аяќталѓан соњ да жалѓаса берсе,
онда жѕрдемаќы ењбек демалысы аяќталѓан кџннен бастап тљленеді.
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Егер ќызметкер ќолданыстаѓы зањдарѓа сѕйкес жђмысынан (лауа-
зымынан) аластатылѓан кезењде ењбекке уаќытша жарамсыздыќ туын-
даса, онда бђл тђлѓаѓа жѕрдемаќы тљленбейді. Егер ќызметкер ќызмет-
ке ќайтадан алынѓан соњ да ењбекке жарамсыздыќ жалѓаса берсе,
жѕрдемаќы жђмысќа алынѓан кџннен бастап тљленеді.
Егер кџтімніњ болмауы отбасыныњ науќастанѓан мџшесініњ љміріне

немесе денсаулыѓына ќауіп тљндіретін болса жѕне отбасыныњ науќастанѓан
мџшесін белгілі бір себептермен ауруханаѓа жатќызу мџмкін болмаса
жѕне отбасы мџшелерініњ арасында оны кџтіп-баѓуѓа ќабілетті басќа
адам болмаса, отбасыныњ науќастанѓан мџшесін кџтуге ќатысты ењбек
демалысы кезінде ењбекке уаќытша жарамсыздыѓына байланысты
жѕрдемаќы жалпы негіздер бойынша тљленеді. Ѕйел адамныњ 2 жасќа
толмаѓан баласы науќастанѓан кезде, науќас баланы кџтіп-баѓуѓа ќабі-
летті отбасы мџшесініњ бар-жоќ екендігіне ќарамастан, оныњ анасына
ењбекке уаќытша жарамсыздыѓына байланысты жѕрдемаќы беріледі.
Кезекті немесе ќосымша ењбек демалысындаѓы, жалаќысы саќтал-

майтын ењбек демалысындаѓы ќызметкерге немесе жђмысшыѓа отба-
сыныњ науќастанѓан мџшесін кџтіп-баѓуѓа ќатысты жѕрдемаќы беріл-
мейді.
Ќызметкер жђќпалы аурумен науќастанѓан жаѓдайда санитарлыќ

эпидемиологиялыќ ќызмет органдары бђл ќызметкерді жђмысынан
шеттетсе, оѓан карантин кезіндегі ењбекке уаќытша жарамсыздыѓына
байланысты жѕрдемаќы тљленеді.
Туберкулезбен немесе кѕсіптік аурумен науќастанѓан жаѓдайда ќыз-

меткер ењбекке уаќытша ќабілетсіз болады, алайда егер медициналыќ
кљрсетулер бойынша ол емдеудіњ ќалыпты барысын бђзбастан басќа
жђмысты орындай алатын болса, онда жђмыс беруші ќызметкердіњ
келісімімен оныњ денсаулыќ жаѓдайына нђќсан келтірмейтін басќа
жђмысќа ауыстыруѓа міндетті. Ќызметкер басќа жђмысќа ауысудан бас
тартќан жаѓдайда немесе ђйымда тиісті жђмыс болмаѓан жаѓдайда ењбек
шарты бђзылады.
Ќызметкерді протездік-ортопедтік ђйымѓа стационарѓа жатќызѓан

кезде жѕрдемаќы стационардаѓы бџкіл уаќыт џшін жѕне стационарѓа
барып-ќайтќан уаќыт џшін, алайда 30 кџнтізбелік кџннен аспайтын мер-
зімге  тљленеді.
Ќызметтен босатудыњ дђрыстыѓы туралы дау кезінде, ќызметкер

жђмысќа ќайта алынса, ењбекке уаќытша жарамсыздыѓына байланыс-
ты жѕрдемаќы оѓан ќђќыќ туындаѓан бірінші кџннен бастап тљленеді.
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Ењбекке жарамсыздыќ ѕскери оќу жиын немесе љндірістен ќол џзбе-
стен оќу орнында оќумен байланысты берілген ќосымша ењбек дема-
лысы кезењінде туындаса ењбекке уаќытша жарамсыздыѓына байланы-
сты жѕрдемаќы аталѓан кезењ аяќталѓан соњ ењбекке уаќытша ќабі-
летсіздіктіњ бірінші кџнінен бастап тљленеді.
Егер ќызметкер  ќолданыстаѓы зањдарѓа сѕйкес жђмысынан (лауа-

зымынан) алыстатылѓан кезењде ењбекке уаќытша жарамсыздыќ туын-
даса, онда бђл тђлѓаѓа жѕрдемаќы тљленбейді. Егер ќызметкер ќызмет-
ке ќайтадан алынѓан соњ да ењбекке жарамсыздыќ жалѓаса берсе, жѕрде-
маќы жђмысќа алынѓан кџннен бастап тљленеді.
Зањдарда кљзделген жаѓдайларда ќызметкерлерге ќатысты мезгілдік

медициналыќ тексеру жџргізу кезінде жѕрдемаќылар тљленбейді (Ќазаќ-
стан Республикасы Џкіметініњ 1999 жылѓы 11 маусымдаѓы № 731
«Жђмыс берушініњ есебінен ѕлеуметтік ќамсыздандыруѓа байланысты
жѕрдемаќыларды таѓайындау жѕне тљлеу тѕртібі туралы нђсќауды бекі-
ту туралы» ќаулысы).

Жѕрдемаќыныњ мљлшері

Ењбекке уаќытша жарамсыздыѓына байланысты жѕрдемаќы негізгі
жђмыс орны бойынша жђмыс берушініњ ќаражаты есебінен тљленеді.
Негізгі жђмыс орны ретінде ењбек кітапшасы (мђнда орындалатын
жђмыс туралы жазбалар болуы тиіс) жатќан жђмыс саналады.
Ењбекке уаќытша жарамсыздыѓына байланысты жѕрдемаќылар

жђмыс істейтін азаматтарѓа орташа жалаќы есебінен тљленеді. Бђл рет-
те ењбекке уаќытша жарамсыздыѓына байланысты айлыќ жѕрдемаќы-
ныњ мљлшері Ќазаќстан Республикасыныњ тиісті жылѓа арналѓан рес-
публикалыќ бюджет туралы зањында белгіленген он бес есе айлыќ
есептік кљрсеткіштен аса алмайды.
Ењбекке мерзімдік аќы тљлеу кезінде жѕрдемаќыны есептеу џшін

негізгі айлыќ жалаќы алынады. Егер ќызметкер толыќ емес лауазым-
дыќ жалаќы алатын болса, онда жѕрдемаќы да іс жџзінде алынатын
жалаќы бљлігімен есептеледі.
Ењбекке кесімді аќы тљлеу кезінде жѕрдемаќы ењбекке жарамсыз-

дыќ туындаѓан айѓа дейінгі соњѓы 2 кџнтізбелік айдаѓы орташа жала-
ќыдан есептеледі.
Егер ењбекке уаќытша жарамсыздыќ алдыњѓы тоќсанда басталып,

аѓымдаѓы тоќсанда да жалѓасын тапса, онда жѕрдемаќыны есептеу жѕне
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оныњ мљлшерін айлыќ тђрѓыдан шектеу тиісті тоќсанѓа сѕйкес айлыќ
есептік кљрсеткішті ќолдана отырып есептеледі.
Ќызметкердіњ ењбек жараќатымен немесе кѕсіптік ауруымен байла-

нысты ењбекке уаќытша жарамсыздыѓына байланысты жѕрдемаќыны
жђмыс беруші ењбекке жарамсыздыќ туындаѓан кџннен бастап ол жа-
зылып, жђмысќа шыќќанѓа дейін немесе ењбекке тђраќты тџрдегі жа-
рамсыздыѓы аныќталѓанѓа дейін не мџгедектікті белгілегенге дейін
орташа жалаќыныњ жџз проценттік мљлшерінде тљлейді.

Ењбекке уаќытша жарамсызыдыѓына байланысты жѕрдемаќы
келесі жаѓдайларда тљленбейді:

- зањдарда белгіленген жаѓдайларда ќызметкерлерге ќатысты меди-
циналыќ тексеру љткізу кезінде, сонымен ќатар, ѕскери ќызметке ша-
ќыру кезінде, соныњ ішінде, емдеу мекемесініњ стационарына жатќыз-
ѓан кезде;

- ќызметкерге жалаќы тљлеуді тоќтата отырып, оны жђмысынан (ла-
уазымынан) шеттету кезінде;

- жђмысты немесе љзге де міндеттерді орындаудан жалтару џшін љз
денсаулыѓына ќасаќана зиян келтірген кезде;

- ќызметкерді соттыњ ђйѓарымы бойынша мѕжбџрлеп емдеу кезінде
(жџйке ауруына шалдыќќандарды есептемегенде);

- ќызметкердіњ ќамауда болѓан жѕне сот-медициналыќ сараптама-
дан љткен кезі (оныњ кінѕлілігі дѕлелденсе);

- ќызметкердіњ алкоголь ішімдіктерін, есірткіні пайдаланудыњ жѕне
уланудыњ, сонымен ќатар мастанумен байланысты ѕрекеттердіњ салда-
рынан туындаѓан аурулардан немесе жараќаттардан ењбекке уаќытша
жарамсыз болѓан кезі.

Ењбек жараќаты салдарынан ењбекке уаќытша
жарамсыздыѓына байланысты жѕрдемаќы

Біздіњ ойымызша, жѕрдемаќыныњ бђл тџрін бљлек ќарастырѓан жљн.
Ењбекке ќабілетінен айырылу тек науќастанудыњ ѓана емес, соны-

мен ќатар ењбек жараќатыныњ да салдарынан орын алуы мџмкін. Ењбек
жараќаты ретінде љндірістегі ќайѓылы оќиѓаныњ салдарынан денсаулыќќа
заќым келу тџсініледі. Аурумен салыстырѓанда ќайѓылы оќиѓаѓа ден-
саулыќтыњ жараќат (механикалыќ ѕсер ету сипатындаѓы – жара, жазым
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болу, сыну жѕне т.б., химиялыќ ѕсер ету сипатындаѓы – улану жѕне т.б.
не жылулыќ сипаттаѓы – кџю, џсу жѕне т.б.) салдарынан бірден заќым-
дануы тѕн.
Љндірістік жараќат – бђл елдіњ ењбекке жарамды азаматтарыныњ

ењбекке ќабілетін жоѓалтуыныњ негізгі себептерініњ бірі. Љндірістер-
дегі жараќаттар, заќымдар, ќайѓылы оќиѓалар адамдардыњ денсаулыѓы-
ныњ толыѓымен немесе ішінара жоѓалтуына ѕкеп соѓады. Жѕне љкінішті
бір жайт, љндірісте жараќат алѓан адамдардыњ саны азаятын емес.
Љндірістік жараќаттардыњ себебі кљп, біраќ солардыњ ішінде ењ кењ

таралѓаны – жђмыс орындарында ќауіпсіздік техникасы мен ењбекті
ќорѓау ережелерініњ бђзылуы, сонымен ќатар жабдыќтардыњ тозуы жѕне
ескіруі, ењбек жѕне љндірістік тѕртіптіњ тљмендігі. Осылардыњ барлыѓы
жђмыссыздыќ етек алѓан жаѓдайда орын алуда, мђндай жаѓдайда ќыз-
меткер жђмысынан айырылып ќалудан ќорыќќаны соншалыќ, ќауіпсіз
ењбек жаѓдайлары ќамтамасыз етілмеген жђмыстарды орындауѓа да
келіседі.
Кљптеген жђмыс берушілер табысты арттыру маќсатында ењбекті

ќорѓау ќђралдарын негізсіз џнемдеуге тырысады, ењбекті ќорѓау мѕсе-
лелерін шешуді ќђзыретті емес тђлѓаларѓа тапсырады, ењбекті ќорѓау
талаптарын саќтамайды. Ќауіпсіз ењбек жаѓдайлары џшін кѕсіпорын-
ныњ басшысы жауапкершілікте болатынымен, кѕсіпорынныњ бірінші
басшысы ењбекті ќорѓау жѕне ќауіпсіздік техникасы жаѓдайларына
баќылау жасауѓа, баѓынысты ќызметкерлерден ќауіпсіздік техника-
сы ережелерін саќтауын талап етуге міндетті.
Зањдарда ќайѓылы оќиѓаныњ љндірісте орын алуын растайтын жалпы

себептер аныќталѓан.
Жђмыс беруші мердігерлік жѕне тапсырма шарттарына сѕйкес жђмыс

істейтін жђмысшылар мен ќызметкерлердіњ денсаулыѓына жђмыс бе-
рушініњ аумаѓында жѕне одан тыс жерде келген зиян џшін материал-
дыќ жауапкершілікте болады. Басќаша айтар болсаќ, егер ќайѓылы оќиѓа
кезінде зардап шеккен тђлѓа кѕсіпорынныњ љндірістік ќызметімен бай-
ланысты болса жѕне оныњ оќиѓа болѓан жерде болуы ењбек міндеттерін
орындаумен байланысты болса, онда мђндай ќайѓылы оќиѓа љндірісте
орын алды деп саналады.
Егер ењбек жараќаты жђмыс берушініњ ќалыпты жѕне ќауіпсіз ењбек

жаѓдайларын ќамтамасыз етпеуі (ењбекті ќорѓау, ќауіпсіздік техника-
сы, љндірістік санитария ережелерін саќтамау жѕне т.б.) салдарынан орын
алса, онда бђл ењбек жараќаты жђмыс берушініњ кінѕсінан туындады
деп саналады.
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Љндірістегі барлыќ ќайѓылы оќиѓалар есепке алынып, тергелуі тиіс.
Тергеудіњ маќсаттарыныњ бірі болып зѕбір шеккен тђлѓаны ењбекке
уаќытша жарамсыздыѓына байланысты жѕрдемаќымен ќамсызданды-
ру, сонымен ќатар денсаулыќќа келтірілген зиянды љтеу табылады. Алай-
да, тѕжірибеде ќайѓылы оќиѓаны тергеу кезінде ѕртџрлі ќиындыќтар
жиі орын алып жатады. Мысалы, «жђмысќа бару жѕне одан келу жолы»
ретінде жђмыс орнына бару немесе жђмыстан келу жаяу немесе кљліктіњ
кез келген тџрінде ќозѓалуды білдіреді. Мђндай жаѓдайда жолдыњ
баѓыты емес, жђмысќа бару, не одан ќайту фактісініњ ѓана зањды
мѕні болады.
Жђмыс берушініњ келтірілген зиян џшін жауапкершілігініњ жѕне

оныњ кінѕсініњ дѕлелі болып ќђжаттар мен куѕ кљрсетулері, соныњ
ішінде, мыналар табылуы мџмкін:

- љндірістегі ќайѓылы оќиѓа туралы акт;
- соттыњ џкімі, шешімі, прокурордыњ, аныќтама жѕне алдын-ала

тергеу органыныњ ќаулысы;
- ењбекті ќорѓау жаѓдайына жѕне ењбек туралы зањдардыњ саќталуына

ќадаѓалауды жѕне баќылауды жџзеге асыратын ењбек инспекторыныњ
немесе љзге де лауазымды тђлѓалардыњ (органдардыњ) денсаулыќќа
келтірілген зиянныњ себептері туралы ќорытындысы;

- кѕсіптік ауру туралы медициналыќ ќорытынды;
- кінѕлі тђлѓаларѓа ѕкімшілік немесе тѕртіптік шаралар таѓайындау

туралы шешім;
- ѕлеуметтік саќтандыру органыныњ жђмыс берушініњ ќызметкерге

немесе жђмысшыѓа ењбек жараќатына орай ењбекке уаќытша жарамсыз-
дыѓына байланысты жѕрдемаќы тљлеуге шыѓындарды љтеуі туралы
ќаулысы.
Кѕсіпорындар љндірісте зардап шеккен ќызметкерлерге немесе ќыз-

меткер ќайтыс болѓан жаѓдайда осы ќђќыќты иеленуші тђлѓаларѓа
келтірген зиян џшін материалдыќ жауапкершілікте болады.
Кѕсіпорын немесе оныњ ќђќыќмирасќоры љндірістегі ќайѓылы

оќиѓаныњ немесе кѕсіптік аурудыњ салдарынан ењбекке ќабілетін толы-
ѓымен не ішінара жоѓалтќан ќызметкерге немесе ќызметкер ќайтыс
болѓан жаѓдайда осы ќђќыќты иеленуші тђлѓаларѓа келтірген зиян џшін
бір жолѓы жѕрдемаќы тљлейді жѕне ќызметкердіњ денсаулыѓына не оныњ
љлімімен келтірілген зиянды зањдарда кљзделген тѕртіпте жѕне мљлшерде
љтейді.
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Бір жолѓы жѕрдемаќыныњ мљлшері ђжымдыќ шартпен жѕне
Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарымен аныќталады жѕне мыналар-
дан кем болмауы тиіс:

- ќызметкер љндірістегі ќайѓылы оќиѓаныњ немесе кѕсіптік аурудыњ
салдарынан ќайтыс болѓан жаѓдайда оныњ жылдыќ жалаќысынан 10
еседен;

- ењбек жараќаты немесе кѕсіптік ауруыныњ салдарынан І немесе ІІ
топ мџгедегі деп танылѓан ќызметкердіњ жылдыќ жалаќысынан 5 есе-
ден;

- ењбек жараќаты немесе кѕсіптік ауруыныњ салдарынан ІІІ топ мџге-
дегі деп танылѓан ќызметкердіњ жылдыќ жалаќысынан 2 еседен;

- ќызметкерге мџгедектік таѓайындалмастан ењбекке ќабілеттігі жо-
ѓалды деп танылѓан кезде – оныњ жылдыќ жалаќысынан.
Жылдыќ жалаќыны есептеу тѕртібін Ќазаќстан Республикасыныњ

Џкіметі аныќтайды.
Егер ќызметкер мђндай кљмек тџрлеріне мђќтаж деп танылса,

кѕсіпорын зѕбір шеккен ќызметкерге емделуге, протездеуге, медици-
налыќ жѕне ѕлеуметтік кљмектіњ љзге де тџрлеріне кеткен шыѓындарын
љтейді. Ќажет болѓан жаѓдайда кѕсіпорын медициналыќ ќорытындыѓа
сѕйкес зѕбір шеккен ќызметкердіњ кѕсіптік сауыѓуын, ќайта дайындыќ-
тан љтуін жѕне жђмысќа орналасуын ќамтамасыз етеді немесе осы маќ-
саттардаѓы шыѓындарды љтейді.
Ењбекті ќорѓау нормаларыныњ талаптарын бђзѓаны џшін кінѕлі

немесе ќадаѓалау жѕне баќылау ќызметтеріне кедергі келтіруші ла-
уазымды тђлѓалар зањдарда белгіленген тѕртіпте ѕкімшілік,
тѕртіптік, материалдыќ немесе ќылмыстыќ жауапкершілікке тар-
тылады.
Сонымен ќатар, ќызметкерлер де ењбекті ќорѓау жљніндегі норма-

тивтік ќђќыќтыќ актілердіњ талаптарын бђзѓаны џшін Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ зањдарына сѕйкес жауапкершілікке тартылады.
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18-ТАРАУ

ЅЛЕУМЕТТІК  ЖЅРДЕМАЌЫЛАРДЫЊ
БАСЌА ТЏРЛЕРІ

Атаулы ѕлеуметтік кљмек. Бђл – жђмыссыздарѓа арналѓан арнайы
ѕлеуметтік кљмек. Бђл тљлемдер жђмыссыз ретінде тіркелген, отбасы-
ныњ адам басына шаќќандаѓы табысы белгіленген мљлшерден аспай-
тын тђлѓаларѓа белгілі бір мерзімде тљленетін тљлемдер.
Жѕрдемаќыныњ аталѓан тџрі жђмыссыз, кљмекке мђќтаж тђлѓалар-

ды материалдыќ ќамсыздандырудыњ жања тџрі болып табылады. Мђндай
жѕрдемаќымен ќамсыздандырудыњ жаѓдайлары мен тѕртібі Ќазаќстан
Республикасыныњ 2001 жылѓы 17 маусымдаѓы «Мемлекеттік атаулы
ѕлеуметтік кљмек туралы» зањымен реттеледі, бђл зањ жђмыссыздарды
материалдыќ ќамсыздандыру жџйесін тџбірімен љзгертті.
Атаулы ѕлеуметтік кљмекті алу ќђќыѓын Ќазаќстан Республикасы-

ныњ азаматтары, оралмандар, босќын мѕртебесіне ие тђлѓалар, Ќазаќ-
стан Республикасыныњ аумаѓында тђраќты тџрде тђратын шетелдіктер
мен  азаматтыѓы жоќ тђлѓалар иеленеді.
Зањдарда жѕрдемаќыныњ отбасыныњ жалпы табысына тѕуелділігі

белгіленген. Атаулы ѕлеуметтік кљмектіњ мљлшері жѕне оны алу
мџмкіндігініњ љзі, отбасыныњ жиынтыќ табысына жѕне отбасыныњ ѕрбір
мџшесіне тиесілі сомаѓа тѕуелді болады. Бђл ретте жиынтыќ табысќа
барлыѓы кіреді: тіпті заттай кљмек те – балаларѓа берілетін сыйлыќ,
тегін тџстік ас, бау-баќшадан, малдан тџсетін табыс жѕне т.б. Мысалы,
Жамбыл облысында бђл жѕрдемаќы алу џшін бастапќы дењгей 2004
жылы 1800 тењгені ќђрады.
Кљмек жђмыссыз, біраќ халыќты жђмыспен ќамсыздандыру тура-

лы уѕкілетті органдарда тіркелмеген тђлѓаларѓа таѓайындалмайды. Бђл
ретте мына тђлѓаларѓа аталѓан ереже таралмайды: мџгедектерге жѕне
стационарлыќ емделуде бір айдан артыќ болѓан тђлѓаларѓа, кџндізгі
оќу бљлімінде оќитын оќушылар мен студенттерге, тыњдаушылар мен
курсанттарѓа, соныњ ішінде магистратура мен аспирантурада оќитын-
дарѓа, сонымен ќатар І жѕне ІІ-топтаѓы мџгедектерді, 80 жастан асќан
тђлѓаларды, 7 жасќа дейінгі балаларды кџтуші азаматтарѓа.
Себепсіз жаѓдайлармен ђсынылѓан жђмыстан немесе жђмысќа ор-

наласудан бас тартќан, ќоѓамдыќ жђмыстарѓа ќатысудан, оќудан неме-
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се ќайта оќудан љз еркімен бас тартќан жђмыссыз тђлѓалар атаулы ѕлеу-
меттік кљмекті алу ќђќыѓынан алты айѓа бас тартады.
Мџдделі тђлѓалар жѕрдемаќыныњ бђл тџрін алу џшін љз атынан не-

месе отбасы атынан атаулы ѕлеуметтік кљмекті таѓайындау џшін тђрѓы-
лыќты жеріндегі уѕкілетті органѓа ѕлеуметтік жеке кодтыњ нљмірін кљрсе-
те отырып, белгіленген џлгідегі љтінішті бере отырып жолданады.
Љтінішпен бірге келесі ќђжаттарды да ђсыну ќажет:

- отбасы ќђрамы туралы мѕліметтер;
- отбасы мџшелерініњ табыстары туралы мѕліметтер;
- љзіндік ќосалќы шаруашылыќтыњ бар-жоќтыѓы туралы мѕліметтер.
Атаулы ѕлеуметтік кљмек отбасыныњ оны алуѓа ќђќылы ѕрбір мџше-

сіне таѓайындалады. Оны алушылар ќђрамына мыналар енбейді:
- толыѓымен мемлекеттік ќамсыздандырудаѓы балалар;
- џй-интернаттарда тђраќты тџрде тђратын ќарттар мен мџгедектер;
- мерзімдік ѕскери ќызметтегі тђлѓалар;
- бас бостандыѓынан айыру, мѕжбџрлеп емдеу орындарындаѓы

тђлѓалар.
Атаулы ѕлеуметтік кљмек аѓымдаѓы тоќсанѓа таѓайындалады жѕне

ай сайын тљленеді.
Атаулы ѕлеуметтік кљмекті алу ќђќыѓы тоќсан сайын табыстар тура-

лы ќђжаттарды ђсыну арќылы расталып отырады.
Бђл ќђжаттардыњ негізінде атаулы ѕлеуметтік кљмекті алуѓа мџдделі

тђлѓаныњ немесе отбасыныњ жиынтыќ табысы аныќталады. Отбасыныњ
жиынтыќ табысына белгіленген уаќыт кезінде аќшалай немесе заттай
тџрде іс жџзінде алынѓан тђрѓын џйлік жѕне атаулы ѕлеуметтік кљмек-
тен басќа, табыстардыњ барлыќ тџрі енеді.
Отбасындаѓы ѕрбір адамѓа шаќќандаѓы орташа табыс, осыныњ ал-

дындаѓы тоќсандаѓы жиынтыќ табысы отбасы мџшелерініњ санына бљлу
арќылы аныќталады.
Тђлѓаѓа (отбасына) берілетін атаулы ѕлеуметтік кљмектіњ мљлшері

осы жердегі адам басына шаќќандаѓы орташа табыстыњ жѕне кедейлік
дењгейініњ айырмашылыѓына тењ келеді.
Атаулы ѕлеуметтік кљмекті алушы тђлѓа он бес кџн ішінде уѕкілетті

органды атаулы ѕлеуметтік кљмектіњ мљлшеріне не оны алу ќђќыѓына
ѕсер ететін жаѓдайлар туралы хабарландыруы тиіс.
Отбасыныњ ќђрамы немесе табыстардыњ мљлшері љзгерген жаѓдай-

да атаулы ѕлеуметтік кљмектіњ мљлшері ќайта есептеледі. Артыѓымен
тљленген сомалар ерікті тџрде ќайтарылуы тиіс, ал бђдан бас тартќан
жаѓдайда – мѕселе сот тѕртібімен шешіледі.
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Мемлекеттік атаулы ѕлеуметтік кљмек жергілікті бюджеттер есебі-
нен тљленеді.

Жерлеуге берілетін жѕрдемаќы

Жерлеу – бђл адам ќайтыс болѓан жаѓдайда оныњ денесін ђлттыќ
салт-дѕстџрге сѕйкес жерлеуге ќатысты дѕстџрлі ѕрекеттер. Жерлеу
мѕйітті (оныњ ќалдыќтарын) жерге, суѓа кљму, љртеу арќылы жџзеге
асырылуы мџмкін.
Ќазаќстан Республикасыныњ ќазіргі кездегі зањдары ѕрбір адамѓа

ол ќайтыс болѓан жаѓдайда оныњ еркін ескере отырып, жерлеуді кепіл-
дейді. Ерік білдіру куѕлардыњ ќатысуымен ауызша нысанда не жазба-
ша нысанда кљрініс табуы мџмкін. Ќайтыс болѓан тђлѓаныњ еркін орын-
даушылар болып ерік білдіруде кљрсетілген тђлѓалар (олардыњ келісі-
мімен) табылады, ал олар болмаѓан жаѓдайда немесе олар бђдан бас
тартќан жаѓдайда ќайтыс болѓан тђлѓаныњ еркін білдірушілер ретінде
оныњ ері (зайыбы) немесе љзге де жаќын туыстары не зањды љкілдері
танылады.
Зањдарда кљмекке мђќтаж азаматтардыњ ќатарындаѓы жђмыссыздар-

ды жерлеуге материалдыќ кљмек кљрсету кљзделген. Мђндай жаѓдайда
материалдыќ кљмек жерлеуді жџзеге асырѓан отбасына немесе тђлѓаѓа
кљрсетіледі.
Жерлеуді ќайтыс болѓан адамныњ туыстары немесе љзге де азамат-

тар жерлеу істері жљніндегі арнайы мекемелердіњ кљмегімен жџзеге
асырады. Ќайтыс болѓан адамныњ туыстары немесе оны жерлеуге ниет
білдірген тђлѓалар болмаѓан жаѓдайда жерлеуді тиісті мекемелер мем-
лекет есебінен жџзеге асырады.
Ќазіргі кездегі зањдар ѕрбір адамѓа ол ќайтыс болѓан жаѓдайда оныњ

еркін жѕне оныњ халќыныњ салт-дѕстџрі мен ѕдет-ѓђрпын ескере оты-
рып жерлеуді кепілдейді.
Ќайтыс болѓан адамды жерлеуші тђлѓалар љз ќалауы бойынша жер-

леуге берілетін жѕрдемаќыны алуѓа мџмкіндігі бар немесе аќысыз тџрде
жерлеуге ќатысты бірќатар ќызметтерді пайдалана алады. Егер олар
аќысыз кљрсетілетін ќызмет ќажет деп шешсе, онда жерлеуге ќатысты
жѕрдемаќы берілмейді, ол мѕйітті кљмуге ќатысты шыѓындарды жабу
џшін аталынѓан ќызметті жџзеге асыратын мекемелерге аударылады.
Жерлеуге ќатысты ќызмет тџрлеріне мыналар кіреді: жерлеу џшін

ќажет ќђжаттарды ресімдеу, жерлеу џшін ќажет табытты немесе љзге де
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заттарды беру жѕне жеткізу, ќайтыс болѓан адамныњ денесін зиратќа
жерлеуге апару.
Егер жерлеуді арнайы мекемелер жџзеге асырса, онда ќайтыс болѓан

адамныњ жаќындарына жѕрдемаќы тљленбейді, бђл жѕрдемаќы аталѓан
мекемелердіњ шыѓындарын жабуѓа жіберіледі.
Егер жерлеу ќайтыс болѓан адамныњ туыстарыныњ немесе љзге

азаматтардыњ есебінен жџргізілсе, онда оларѓа жерлеуге ќатысты бір
жолѓы жѕрдемаќы тљленеді. Бђл жѕрдемаќыныњ мљлшері жерлеуге
ќатысты кепілденген ќызмет тџрлерініњ ќђнына тењ болуы тиіс. Жер-
леуге ќатысты кепілденген ќызмет тџрлерінен асатын ќызметтердіњ
ќђнын тљлеу ќайтыс болѓан адамды жерлеуді љз мойнына алѓан тђлѓа-
ныњ есебінен жџргізіледі. Жѕрдемаќыны тљлеу адамныњ ќайтыс болѓа-
ны туралы куѕліктіњ негізінде љтініш берген кџні жџргізіледі.
Ішкі істер органдары жеке басын аныќтай алмаѓан ќайтыс болѓан

адамдарды жерлеуді арнайы жерлеу мекемелері зањдарда аныќталѓан
мерзімдерде осы џшін арнайы бљлінген ќоѓамдыќ зираттар учаскелер-
інде жерлеу жолымен жџзеге асырады.
Мџгедек-балаларды џйде тѕрбиелеу џшін де арнайы жѕрдемаќы

кљзделген (Алматы ќалалыќ ѕкімшілігініњ 2002 жылѓы маусымдаѓы
№ 3/390 ќаулысы). Бђл жѕрдемаќы мџгедек-бала 18 жасќа толѓанѓа
дейін – тоќсан сайын жергілікті бюджет есебінен, отбасыныњ љзге ќан-
дай-да бір жѕрдемаќы алатыны-алмайтынына ќарамастан тљленеді. Ѕрбір
мџгедек-балаѓа тљленетін жѕрдемаќыныњ мљлшері – 6,5 айлыќ есептік
кљрсеткішті ќђрайды. Жѕрдемаќы алу џшін ќалалыќ білім беру депар-
таментініњ психологиялыќ-медициналыќ-педагогикалыќ комиссиясынан
љту ќажет. Љтініш тђлѓаныњ тђрѓылыќты жеріндегі ењбек жѕне халыќты
ѕлеуметтік ќорѓау органына беріледі. Сонымен ќатар, мынадай ќђжат-
тарды ђсыну ќажет:

- баланыњ туу туралы куѕлігініњ кљшірмесі;
- МЅСК-да куѕландыру актісініњ кљшірмесі;
- мџгедек-баланы џйде тѕрбиелеу жѕне оќытудыњ ќажеттігі туралы

білім беру департаментініњ ПМПК берген аныќтама;
- отбасыныњ ќђрамы туралы аныќтама.
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19-ТАРАУ

ЅЛЕУМЕТТІК ЌАМСЫЗДАНДЫРУДАЃЫ
ЉТЕМАЌЫЛАР МЕН ЖЅРДЕМАЌЫЛАР

Ѕлеуметтік ќамсыздандырудаѓы љтемаќылар мен
жѕрдемаќылардыњ тџсінігі

Ѕлеуметтік жѕрдемаќыларды љтемаќылыќ тљлемдерден ажырата
білген жљн, себебі љтемаќылар оѓан тѕуелсіз жаѓдайлар бойынша ѕлеу-
меттік ќолдау мен кљмекті ќажет ететін тђлѓалардыњ тар шењберіне ар-
налѓан.
Љтемаќылар – бђл азаматтарѓа олардыњ жалаќысы немесе љмір

сџрудіњ  љзге де кљзініњ бар-жоќтыѓына ќарамастан, зањдарда кљздел-
ген жаѓдайларда ќосымша материалдыќ кљмек кљрсету џшін таѓайын-
далатын аќшалай тљлемдер. Љтемаќыларды ѕлеуметтік жѕрдемаќы-
ларѓа ќосымша ретінде ќарастырѓан жљн.
Љтемаќыларѓа мыналар жатады:
- ењбекке жарамсыз азаматтарды кџтуді жџзеге асыратын тђлѓаларѓа

берілетін љтемаќылар;
- отбасылыќ типтегі балалар џйіндегі балаларѓа берілетін љтемаќы-

лар;
- бастауыш жѕне орта арнайы оќытумен айналысатын мемлекеттік

мекемелерде оќитындардыњ тамаќтануына берілетін љтемаќылар.

Ењбекке жарамсыз азаматтарды кџтетін тђлѓаларѓа
берілетін љтемаќылар

Љмірде ењбекке жарамды азаматтардыњ емдеу мекемесініњ ќоры-
тындысы бойынша тђраќты тџрде бљтенніњ кљмегін ќажет ететін І топ
мџгедегін немесе ќарт адамды немесе 80 жастан асќан ќарт адамды,
сонымен ќатар 18 жасќа толмаѓан мџгедек-баланы кџтуіне байланысты
жђмыс істемейтін кездері болады. Мђндай азаматтарѓа тљлеу тѕртібі
зањдарда аныќталѓан љтемаќылыќ тљлемдер тљленеді.
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Аталѓан љтемаќылар ењбекке жарамсыз азаматтар санаттарыныњ зей-
нетаќыларына ќосу арќылы жџргізіледі, бђлар ењбекке жарамсыз аза-
маттарды іс жџзінде кџтуші, жђмыс істемейтін ењбекке ќабілетті тђлѓаѓа
олардыњ туыстыќ ќатынастарына жѕне бірге тђру-тђрмауына ќарамас-
тан тљленеді.
Љтемаќылардыњ бђл тџрін таѓайындау џшін келесі ќђжаттарды ђсы-

ну ќажет:
1. ењбекке жарамсыз тђлѓаны кџтуші азаматтыњ жеке куѕлігі;
2. ењбекке жарамсыз тђлѓаны кџтуші азаматтыњ кџтуді бастаѓан кџнін

кљрсеткен љтініші;
3. ењбекке жарамсыз тђлѓаны кџтуші азаматтыњ ењбек кітапшасы;
4. ењбекке жарамсыз тђлѓаны кџтуші азаматтыњ тђрѓылыќты жерін-

дегі халыќты ѕлеуметтік ќорѓау жљніндегі органныњ аталѓан тђлѓаныњ
зейнетаќы алмайтыны жљніндегі аныќтамасы;

5. аталѓан тђлѓаныњ атаулы ѕлеуметтік кљмек алмайтыны туралы аныќ-
тама;

6. ењбекке жарамсыз азаматтыњ ењбек кітапшасы;
7. МЅСК-ныњ мџгедектіктіњ І-тобын белгілеу туралы аныќтамасы,

18 жасќа дейінгі баланы мџгедек деп тану туралы медициналыќ ќоры-
тындысы, емдеу мекемесініњ  ењбекке жарамсыз тђлѓаныњ бљтен адам-
ныњ кљмегіне тђраќты тџрде мђќтаж екендігі туралы ќорытындысы;

8. ењбекке жарамсыз тђлѓаныњ љзін кџтуші тђлѓаныњ кџтетіндігін
растайтын љтініші.
Бђл ќђжаттар ењбекке жарамсыз азаматќа зейнетаќы тљлейтін органѓа

беріледі.
Ай сайынѓы аќшалай љтемаќыны таѓайындаудан бас тартќан жаѓдай-

да, мђндай шешімді ќабылдаѓан орган бас тартудыњ себептерін жѕне
шешімге шаѓымдану тѕртібін кљрсете отырып, љтініш берушіні жазба-
ша хабарландырды.
Ай сайынѓы аќшалай љтемаќыны таѓайындау туралы мѕселе шешіл-

ген соњ љтініш берушіге ењбек кітапшасы мен жеке куѕлігі ќайтарыла-
ды, олардыњ кљшірмелері іске ќосылады.
Ай сайынѓы аќшалай љтемаќыларды тљлеу келесі жаѓдайларда тоќ-

татылады:
- ењбекке жарамсыз азамат не оны кџтуші тђлѓа ќайтыс болѓан жаѓ-

дайда;
- ењбекке жарамсыз тђлѓаны кџтуші тђлѓаѓа зейнетаќыныњ (оныњ

тџріне ќарамастан) немесе жѕрдемаќыныњ ќандай да бір тџрініњ таѓайын-
далуы;
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- не ењбекке жарамсыз тђлѓаныњ, не оны кџтуші тђлѓаныњ жђмысќа
тђруы;

- ењбекке жарамсыз адамды кџтудіњ тоќтатылуы, бђл ењбекке жа-
рамсыз азаматтыњ немесе оныњ зањды љкілініњ тиісті љтінішімен раста-
луы ќажет;

- мџгедектіктіњ І тобы белгіленген мерзімніњ љтуі;
- мџгедек-баланыњ 18 жасќа толуы, егер бђл балаѓа осы жасќа тол-

ѓанда І топ мџгедектігі белгіленбесе;
- ењбекке жарамсыз азаматтыњ толыѓымен мемлекеттік ќамсыздан-

дырылуѓа ауысуы;
- мџгедек-баланы 18 жасќа дейін кџтуші ата-анасыныњ ата-аналыќ

ќђќыќтардан айырылуы;
- ењбекке жарамсыз азаматтыњ тђрѓылыќты жерін ауыстыруы, бђл

оѓан зейнетаќы тљлейтін органныњ ауысуына ѕкеп соѓады.
Ењбекке жарамсыз азамат тђрѓылыќты жерін ауыстырѓан жаѓдайда

оныњ жања тђрѓылыќты жерінде зейнетаќы тљлейтін тиісті орган ењбек-
ке жарамсыз азаматты кџтуші тђлѓаныњ не оныњ љзініњ љтініші бойын-
ша ай сайынѓы аќшалай љтемаќыны тљлеуді оны тљлеу тоќтатылѓан ай-
дан кейінгі айдыњ бірінші кџнінен бастап жалѓастырады. Бђл ретте аталѓан
орган ќажет болѓан жаѓдайда ењбекке жарамсыз тђлѓаны кџтуші аза-
маттан немесе оныњ љзінен жекелеген немесе барлыќ ќђжаттарды ќай-
тадан беруді талап ете алады.
Уаќытында алынбаѓан ай сайынѓы љтемаќыныњ сомасы бџкіл љткен

уаќыт џшін, біраќ оны алуѓа љтініш берген кџнге дейінгі џш жылдан
аспайтын уаќытќа тљленеді. Ай сайынѓы аќшалай љтемаќы оны таѓай-
ындайтын не тљлейтін органныњ кінѕсі бойынша уаќтылы тљленбесе, онда
ол бџкіл љткен уаќыт џшін ќандай да бір мерзімдік шектеусіз тљленеді.
Бастауыш кѕсіптік жѕне орта кѕсіптік білім беру жљніндегі

мемлекеттік мекемелерінде оќитын тђлѓаларѓа тљленетін љтемаќы-
лыќ тљлемдер. Бђл тљлемдер бастауыш кѕсіптік жѕне орта кѕсіптік
білім беру жљніндегі мемлекеттік мекемелерінде тамаќтану ќђныныњ
ќымбаттауын ішінара љтеуге баѓытталѓан аќшалай сомаларды білдіреді.
Ќазаќстан Республикасыныњ «Білім туралы» зањында жоѓары оќу

орындарында жѕне орта кѕсіптік оќу мекемелерінде кџндізгі бљлімде
оќитын студенттерге оќу жылы барысында темір жол кљлігімен жѕне
ќалалыќ жолаушылар кљлігімен (таксиден басќасы)  жењілдікпен жџру
ќђќыѓы берілетіні кљзделген.
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Ѕлеуметтік ќамсыздандыру ќђќыѓындаѓы жењілдіктердіњ
тџсінігі жѕне олардыњ тџрлері

Жењілдіктер – бђл азаматтардыњ жекелеген санаттары немесе отба-
сыларына, ќандай да бір ќолайсыз салдар мен жаѓдайлардыњ нѕтижес-
інде ерекше ѕлеуметтік ќорѓауды ќажет еткен жаѓдайда ќоѓам тарапы-
нан кљрсетілетін артыќшылыќтар немесе кљмек беру болып табылады.
Жењілдіктер туралы сљз ќозѓай отырып, ескеріп љтетін бір жайт, олар-

дыњ келесі тџрлерін ажырата білген жљн: ѕлеуметтік негіздер жѕне се-
бептер бойынша берілетін ѕлеуметтік жењілдіктер (ѕлеуметтік жаѓдай-
дыњ нашарлыѓы, кѕрілік, науќастану, кљп балалыќ, мџгедектік жѕне
т.б.) жѕне љзге де жаѓдайлардыњ негізінде (ќызмет тџрі, ќызметтік жаѓ-
дай – судьялар, депутаттар, ѕскери ќызметшілер жѕне т.б.) берілетін
жењілдіктер.
Ѕлеуметтік жењілдіктер екі негіз бойынша беріледі:
1) ѕлеуметтік жаѓдайдыњ нашарлыѓы (бђларѓа ардагерлер, зейнет-

керлер, мџгедектер, кљп балалы отбасылар жѕне т.б. жатады);
2) Отан алдындаѓы ерен ењбегі џшін (Кењес Одаѓыныњ Батырлары,

Социалистік Ењбек Ері, Халыќ Ќаhарманы, Ђлы Отан соѓысыныњ мџге-
дектері жѕне ќатысушылары жѕне т.б.). Кейде аталѓан екі негіз де бір
тђлѓаѓа тиесілі болуы мџмкін.
Жењілдіктерді нысаны бойынша материалдыќ жѕне материалдыќ емес

деп бљлуге болады. Материалдыќ сипаттаѓы жењілдіктердіњ мѕні мына-
да: жењілдікті алушы ќандай да бір тауар не ќызмет џшін жалпы тљлемді
тљлеуден босатылады немесе оларды арнайы, жењілдетілген баѓа
бойынша тљлейді. Материалдыќ емес сипаттаѓы жењілдіктер кезектілікті
ќажет ететін жерлерде кезексіз немесе алѓашќы кезектілік ќђќыѓын
пайдаланудан немесе ќандай да бір ќђќыќты пайдаланудаѓы артыќшы-
лыќты мџмкіндіктен кљрініс табады.
Жењілдіктерді мазмђны бойынша келесі тџрлерге бљлуге болады:
- ќоѓамдыќ, кљлікте, темір жол, су жѕне ауа кљлігінде жџруге ќатысты

жењілдіктер;
- тђрѓын џйге, коммуналдыќ тљлемдерді жѕне жанармайды тљлеуге

ќатысты жењілдіктер;
- тђрѓын џймен ќамсыздандыруѓа ќатысты жењілдіктер;
- тђрѓын џй ќђрылысын жџргізуге ќатысты несиені жењілдетілген

жаѓдайларда алу ќђќыѓы;
- телефонды орнатуѓа жѕне оны пайдалануѓа ќатысты жењілдіктер;
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- санаторийлыќ-курорттыќ емделуге жолдама алуѓа ќатысты жењіл-
діктер;

- медициналыќ жѕне ѕлеуметтік кљмекті, дѕрі-дѕрмектерді алуѓа
ќатысты жењілдіктер;

- кљлік ќђралдарымен ќамсыздандыру, сонымен ќатар оларды кџту
жѕне ќызмет кљрсету;

- ѕртџрлі кооперативтерге (тђрѓын џй, саяжай, бау-баќша жѕне т.б.
кооперативтері) енудегі артыќшылыќты ќђќыќ;

- љзге де жењілдіктер.
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20-ТАРАУ

ЂЛЫ ОТАН СОЃЫСЫНЫЊ АРДАГЕРЛЕРІН,
ЌАТЫСУШЫЛАРЫН, МЏГЕДЕКТЕРІН ЖЅНЕ
ОЛАРЃА  ТЕЊЕСТІРІЛГЕН ТЂЛЃАЛАРДЫ

ЅЛЕУМЕТТІК ЌОРЃАУ  ЖЅНЕ ОЛАРЃА БЕРІЛЕТІН
ЖЕЊІЛДІКТЕР ТУРАЛЫ

Ќђќыќтыќ мѕртебе жѕне нормативтік база

Ардагерлердіњ ќђќыќтыќ мѕртебесініњ  мѕселесі кџрделі ѕрі ѕрќилы
болып келеді. Ардагерлердіњ ќђќыќтыќ мѕртебесініњ негізін адам мен
азаматтыњ конституциялыќ ќђќыќтары мен бостандыќтары ќђрайды.
Ардагерлердіњ мѕртебесі ќарапайым азаматтыњ мѕртебесінен бірќа-

тар ерекшеліктермен ерекшеленеді. Бђл ерекшеліктер азаматтарды со-
ѓыс, ењбек немесе ѕскери ќызмет ардагері деп тану негіздерінен жѕне
олардыњ ѕлеуметтік ќорѓалуыныњ тѕсілдерінен кљрініс табады.
Ардагер мѕртебесіне ие азаматтыњ ѕлеуметтік ќорѓалуы адамныњ

материалдыќ жѕне рухани ќажеттіктерін ќанаѓаттандыратын мањызды
ќђќыќтар мен бостандыќтарды жџзеге асыруды ќамтамасыз ететін мем-
лекеттік жењілдіктер мен кепілдіктердіњ, ќђќыќ нормаларыныњ жџйесін
білдіреді.
Ѕлеуметтік ќорѓау туралы зањнамада ардагерлердіњ – соѓыс мџге-

дектері мен ќатысушыларыныњ жѕне ењбек ардагерлерініњ ќђќыќтыќ
мѕртебесін реттейтін бірќатар арнайы нормативтік ќђќыќтыќ актілер бар.
Аталѓан  мѕселеге ќатысты мынадай зањдар ќабылданѓан: ЌР «Ђлы Отан
соѓысыныњ  ќатысушыларын, мџгедектерін жѕне оларѓа тењестірілген
тђлѓаларды ѕлеуметтік ќорѓау жѕне оларѓа берілетін жењілдіктер тура-
лы» зањы, ЌР «Ѕскери ќызметшілердіњ жѕне олардыњ отбасы мџше-
лерініњ мѕртебесі жѕне оларды ѕлеуметтік ќорѓау туралы» зањы, ЌР
«Ќазаќстан Республикасында зейнетаќымен ќамсыздандыру туралы»
зањы, ЌР «Ядролыќ сынаќтардыњ салдарынан зардап шеккен азамат-
тарды ѕлеуметтік ќорѓау туралы» зањы жѕне т.б.
Ѕлеуметтік ќорѓау туралы зањдар ардагерлердіњ екі санатын ажыра-

тады: соѓыс ардагері жѕне ењбек ардагері.
Соѓыс ардагерлері, Ђлы Отан соѓысынын мџгедектері,  Ђлы

Отан соѓысына ќатысшыулар жѕне оларѓа тењестірілген тђлѓа-
лардыњ тџсінігі.
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Соѓыс ардагерлері ретінде Отанды ќорѓауѓа немесе љзге мемле-
кеттердіњ аумаѓындаѓы соѓыс ѕрекеттеріне ќатысќан тђлѓалар таныла-
ды. Мђндай тђлѓаларѓа соѓыс ѕрекеттерініњ ќатысушылары, соѓыс мџге-
дектері, соѓысќа ќатысушылар жатады.
Ђлы Отан соѓысыныњ мџгедектері ретінде бірінші дџниежџзілік,

азаматтыќ жѕне Ђлы Отан соѓысы кезінде ѕскер мен флоттыњ, парти-
зандар мен жасырынып жђмыс істеушілер ќатарында болѓан тђлѓалар,
сонымен ќатар бірінші дџниежџзілік, азаматтыќ жѕне Ђлы Отан соѓы-
сы кезењдерінде ѕскери ѕрекеттер аумаѓында, соѓысќа жаќын темір жол
учаскелерінде, ќорѓаныс жерлерінде, ѕскери-тењіз базаларында жѕне
аэродромдарда алѓан жараќаттары, контузиялары, заќымдары немесе
аурулары салдарынан мџгедек болѓан жѕне зейнетаќылыќ ќамсыздан-
дыруы бойынша ѕскери ќызметшілерге тењестірілген, тиісті санаттар
ќызметкерлері мен жђмысшылары танылады.
Ђлы Отан соѓысыныњ мџгедектеріне тењестірілген тђлѓалар

болып мыналар табылады:
- бђрынѓы КСРО-ны ќорѓау кезінде, ѕскери ќызметтіњ љзге де міндет-

терін орындау кезінде жѕне љзге де кезењдерде орын алѓан   жараќат-
тардан, контузиялардан, заќымнан немесе соѓыста, сонымен ќатар Ауѓан-
станда не ѕскери ѕрекеттер орын алѓан љзге де мемлекеттерде болуы-
мен байланысты аурудан мџгедек болѓан ѕскери ќызметшілер;

- соѓыста болуымен байланысты немесе ѕскери ѕрекеттер орын
алѓан мемлекеттерде ќызметтік міндеттерді орындауымен байланысты
аурудыњ салдарынан немесе ќызметтік міндеттерді орындау кезінде
алѓан жараќаттары, контузиялары, заќымдары салдарынан мџгедек
болѓан, бђрынѓы КСРО-ныњ ішкі істер органдары мен мемлекеттік
ќауіпсіздік органдарыныњ басшылыќ жѕне ќатардаѓы ќђрамындаѓы
тђлѓалар;

- 1944 жылѓы 1 ќањтардан 1951 жылѓы 31 желтоќсанѓа дейінгі ке-
зењде Украина КСР-ніњ, Латыш КСР-ніњ, Литва КСР-ніњ, Эстония КСР-
ніњ аумаќтарында халыќты ќорѓау взводтары мен отрядтарыныњ,
жойѓыштар батальонындарыныњ ќђрамында болѓан, осы батальондар-
да, взводтарда, отрядтарда ќызметтік міндеттерді орындауы кезінде жа-
раќаттар, контузиялар немесе заќымдар алуы салдарынан мџгедектер
болѓан жауынгерлер жѕне командирлер ќатарындаѓы тђлѓалар;

- љзге елдердегі ѕскери контингентке ќызмет кљрсетуші жѕне  соѓыс
ѕрекеттерін жџргізу кезінде алѓан жараќаттары, контузиялары, заќым-
дары немесе аурулары салдарынан мџгедек болѓан, тиісті санаттардыњ
ќызметкерлері мен жђмысшылары;
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- Чернобыль АЭС-дегі апаттыњ жѕне азаматтыќ немесе ѕскери маќ-
саттаѓы объектілердегі љзге де радиациялыќ аппаттардыњ, ядролыќ ќару
сынаќтарыныњ салдарынан мџгедек болѓан тђлѓалар жѕне мџгедектігі
ата-анасыныњ біреуініњ радиациялыќ сѕулелерге ђшырауымен генети-
калыќ тђрѓыдан байланысты балалары.
Ђлы Отан соѓысына ќатысушылар ретінде бірінші дџниежџзілік,

азаматтыќ жѕне Ђлы Отан соѓысы кезінде, сонымен ќатар бђрынѓы
КСРО-ны ќорѓауѓа байланысты љзге де ѕскери операциялар кезінде
ѕскер мен флоттыњ ќђрамына кірген ѕскери бљлімдерде, штабтарда жѕне
мекемелерде ѕскери ќызметте болѓан ѕскери ќызметшілер, азаматтыќ
жѕне Ђлы Отан соѓысыныњ партизандары мен жасырынып жђмыс
істеушілері танылады.
Ђлы Отан соѓысына ќатысушыларѓа тењестірілген тђлѓалар

ретінде мыналар танылады:
- Ђлы Отан соѓысы кезінде ѕскери ќызметтіњ ќорѓанысына ќатысу

1998 жылѓы 1 ќањтарѓа дейін ѕскери ќызметшілер џшін жењілдетілген
жаѓдайда зейнетаќы таѓайындау џшін ењбек сіњірген жылдары ретінде
саналѓан ќалаларда љткізген, бђрынѓы КСРО-ныњ ішкі істер органдары
мен мемлекеттік ќауіпсіздік органдарыныњ басшылыќ жѕне ќатардаѓы
ќђрамындаѓы тђлѓалар;

- Ђлы Отан соѓысы кезінде ѕскердіњ ќђрамына кірген ѕскери
бљлімдерде, штабтарда, мекемелерде штаттыќ лауазымдарды иеленген
немесе ѕскери ќызметтіњ ќорѓанысына ќатысу 1998 жылѓы 1 ќањтарѓа
дейін ѕскери ќызметшілер џшін жењілдетілген жаѓдайда зейнетаќы та-
ѓайындау џшін ењбек сіњірген жылдары ретінде саналѓан ќалаларда
љткізген, бђрынѓы КСРО-ныњ ішкі істер органдары мен мемлекеттік
ќауіпсіздік органдарыныњ, Кењес Ѕскерініњ, Ѕскери-Тењіз флотыныњ,
ѕскердіњ ерікті жалданбалы ќђрамында болѓан тђлѓалар;

- Ђлы Отан соѓысы кезінде ѕскер мен флоттыњ ќђрамына кірген ѕске-
ри бљлімдердіњ, штабтардыњ жѕне мекемелердіњ ќђрамында полк ђлда-
ры (тѕрбиеленушілері) жѕне юнгалар ретінде болѓан тђлѓалар;

- екінші дџниежџзілік соѓыс кезінде шетел мемлекеттерініњ аума-
ѓында партизандыќ отрядтардыњ, жасырын топтардыњ жѕне љзге де фа-
шистерге ќарсы ќђрылымдардыњ ќђрамында фашистік Германияѓа ќарсы
соѓыс ѕрекеттеріне ќатысќан тђлѓалар;

- Ђлы Отан соѓысы кезінде ѕскери ќызметшілер жаѓдайына ауысты-
рылѓан жѕне ѕскер мен флотттыњ мџдделері џшін майдандар шењберін-
де, флоттардыњ жедел аймаќтарында міндеттерін орындаѓан Жол бай-
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ланысы жљніндегі халыќ комиссариатынан, Байланыс жљніндегі халыќ
комиссариатынан, љнеркѕсіптік жѕне кљлік кемелерініњ жџзушілерінен
жѕне авиацияныњ ђшушы ќђрамынан, бђрынѓы КСРО-ныњ Балыќ
љнеркѕсібі жљніндегі халыќ комиссариатынан, Тењіз жѕне љзен флоты-
нан ќђралѓан арнайы ќђрылымдардыњ жђмысшылары, сонымен ќатар
Ђлы Отан соѓысыныњ басында љзге мемлекеттердіњ порттарында жи-
наќталѓан кљлік флоты кемелерініњ экипажыныњ мџшелері;

- Ленинград ќаласыныњ блокадасы кезінде ќаланыњ кѕсіпорында-
рында, мекемелерінде жѕне ђйымдарында жђмыс істеген жѕне «Ле-
нинградты ќорѓаѓаны џшін» медалімен жѕне «Блокадалыќ Ленинград-
тыњ тђрѓыны» белгісімен марапатталѓан азаматтар;

- екінші дџниежџзілік соѓыс кезінде фашистер жѕне олардыњ одаќ-
тастары ќђрѓан концлагерьлерде, геттода жѕне мѕжбџрлеп ќамауѓа ар-
налѓан љзге де орындардыњ бђрынѓы кѕмелетке толмаѓан тђтќындары;

- љзге мемлекеттердіњ, соныњ ішінде мыналардыњ аумаѓындаѓы со-
ѓыс ѕрекеттерініњ ќатысушылары:
бђрынѓы КСРО-ныњ џкімет органдарыныњ шешіміне сѕйкес љзге

мемлекеттердіњ аумаѓындаѓы соѓыс ѕрекеттеріне ќатысќан Кењестік
Ѕскердіњ, Ѕскери-Тењіз Флотыныњ, Мемлекеттік ќауіпсіздік комитетініњ
ѕскери ќызметшілері, бђрынѓы КСРО-ныњ Ішкі істер министрлігініњ
ќатардаѓы жѕне басшылыќ ќђрамында болѓан тђлѓалар (солардыњ
ішінде, ѕскери мамандар мен кењесшілер), оќу жиындарына шаќырыл-
ѓан жѕне Ауѓанстанѓа соѓыс ѕрекеттері кезінде кеткен ѕскери міндетті
тђлѓалар, бђрынѓы КСРО аумаѓынан Ауѓанстанѓа ѕскери тапсырмалар-
мен ђшќан ђшќыштар ќђрамындаѓы ѕскери ќызметшілер; Ауѓанстан-
даѓы ѕскери контингентке ќызмет кљрсеткен, контузиялар немесе за-
ќымдар алѓан не соѓыс ѕрекеттерін ќамтамасыз етуге ќатысќаны џшін
бђрынѓы КСРО-ныњ ордендерімен жѕне медальдарымен марапатталѓан
жђмысшылар мен ќызметкерлер;

- 1986-1987 жылдары Чернобыль АЭС-даѓы, сонымен ќатар ядро-
лыќ сынаќтар мен оќу жиындарында љзге де радиациялыќ апаттардыњ
салдарын жоюѓа ќатысќан тђлѓалар.
Соѓысќа ќатысушыларѓа тењестірілген тђлѓалардыњ љзге де

санаттары. Мђндай тђлѓалар ретінде мыналар танылады:
1) ќайтыс болѓан ѕскери ќызметшілердіњ отбасылары, наќты айтар

болсаќ:
- бђрынѓы КСРО-ны ќорѓау кезінде, ѕскери ќызметтіњ љзге де міндет-

терін (ќызметтік міндеттерді) орындау кезінде алѓан жараќаттары, кон-
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тузиялары немесе заќымдары салдарынан немесе майданда болуымен
байланысты аурудыњ салдарынан ќайтыс болѓан немесе хабар-ошарсыз
кеткен ѕскери ќызметшілердіњ, партизандардыњ, жасырын жђмыс істе-
гендердіњ отбасылары;

-Ђлы Отан соѓысы кезінде жергілікті ѕуеге ќарсы ќорѓаныс љзін-љзі
ќорѓау объектілері мен командалары ќђрамында болѓан, ќайтыс болѓан
тђлѓалардыњ отбасылары, Ленинград ќаласыныњ госпитальдары мен
ауруханаларында ќайтыс болѓан жђмысшыларыныњ отбасылары;

- ќоѓамѓа ќарсы кљріністері бар тљтенше жаѓдайлар кезінде, ќоѓам-
дыќ тѕртіпті ќорѓауѓа байланысты міндеттерді орындау кезінде ќайтыс
болѓан, бђрынѓы КСРО-ныњ ішкі істер органдарыныњ жѕне мемлекеттік
ќауіпсіздік органдарыныњ, Ќорѓаныс министрлігініњ жиынѓа шаќы-
рылѓан ѕскери міндетті тђлѓаларыныњ, басќарушы жѕне ќатардаѓы ќђра-
мындаѓы тђлѓалардыњ, ѕскери ќызметшілердіњ отбасылары;

- бейбіт кезде ѕскери ќызметтен љту барысында ќайтыс болѓан ѕске-
ри ќызметшілердіњ отбасылары;

- Чернобыль АЭС-даѓы жѕне азаматтыќ, ѕскери маќсаттаѓы объекті-
лердегі љзге де радиациялыќ апаттардыњ салдарын жою кезінде ќайтыс
болѓан тђлѓалардыњ отбасылары;

- ќайтыс болѓан мџгедектердіњ немесе сѕулеге ђшыраудан ќайтыс
болѓан тђлѓалардыњ, сонымен ќатар љлімі Чернобыль АЭС-даѓы жѕне
азаматтыќ, ѕскери маќсаттаѓы объектілердегі љзге де радиациялыќ апат-
тардыњ  ѕсерінен орын алѓаны аныќталѓан тђлѓалардыњ отбасылары.
Жењілдіктер алу ќђќыѓы берілетін отбасы мџшелеріне мыналар жа-

тады:
1) ќайтыс болѓан (љлген, хабар-ошарсыз кеткен) адамныњ балалары

жѕне асырауында болѓан љзге де тђлѓалар, бђларѓа осы орайда асырау-
шысынан айырылуына байланысты мемлекеттік ѕлеуметтік жѕрдемаќы
тљленеді;

- ата-аналары;
- ќайта некеге тђрмаѓан зайыбы (ері).
2) ќайтыс болѓан соѓыс мџгедектерініњ жѕне оларѓа тењестірілген

мџгедектердіњ зайыптары (ерлері), сонымен ќатар жалпы аурудыњ, ењбек
жараќатыныњ немесе љзге де себептердіњ (ќђќыќќа ќайшыларынан ба-
сќа) нѕтижесінде мџгедек деп танылѓан, «Ленинградты ќорѓаѓаны џшін»
медалімен жѕне «Блокадалыќ Ленинградтыњ тђрѓыны» белгісімен ма-
рапатталѓан ќайтыс болѓан азаматтардыњ, партизандардыњ, жасырын
жђмыс істеушілердіњ ќайта некеге тђрмаѓан зайыптары (ерлері);
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3) Ђлы Отан соѓыс жылдарында тылдаѓы ерен ењбегі џшін жѕне мінсіз
ѕскери ќызметі џшін, бђрынѓы КСРО-ныњ ордендерімен жѕне медаль-
дарымен марапатталѓан тђлѓалар, сонымен ќатар 1986-1987 жылдары
Чернобыль АЭС-даѓы апатты жоюѓа ќатысќан, бђл аймаќтардан Ќазаќ-
стан Республикасына кљшірілген (љз еркімен кеткен) тђлѓалар (соныњ
ішінде, кљшкен кџні анасыныњ жатырында болѓан балалар);

4) Соѓыс ѕрекеттері болып жатќан мемлекеттерге жѕне 1979 жылѓы
1 желтоќсаннан 1989 жылѓы желтоќсанѓа дейінгі кезењде Ауѓанстанѓа
жђмыс істеуге жіберілген жђмысшылар мен ќызметкерлер;

5) Ауѓанстанныњ аумаѓында уаќытша болѓан жѕне кењес ѕскерлерініњ
шектелген контингентініњ ќђрамына кірмеген, бђрынѓы КСРО Мемле-
кеттік ќауіпсіздік комитетініњ жђмысшылары мен ќызметкерлері.
Соѓысќа ќатысушыныњ ќђќыќтыќ мѕртебесі Ђлы Отан соѓысы жыл-

дарында, бђрынѓы КСРО-ны ќорѓауѓа ќатысты ѕскер операциялар кез-
інде ѕскер ќатарында болѓанын, Чернобыль АЭС-даѓы апаттыњ жѕне
азаматтыќ, ѕскери маќсаттаѓы объектілердегі љзге де радиациялыќ
апаттардыњ зардабыныњ салдарын жоюѓа ќатысќанын, сонымен ќатар
ядролыќ сынаќтар мен оќу-жаттыѓу жђмыстарына ќатысќанын растай-
тын аныќтаманыњ, ѕскери билеттіњ, жараќаттар, мџгедектік туралы аныќ-
тамалардыњ, сот-медициналыќ ќорытындыныњ негізінде аныќталады.
Аталѓан ќђжаттардыњ негізінде соѓысќа ќатысушыныњ куѕлігі бері-

леді. Соѓысќа ќатысушыныњ куѕлігін ЌР Ќорѓаныс министрлігініњ орган-
дары, ал соѓыс мџгедегініњ куѕлігін халыќты ѕлеуметтік ќорѓау органда-
ры береді. Оларѓа жењілдіктер жѕне кепілдіктер бойынша тењестірілген
тђлѓалардыњ зейнетаќы ќђжаттарына белгі соѓылады.
Соѓысќа ќатысушыларѓа, мџгедектерге жѕне оларѓа тењестіріл-

ген тђлѓаларѓа ѕлеуметтік жењілдіктерді беру тѕртібі жѕне жењіл-
діктердіњ тџрлері. Жењілдіктерді белгілі бір тђлѓаѓа ќандай да бір
артыќшылыќтар беру, белгіленген ережелерден, міндеттерден босату
немесе оларды орындау шарттарын жењілдету ретінде тџсіну ќажет.
Ѕдетте жењілдіктер азаматтардыњ ќандай да бір санаттарына зањдарда
кљзделген жаѓдайларда берілетін айрыќша ќђќыќтармен жѕне артыќ-
шылыќтармен байланысты.
Жењілдіктердіњ болу ќажеттігі ќоѓам алдындаѓы ерекше ењбекпен

байланысты. Жењілдіктер бђл ењбектіњ ќоѓамдыќ тђрѓыдан танылуын
кљрсетеді жѕне ѕлеуметтік мѕселелерді ќандайда бір дѕрежеде шешуге
мџмкіндік береді. Жењілдіктер ѕлеуметтік ќорѓауды ќажет ететін белгілі
бір ѕлеуметтік топтар џшін арналѓан.



132

Ѕрине, жењілдіктер аќысыз тџрде берілетіне ќарамастан, тђтынушы-
лыќ ќђн сапасына ие. Біраќ, жењілдіктер экономикалыќ тђрѓыдан мем-
лекет џшін тегін болып табылмайды, себебі олар ѕлеуметтік ќамсыз-
дандыруѓа кеткен шыѓындардыњ біршама басым бљлігін ќђрайды.
Соѓысќа ќатысушылар џшін жењілдіктер туралы алѓашќы норма-

тивтік ќђќыќтыќ актілер соѓыс аяќталѓанѓа дейін де пайда болды.
Біртіндеп соѓысќа ќатысушылар мен мџгедектердіњ жаѓдайын жаќсар-
туѓа баѓытталѓан жењілдіктер жџйесі кењейе берді. Ѕсіресе, бђрынѓы
КСРО-да 60-жылдардыњ соњында жѕне 70-жылдарда соѓысќа
ќатысќандар мен мџгедектерге жењілдіктер беруге ќатысты кљптеген
шешімдер ќабылданды.
Ќазіргі кезде Ќазаќстан Республикасында соѓысќа ќатысќандар мен

мџгедектердіњ жењілдіктер алу ќђќыѓы зањдар дењгейіне кљтерілген.
Зањдарда мџгедектер џшін белгіленген жењілдіктер мен артыќшылыќ-
тарды алу ќђќыѓы мџгедектік фактісімен, ал берілетін жењілдіктердіњ
кљлемі – мџгедектік тобымен тыѓыз байланысты. Мџгедектіктіњ тобын
белгілеу кезінде, оныњ себебі аныќталады, мџгедектіњ ѕлеуметтік
ќорѓануѓа ќђќыѓы – зейнетаќыѓа жѕне оныњ мљлшеріне, сонымен ќатар
жењілдіктерге ќатысты ќђќыѓы аталѓан себепке байланысты болады.
Жењілдіктердіњ тџрлері. Зањдарда соѓысќа ќатысќандар мен со-

ѓыс мџгедектері џшін белгіленген жењілдіктердіњ барлыќ тџрлерін
шартты тџрде бірнеше топтарѓа бљлуге болады: зейнетаќылыќ жењілдік-
тер, протездеуге жѕне арнайы жџріп-тђру ќђралдарымен ќамтамасыз
етуге ќатысты жењілдіктер, медициналыќ ќызмет кљрсетуге ќатысты
жењілдіктер, ењбекке уаќытша жарамсыздыѓына байланысты жѕрдемаќы-
ны тљлеуге ќатысты жењілдіктер мен кепілдіктер, тђрѓын џй-ком-
муналдыќ жењілдіктер, салыќтар мен алымдарѓа ќатысты жењіл-
діктер, кљлікте жџруге ќатысты жењілдіктер.
Зейнетаќылыќ жењілдіктер соѓыс мџгедектеріне зейнетаќы

мљлшерін арттыру нысанында берілуі мџмкін, ал зейнетаќылыќ жасќа
толѓан жѕне белгілі бір ењбек стажына ие мџгедектер мџгедектігіне бай-
ланысты зейнетаќыдан жасына байланысты зейнетаќыѓа ауысуѓа жѕне
мџгедектігіне байланысты зейнетаќыны жасына байланысты зейнетаќыѓа
џстеме ретінде тљмен мљлшерде алуѓа ќђќылы.
Протездеуге жѕне арнайы жџріп-тђру ќђралдарымен ќамтама-

сыз етуге ќатысты жењілдіктер, тісті кезектен тыс протездеу, љзге де
протездермен жѕне протездік-ортопедтік ќђралдармен кезектен тыс ќам-
сыздандыру нысынында беріледі.
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Протездеу – бђл жараќаттыњ, контузияныњ немесе аурудыњ салдары-
нан жоѓалтылѓан аѓза функцияларын ішінара, кейде толыѓымен љтейтін
арнайы ќђралдармен ќамсыздандыру. Олар кљптеген мџгедектерге тек
дербес, бљтенніњ кљмегінсіз тђрмыста љзіне-љзі ќызмет кљрсетуіне ѓана
емес, сонымен ќатар љз шамасы келетін ењбекпен айналысуына да
мџмкіндік береді.
Соѓыс мџгедектерін протездік-ортопедтік ќђралдармен, жџріп-тђруѓа

арналѓан арнайы ќђралдармен ќамсыздандыруды халыќты ѕлеуметтік
ќорѓау органдары жџзеге асырады. Мџгедектерге протездіњ ѕртџрлі
тџрлерін, аппараттарды денсаулыќ ќорѓау мекемелері береді.
Соѓыс мџгедектері протездік-ортопедтік ќђралдардыњ жѕне жџріп-

тђруѓа арналѓан арнайы ќђралдардыњ барлыќ тџрлерініњ ќђнын тљлеу-
ден толыѓымен босатылѓан. Жџріп-тђруѓа арналѓан арнайы ќђралдар
мџгедектерге аќысыз љзіндік пайдалануѓа беріледі.
Медициналыќ ќызмет кљрсетуге ќатысты жењілдіктер. Зањдарда

соѓысќа ќатысќандарѓа жѕне соѓыс мџгедектеріне медициналыќ кљмек
кљрсетудіњ бірнеше тџрі кљзделген: дѕрігерлердіњ рецепттері бойынша
дѕрілерді тегін алу, амбулаторлыќ-клиникалыќ мекемелерде алѓашќы
кезекпен ќызмет кљрсету жѕне емдеу мекемелеріне кезектен тыс жатќызу,
білікті медициналыќ кљмек, зейнетке шыќќан жаѓдайда осыѓан дейін
ењбек еткен кезде љзі тіркелген емханаларда емделу ќђќыѓы, жыл сай-
ын медициналыќ ќызметті пайдалану ќђќыѓы, ѕлеуметтік ќорѓау меке-
мелеріне кезектен тыс тђру, сонымен ќатар ѕлеуметтік ќорѓау органда-
рыныњ џйде ќызмет кљрсетуін пайдалану.
Соѓысќа ќатысќандар мен соѓыс мџгедектеріне медициналыќ ќыз-

мет кљрсету нысандарыныњ бірі болып, санаторийлыќ-курорттыќ емдеу
табылады. Зањдарда соѓысќа ќатысќандар мен мџгедектерініњ санато-
рийлыќ-курорттыќ емдеуге ќатысты тегін кезектен тыс тѕртіппен ќам-
сыздандырылатыны кљзделген.
Жђмыс істейтін мџгедектер жђмыс орнында санаторийларѓа, про-

филакторийларѓа, демалыс џйлеріне бару жолдамаларымен ќамсыздан-
дырылады. Жђмыс істемейтін мџгедектерге санаторийлыќ-курорттыќ
емделуге жолдаманы халыќты ѕлеуметтік ќорѓау органдары, ЌР Ќор-
ѓаныс министрлігі, ЌР Ішкі істер министрлігі жѕне олардыњ тђрѓылыќ-
ты жерлеріндегі љзге де органдар береді. Соѓыс мџгедектерініњ ќалауы
бойынша санаторийлыќ-курорттыќ емделу жолдамасыныњ орнына тиісті
аќшалай љтемаќы берілуі мџмкін. Аќшалай љтемаќы санаторийлыќ-ку-
рорттыќ емделуіне тыйым салынѓан (денсаулыќ жаѓдайы бойынша)
мџгедектерге беріледі.
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Ењбекке уаќытша жарамсыздыѓына байланысты жѕрдемаќыны
тљлеуге ќатысты жењілдіктер мен кепілдіктер. Аталѓан тђлѓалар
санаттары ењбек стажына ќарамастан жалаќысыныњ 100 %-ы мљлше-
рінде ењбекке уаќытша жарамсыздыѓына байланысты жѕрдемаќы алу
ќђќыѓын иеленеді. Сонымен ќатар, олар кџнтізбелік жылда ќатарынан
тљрт немесе бес ай ењбекке уаќытша жарамсыздыѓына байланысты
жѕрдемаќы алу ќђќыѓын иеленеді. Жолдаманы кім жѕне кімніњ есебі-
нен бергеніне ќарамастан, соѓыс мџгедектеріне санаторийѓа барып-ќай-
туына жѕне емделуіне ќажет кџндер санына аурухана ќаѓазы берілуі
мџмкін. І жѕне ІІ топ мџгедектеріне жыл сайын ђзаќтыѓы 15 жђмыс
кџніне пара-пар ќосымша, аќы тљленетін ењбек демалысы беріледі.
Тђрѓын џй-коммуналдыќ жењілдіктер. Зањдарда соѓысќа ќатыс-

ќандар мен мџгедектерініњ тек џй алуѓа ќатысты ѓана емес, сонымен
ќатар оны пайдалануѓа ќатысты да жењілдіктер белгіленген. Соѓысќа
ќатысќандар мен мџгедектерде ѕлеуметтік ќорѓау шаралары ретінде ке-
лесідей жењілдіктер беріледі:

1) жергілікті атќарушы органдардыњ, ђйымдардыњ меншік нысаны-
на ќарамастан тђрѓын џймен бірінші кезекте ќамсыздандырылу;

2) тђрѓын џй-ќђрылыс жѕне љзге де кооперативтерге (серіктестерге)
кірудегі бірінші кезекті ќђќыќ;

3) жеке тђрѓын џй ќђрылысы џшін жер учаскелерін алуда бірінші
кезекті ќђќыќ, олардыњ тљлем ќабілеттігін ескере отырып, бастапќы са-
лымсыз 30 жылѓа бес пайыздыќ жењілдетілген несие беру;

4) тђрѓын џй-ќђрылыс кооперативтерініњ џй салуы џшін бастапќы
салымсыз 30 жылѓа бес пайыздыќ жењілдетілген несие алу ќђќыѓы;

5) олардыњ мемлекеттік жѕне ђжымдыќ тђрѓын џй ќорындаѓы џйлері
жеке меншікке беріледі;

6) соѓысќа ќатысќандарды љзге тђрѓын џй берместен, ќызметтік
тђрѓын џйінен шыѓаруѓа болмайды;

7) тђрѓын џйді кџтуге кететін шыѓындарды, коммуналдыќ шыѓын-
дарды (орталыќтандырылѓан жылу, суыќ жѕне ыстыќ су) тљлеу џшін
арнайы мемлекеттік жѕрдемаќы беріледі.
І жѕне ІІ топтаѓы соѓыс мџгедектері љз пѕтерлерінде телефонды ке-

зектен тыс тегін орнау ќђќыѓына ие, ал телефон байланысын пайдала-
нуѓа байланысты шыѓындарды жабу џшін оларѓа арнайы жѕрдемаќы
тљленеді.
Мџгедектерге кљлікте жџруге ќатысты берілетін жењілдіктер.

Соѓысќа ќатысќандар мен мџгедектеріне жалпы пайдаланудаѓы ќала-
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лыќ жолаушы кљліктерініњ барлыќ тџрінде (таксиден басќа) жџруге ќаты-
сты жењілдіктер мен артыќшылыќтар белгіленген, бђл џшін оларѓа шы-
ѓындарды жабу џшін арнайы мемлекеттік жѕрдемаќы беріледі. Соны-
мен ќатар, соѓыс мџгедектеріне жанармайѓа, кљліктіњ ќосалќы бљлшек-
теріне, автокљліктерді жѕне мотоциклдерді жљндеуге жѕне техникалыќ
ќызмет кљрсетуге кететін шыѓындарды жабу џшін, жылына бір рет темір
жол, ѕуе, су жѕне халыќаралыќ автомобиль кљлігінде тегін жџру џшін,
сонымен ќатар І топ мџгедегініњ жанында жџретін тђлѓаныњ шыѓында-
рын жабу џшін арнайы мемлекеттік жѕрдемаќы беріледі.
Соѓысќа ќатысќандарѓа тењестірілген тђлѓалар џшін белгіленген

жењілдіктер мен артыќшылыќтар. Соѓысќа ќатысќандарѓа тењестіріл-
ген тђлѓалар џшін белгіленген жењілдіктердіњ сипаты мен тџрлері ђќсас
болып келеді.
Алѓаш рет мђндай тђлѓаларѓа берілетін жењілдіктер 1941-1945

жылдары Ђлы Отан соѓысы кезінде ѕскер ќђрамына кірген ѕскери
бљлімдерде, штабтарда жѕне мекемелерде  жѕне  љзге уаќыттарда
басќа да ѕскери операциялар кезінде   ѕскери ќызметте болѓан ѕске-
ри ќызметшілер мен еркін жалданбалы ќђрамныњ ќатарындаѓы тђлѓа-
ларѓа ѓана берілетін.
Жењілдіктер мен артыќшылыќтарды алу ќђќыѓын аныќтайтын негізгі

шарт болып, Отанды ќорѓауѓа ќатысты ѕскери ѕрекеттерге ќатысу фактісі
табылады. Сонымен, «соѓысќа ќатысќандарѓа тењестірілген тђлѓалар»
тџсінігі тђлѓалардыњ ѕлдеќайда кењ шењберін ќђрайды, сол себепті осы
тђлѓалар санаты џшін белгіленген жењілдіктер мен артыќшылыќтар,
тђлѓалардыњ ѕлдеќайда кењ шењберіне таралады.
Тђлѓалардыњ осы санаты џшін белгіленген барлыќ жењілдіктер мен

кепілдіктердіњ тізімі Ќазаќстан Республикасыныњ «Ђлы Отан соѓысына
ќатысќандар, мџгедектер жѕне оларѓа тењестірілген тђлѓаларды ѕлеу-
меттік ќорѓау жѕне оларѓа берілетін жењілдіктер туралы» зањында кел-
тірілген. Бђл зањда соѓысќа ќатысќандарѓа, соѓыс мџгедектеріне тење-
стірілген тђлѓалар мен соѓысќа ќатысќандарѓа жењілдіктер бойынша
тењестірілген љзге де тђлѓалар санаттары џшін белгіленген жењілдіктер
мен кепілдіктер ерекше бљлініп кљрсетілген.
Соѓысќа ќатысќандар мен мџгедектерімен ортаќ жењілдіктер жѕне

кепілдіктермен ќатар, тђлѓалардыњ аталѓан санаты, осы зањѓа сѕйкес
жоѓары жѕне орта арнайы оќу орындарына жѕне тиісті мамандыќ курста-
рына конкурстан тыс тџсу ќђќыѓын жѕне љзге де бірќатар жењілдіктерді
иеленеді.
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Зањдарда Отан алдында ерекше ењбек еткен тђлѓалар шењбері кљрсе-
тілген. Мђндай тђлѓалар ретінде Кењес Одаѓыныњ Батырлары, «Ерлігі
џшін» алќасымен тљрт жѕне одан кљп рет марапатталѓан тђлѓалар, со-
нымен ќатар Социалистік Ењбек Ері атаѓын Ђлы Отан соѓысы жылда-
рында иеленген тђлѓалар танылады.
Ерен ењбегі џшін танылѓан тђлѓалар жењілдіктердіњ џлкен кљлемін

иеленеді. Азаматтардыњ бђл санаты џшін зейнетаќыныњ ѕлдеќайда жо-
ѓары мљлшері белгіленген, тегін емделуге, санаторийлыќ-курорттыќ
емделуге ќатысты бірќатар жењілдіктер кљзделген. Олар тђрѓын џй
жаѓдайын жаќсарту ќђќыѓын иеленеді – оларѓа 20 шаршы метрді ќђрай-
тын ќосымша тђрѓын џй кљлемі беріледі. Бђл тђлѓалар џшін ѕскери
ќђрмет кљрсете отырып, тегін жерлеу ќђќыѓы да кљзделген.
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21-ТАРАУ

ЖИНАЌТАУШЫ ЗЕЙНЕТАЌЫ ЌОРЛАРЫНАН
ЗЕЙНЕТАЌЫМЕН ЌАМСЫЗДАНДЫРУ

Жинаќтаушы зейнетаќы ќорларынан зейнетаќымен
ќамсыздандырудыњ тџсінігі

Жоѓарыда атап љткеніміздей, жинаќтаушы зейнетаќы ќорлары елдіњ
зейнетаќы жџйесініњ тек бір дењгейі ѓана емес, сонымен ќатар оныњ
орталыќ буыны да болып табылады.
Зейнетаќы жџйесін реформалау маќсаттарында біздіњ мемлекетіміз

Ќазаќстан Республикасыныњ Зейнетаќы ќорын Зейнетаќыларды тљлеу
жљніндегі мемлекеттік орталыќќа љзгертті жѕне жинаќтаушы зейнетаќы
ќорларыныњ жџйесін ќђрды. Жинаќталатын жеке зейнетаќы ќаражатта-
рын ќалыптастыру џшін жинаќтаушы зейнетаќы ќорларыныњ екі тџрі
ќђрылды: мемлекеттік жинаќтаушы зейнетаќы ќоры (МЖЗЌ) жѕне мем-
лекеттік емес жинаќтаушы зейнетаќы ќоры (МЕЖЗЌ).

1998 жылѓы 1 ќањтардаѓы жаѓдайы бойынша, кем дегенде алты ай-
лыќ ењбек стажына ие азаматтар зейнетаќыны толыќќанды жџйеден де
(пропорционалды ењбек стажы бойынша) жѕне егер зейнетаќылыќ жар-
наларды тљлеп отырса, жинаќтаушы зейнетаќы ќордан да алатын бола-
ды. Жинаќтаушы жџйеге толыѓымен ауысу. Зейнетаќыларды тљлеу
жљніндегі мемлекеттік орталыќ тљлемдерді тљлеуді тоќтатќан кезде, тек
2045 жылѓа ќарай ѓана орын алуы мџмкін. Бђл кезге дейін азаматтар-
дыњ басым кљпшілігі зейнетаќыны Зейнетаќыларды тљлеу жљніндегі
мемлекеттік орталыќтан да, љздерініњ жинаќтаушы зейнетаќы ќорынан
да алады.

Жинаќтаушы зейнетаќы ќорларынан зейнетаќымен
ќамсыздандырудыњ ерекшеліктері

Зейнетаќымен ќамсыздандырудыњ ќазіргі кездегі жџйесініњ ерек-
шеліктері болып мыналар табылады:

- зейнетаќылыќ тљлемдер бђрынѓыдай ђрпаќтар арасында емес, бір
ђрпаќтыњ љз ішінде ѓана кљзделген, яѓни ѕрбір азамат ењбекке ќабілетті
жасында љз ќаражатынан болашаќ зейнетаќыѓа жарналар салады;

- зейнетаќы ќоры жинаќ ќорларына, инвестицияларѓа жѕне зей-
нетаќы тљлемдеріне љзі билік жасайды;
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- мемлекет ѕлеуметтік кљмек кљрсетуге мђќтаж тђлѓаларѓа тек ѕлеу-
меттік  зейнетаќыларды береді, бюджет ќызметкерлері џшін зейнетаќы
жарналарын есептейді жѕне жеке зейнетаќы жџйесініњ зањды жђмысы-
ныњ кепілдігін ќамтамасыз етеді.
Ќазаќстан Республикасыныњ зейнетаќы реформасында келесідей

љзгерістер орын алды:
 - барлыќ артыќшылыќты зейнетаќылар жойылды. Зейнетаќыны

алуѓа ќойылатын талаптар, барлыќ азаматтар џшін бірдей болды;
- зейнетке шыѓу жасы еркектер џшін 63 жасќа дейін, ѕйелдер џшін

58 жасќа дейін љсті;
- жинаќтаушы зейнетаќы ќорында ѕрбір ќызметкерге жеке зейнетаќы

шот ашылады (ЅЖК-пен шатастыруѓа болмайды), бђл шотќа ќызмет-
кердіњ міндетті зейнетаќы жарналары жѕне инвестициялыќ табысы ауда-
рылады;

- мемлекеттік емес зейнетаќы ќорлары жабыќ тџрдегі акционерлік
ќоѓамдар тџрінде ќђрылады жѕне екі тџрде болуы мџмкін – ашыќ жѕне
корпоративтік.
Жинаќтаушы зейнетаќы ќорлары елдіњ зейнетаќы жџйесініњ тек бір

дењгейі ѓана емес, сонымен ќатар, оныњ орталыќ буыны да болып табы-
лады. Жоѓарыда атап љткеніміздей, 2045 жылѓа ќарай Зейнетаќыларды
тљлеу жљніндегі мемлекеттік орталыќтан барлыќ тљлемдердіњ тоќтаты-
луы жѕне жинаќтаушы зейнетаќы жџйесіне толыѓымен ауысу жоспар-
лануда, бђл кезде зейнетаќылар тек жинаќтаушы зейнетаќы ќорлары-
нан тљленеді.
Жинаќтаушы зейнетаќы ќорлары салымшылармен – болашаќ зей-

неткерлермен жђмысты ђйымдастырады, олармен зейнетаќы шарттарын
жасасады, зейнетаќы жарналарын жинауды жџзеге асырады, зейнетаќы
жарналарына жѕне инвестициялыќ табысќа жеке есеп жџргізеді. Ќор-
дыњ салымшылар алдындаѓы міндеттемелері зейнетаќы шарттарынан
кљрініс табады, бђлар, љз кезегінде, зейнетаќылыќ жасќа толѓан кезде
де, зањдарда кљзделген жаѓдайларда да жинаќталѓан зейнетаќы ќара-
жатын алу ќђќыѓын ќамтамасыз етеді. Сонымен ќатар, ќор љз ќызметі
џшін комиссиялыќ сыйаќы алады, љз салымшыларыныњ жѕне мемле-
кеттік органдардыњ алдында есеп береді, зейнетаќы тљлемдерін тљлейді.
Соѓан ќоса, ќор халыќтыњ алдында тџсіндіру жђмыстарын жџргізеді,
шаѓымдар мен љтініштерді ќарайды, салымшыныњ љліміне, оныњ шетелге
шыѓуына байланысты мѕселелерді шешеді.
Жинаќтаушы зейнетаќы ќорлары салымшылардыњ аќшаларына билік
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жџргізе алмайды. Олардыњ аќшалары банк-кастиоданда саќталады.
Зейнетаќы активтерімен жасалатын кез келген операциялар мен мѕміле-
лер, олардыњ меншік иелерініњ, яѓни салымшылардыњ мџддесі џшін
жасалуы тиіс.
Банк-кастиоданныњ тікелей маќсаты – салымшылардыњ баѓалы ќаѓаз-

дары мен аќшалай ќаражаттарын саќтау, зейнетаќы активтерімен жаса-
латын мѕмілелердіњ жџргізілуініњ зањдылыѓына баќылауды жџзеге асы-
ру. Банктіњ зейнетаќы ќорыныњ алдындаѓы зейнетаќы активтерініњ саќ-
талуына байланысты жауапкершілігі банктіњ љз капиталымен кепілде-
неді.
Міндетті зейнетаќы жарналарын тљлеу. Ќазаќстан Республика-

сыныњ жђмыс істейтін ѕрбір азаматы міндетті зейнетаќы жарналарын
тљлеу џшін бір ѓана жинаќтаушы зейнетаќы ќорын тањдап алуѓа жѕне
онымен міндетті зейнетаќы жарналары есебінен зейнетаќымен ќамсыз-
дандыру туралы шарт жасасуѓа міндетті.
Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарына сѕйкес міндетті зейнетаќы

жарналарыныњ салымшысына міндетті зейнетаќы жарналары есебінен,
зейнетаќымен ќамсыздандыру туралы бір мезгілде екі жѕне одан да
кљп шарт жасасуѓа, сол сияќты салымшыныњ міндетті зейнетаќы жар-
наларын іс жџзінде екі жѕне одан да кљп жинаќтаушы зейнетаќы ќоры-
на енгізуіне, не жарнаны бір ќорѓа тљлеп, жинаќталѓан зейнетаќы ќара-
жатыныњ бір бљлігін басќа жинаќтаушы зейнетаќы ќорында саќтауына
жол берілмейді.
Зањды жѕне жеке тђлѓалар міндетті зейнетаќы жарналарын салым-

шыныњ жалаќысынан немесе љзге де табысынан ђстап ќалады жѕне олар-
ды кљрсетілген жинаќтаушы зейнетаќы ќорына салымшыныњ ѕлеуметтік
жеке кодына аударады.
Жинаќтаушы зейнетаќы ќорларына зейнетаќы салымдарын тљлеу

міндетті болып табылады жѕне олар Ќазаќстан Республикасыныњ Ђлттыќ
валютасымен тљленеді.
Міндетті зейнетаќы жарналарын басќа адамдардыњ пайдасына тљлеуге

болмайды.
Міндетті зейнетаќы жарналары ќызметкердіњ ай сайынѓы жалаќы-

сыныњ 10 пайызы мљлшерінде белгіленеді.
Ерікті зейнетаќы жарналарын тљлеу. Ќызметкер жинаќтаушы

зейнетаќы ќорларына міндетті зейнетаќы жарналарымен ќатар ерікті
зейнетаќы салымдарын да тљлеуі мџмкін. Салымшы-жеке тђлѓалар
жинаќтаушы зейнетаќы ќорларына ерікті зейнетаќы жарналарын, олар-



140

мен ерікті зейнетаќы жарналары есебінен зейнетаќымен ќамсызданды-
ру туралы шарт жасасќан жаѓдайда љз пайдасына љз табысы есебінен
енгізеді.
Ерікті зейнетаќы салымдары џшінші тђлѓалардыњ пайдасына тљле-

нуі мџмкін.
Алушыныњ пайдасына ерікті зейнетаќы жарналарыныњ салымшы-

лары, оларды салыќ салынѓаннан кейінгі табыс есебінен жџзеге асырѓан
жаѓдайда жеке жѕне зањды тђлѓалар болуы мџмкін.
Ерікті зейнетаќы жарналарын тљлеуді салымшылардыњ љздері жџзеге

асырады.
Ерікті зейнетаќы жарналарыныњ ставкасы, оларды тљлеу тѕртібі,

сондай-аќ зейнетаќы тљлемдерін тљлеу тѕртібі ерікті зейнетаќы жарна-
лары есебінен зейнетаќымен ќамсыздандыру туралы шарт тараптары-
ныњ келісімі бойынша белгіленеді.
Міндетті зейнетаќы жарналары есебінен тљленетін зейнетаќы

тљлемдері. Міндетті зейнетаќы жарналары есебінен зейнетаќы тљлем-
дері жеке зейнетаќы шоттарында жинаќталѓан зейнетаќы ќаражаты бар
тђлѓаларѓа жеке басын куѕландыратын ќђжаты болѓан жаѓдайда тљле-
неді.
Міндетті зейнетаќы жарналары есебінен жинаќтаушы зейнетаќы ќор-

ларынан зейнетаќыларды тљлеу, зейнетаќы алу жасына толѓанда, ќажетті
ењбек стажы болѓан жаѓдайда, сонымен ќатар, егер алушы ењбек етуді
тоќтатып, 55 жасќа толѓан жаѓдайда, жарналарды тљлеу мерзімі кемін-
де 35 жылды ќђраѓан жаѓдайда жѕне жинаќталѓан зейнетаќы ќаража-
тыныњ мљлшері уѕкілетті орган бекіткен шаманы ќђраѓан жаѓдайда
жџзеге асырылады.
Жинаќтаушы зейнетаќы ќорларынан тљленетін зейнетаќы тљлемдер-

іне салыќ зањдарына сѕйкес салыќтар салынады.
Жинаќтаушы зейнетаќы ќорларынан зейнетаќы тљлемдерін алу

ќђќыѓын, жинаќтаушы зейнетаќы ќорында жинаќталѓан зейнетаќы ќара-
жаты бар тђлѓалар иеленеді. Зейнетаќы тљлемдері келесідей тѕртіппен
жџргізіледі:

1) 1998 жылѓы 1 ќањтардан бастап – еркектерге 61 жасќа толѓанда,
ѕйелдерге 56 жасќа толѓанда;

2) 1998 жылѓы 1 шілдеден бастап – еркектерге 61,5 жасќа толѓанда,
ѕйелдерге 56,5 жасќа толѓанда;

3) 1999 жылѓы 1 шілдеден бастап – еркектерге 62 жасќа толѓанда,
ѕйелдерге 57 жасќа толѓанда;
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4) 2000 жылѓы 1 шілдеден бастап – еркектерге 62,5 жасќа толѓанда,
ѕйелдерге 57,5 жасќа толѓанда;

5) 2001 жылѓы 1 шілдеден бастап – еркектерге 63 жасќа толѓанда,
ѕйелдерге 58 жасќа толѓанда.
Тљтенше жѕне барынша радиациялыќ ќатерлі љњірлерде 1949 жылѓы

29 тамыздан 1963 жылѓы 5 шілдеге дейін, кемінде 10 жыл тђрѓан аза-
маттар  Казаќстан Республикасыныњ «Семей ядролыќ сынаќ полиго-
нындаѓы ядролыќ сынаќтардыњ салдарынан зардап шеккен азаматтар-
ды ѕлеуметтік ќорѓау туралы» зањына сѕйкес:

- еркектер – жалпы жђмыс стажы 25 жылдан кем болмаѓан жаѓдай-
да 50 жасќа жеткенде;

- ѕйелдер - жалпы жђмыс стажы 20 жылдан кем болмаѓан жаѓдайда
45 жасќа жеткенде зейнетаќы таѓайындалуына ќђќылы.

5 жѕне одан да кљп бала туып, оларды 8 жасќа дейін тѕрбиелеген
ѕйелдер 50 жасќа толѓанда, жасына байланысты толыќ кљлемде зейнетаќы
алуѓа ќђќылы, аталѓан зейнетаќы жасы 1998 жылѓы 1шілдеден бастап жыл
сайын 6 айѓа љсіп отырады, біраќ тђтас алѓанда 3 жылдан аспауѓа тиіс.
Жинаќтаушы зейнетаќы ќорында жинаќталѓан зейнетаќы ќаражаты

бар адамдардыњ:
1) ЌР «Ќазаќстан Республикасында зейнетаќымен ќамсыздандыру

туралы» зањыныњ 9-бабыныњ 1-3 тармаќтарында кљзделген жаѓдайлар
басталѓанда;

2) елу бес жасќа толѓанда жѕне жинаќталѓан зейнетаќы ќаражаты ењ
тљмен зейнетаќы мљлшерінен кем емес тљлемді ќамтамасыз ету џшін
жеткілікті болѓанда;

3) егер мџгедектігі мерзімсіз белгіленсе, І жѕне ІІ-топтаѓы мџге-
дектердіњ;

4) ѕскери ќызметшілердіњ (мерзімді ќызмет атќаратын ѕскери ќыз-
метшілерден басќа), арнайы атаќтар беріліп, Ќазаќстан Республикасы-
ныњ зањдарымен ішкі істер органдарыныњ ќызметкерлері џшін белгі-
ленген тѕртіп ќолданылатын ѕскери ќызметшілердіњ, ішкі істер орган-
дары, Ќазаќстан Республикасы Ѕділет министрлігініњ Ќылмыстыќ
атќару жџйесі комитеті, ќаржы полициясы мен мемлекеттік љртке ќар-
сы ќызмет органдары ќызметкерлерініњ ењбек сіњірген жылдары џшін
зейнетаќы тљлемдерін алуѓа ќђќыѓы бар:

- арнайы атаќтар беріліп, Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарымен
ішкі істер органдарыныњ ќызметкерлері џшін белгіленген тѕртіп ќол-
данылатын ѕскери ќызметте, ішкі істер органдарындаѓы жѕне Ќазаќ-
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стан Республикасы Ѕділет министрлігініњ Ќылмыстыќ атќару жџйесі
комитетіндегі, ќаржы полициясы мен мемлекеттік љртке ќарсы ќызмет
органдарындаѓы ќызметте кемінде 25 жыл ењбек сіњірген жыл, ќыз-
метте тђрудыњ Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарында белгіленген
шекті жасына жеткен;

- арнайы атаќтар беріліп, Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарымен
ішкі істер органдарыныњ ќызметкерлері џшін белгіленген тѕртіп ќол-
данылатын ѕскери ќызметте, ішкі істер органдарындаѓы жѕне Ќазаќ-
стан Республикасы Ѕділет министрлігініњ Ќылмыстыќ атќару жџйесі
комитетіндегі, ќаржы полициясы мен мемлекеттік љртке ќарсы ќызмет
органдарындаѓы ќызметте кемінде 25 жыл ењбек сіњірген жыл, штат-
тыњ ќысќартылуы немесе денсаулыќ жаѓдайы бойынша босатылѓан;

- арнайы атаќтар беріліп, Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарымен
ішкі істер органдарыныњ ќызметкерлері џшін белгіленген тѕртіп ќол-
данылатын ішкі істер органдарыныњ, Ќазаќстан Республикасы Ѕділет
министрлігініњ Ќылмыстыќ атќару жџйесі комитетініњ, ќаржы полици-
ясы мен мемлекеттік љртке ќарсы ќызмет органдарыныњ офицерлері,
прапорщиктері (мичмандары), орта, аѓа жѕне жоѓары басшы ќђрамын-
даѓы адамдары, сондай-аќ арнайы атаќтар беріліп, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ зањдарымен ішкі істер органдарыныњ ќызметкерлері џшін
белгіленген тѕртіп ќолданылатын, келісім-шарт бойынша ѕскери ќыз-
меттен љтіп жџрген, ѕскери ќызметте жѕне ішкі істер органдарындаѓы,
Ќазаќстан Республикасы Ѕділет министрлігініњ ќылмыстыќ атќару
жџйесі комитетінде, ќаржы полициясы мен мемлекеттік љртке ќарсы
ќызмет органдарында ќызметте болудыњ Ќазаќстан Республикасыныњ
зањдарында белгіленген шекті жасына жетуі бойынша, штатты ќысќар-
ту немесе денсаулыќ жаѓдайы бойынша ќызметтен босатылѓан, жиыр-
ма бес жыл жѕне одан да кљп жалпы ењбек стажы бар, оныњ кемінде он
екі жыл алты айында џздіксіз ѕскери ќызмет жѕне ішкі істер органда-
рында ќызмет атќарѓан адамдардыњ;

5) Ќазаќстан Республикасынан тыс жерлерге тђраќты тђруѓа кететін
немесе кеткен, кету ниетін немесе кету фактісін растайтын Ќазаќстан
Республикасыныњ зањдарында белгіленген ќђжаттарды табыс еткен
шетелдіктер мен азаматтыѓы жоќ адамдардыњ жинаќтаушы зейнетаќы
ќорларынан міндетті зейнетаќы жарналары есебінен зейнетаќы тљлем-
дерін алуѓа ќђќыѓы бар.
Жинаќтаушы зейнетаќы ќорында міндетті зейнетаќы жарналары есе-

бінен жинаќталѓан зейнетаќы ќаражаты бар адам ќайтыс болѓан жаѓ-
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дайда, олар Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарында белгіленген
тѕртіппен мђраѓа ќалдырылады.
Ерікті зейнетаќы жарналары есебінен тљленетін зейнетаќы

тљлемдері. Ерікті зейнетаќы жарналары есебінен жинаќтаушы зейнетаќы
ќорларынан тљленетін зейнетаќы тљлемдеріне, жинаќтаушы зейнетаќы ќор-
ларында жинаќталѓан зейнетаќы ќаражаты бар мына адамдардыњ ќђќыѓы
пайда болады:

- елу бес жасќа толѓан адамдардыњ;
- мџгедектердіњ;
- Ќазаќстан Республикасынан тыс жерлерге тђраќты тђруѓа кететін

немесе кеткен, кету ниетін немесе кету фактісін растайтын Ќазаќстан
Республикасыныњ зањдарында белгіленген ќђжаттарды табыс еткен адам-
дардыњ.
Ерікті зейнетаќы жарналары есебінен жинаќтаушы зейнетаќы ќорын-

да жинаќталѓан зейнетаќы ќаражаты бар адам ќайтыс болѓан жаѓдайда,
олар Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарында белгіленген тѕртіппен
мђраѓа ќалдырылады.
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Т     І     Р     К     Е     М     Е

ЌАЗАЌСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЊ
КОНСТИТУЦИЯСЫ

Конституция 1995 жылы 30 тамызда
республикалыќ референдумда ќабылданды

(1998 жылѓы 7 ќазандаѓы Ќазаќстан Республикасыныњ
№ 284-1 Зањымен енгізілген љзгерістер мен толыќтырулар)

(Џзінді)

28-бап

1. Ќазаќстан Республикасыныњ азаматы жасына келген, науќастанѓан
мџгедек болѓан, асыраушысынан айырылѓан жаѓдайда жѕне љзге де зањды
негіздерде, оѓан ењ тљмен жалаќы мен зейнетаќыныњ мљлшерінде ѕлеу-
меттік ќамсыздандырылуына кепілдік беріледі.

2. Ерікті ѕлеуметтік саќтандыру, ѕлеуметтік ќамсыздандырудыњ ќосым-
ша нысандарын жасау жѕне ќайырымдылыќ кљтермелеп отырады.

29-бап

1. Ќазаќстан Республикасы азаматтарыныњ денсаулыѓын саќтауѓа
ќђќыѓы бар.

2. Республика азаматтары зањмен белгіленген кепілді медициналыќ
кљмектіњ кљлемін тегін алуѓа хаќылы.

3. Мемлекеттік жѕне жекеменшік емдеу мекемелерінде, сондай-аќ,
жеке медициналыќ практикамен айналысушы адамдарда аќылы меди-
циналыќ жѕрдем алу зањда белгіленген негіздер мен тѕртіп бойынша
жџргізіледі.

30-бап

1. Азаматтардыњ мемлекеттік оќу орындарында тегін орта білім
алуына кепілдік  беріледі.  Орта білім алу міндетті.

2. Азаматтыњ мемлекеттік жоѓары оќу орнында конкурстыќ негізде
тегін жоѓары білім алуѓа ќђќыѓы бар.

3. Жекеменшік оќу орындарында аќылы білім алу зањмен белгілен-
ген негіздер мен тѕртіп бойынша жџзеге асырылады.

4. Мемлекет білім берудіњ жалпыѓа міндетті стандарттарын белгілейді.
Кез келген оќу орныныњ ќызметі осы стандарттарѓа сай келуі керек.
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ЌАЗАЌСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЊ COT ЖЏЙЕСІ
МЕН СУДЬЯЛАРЫНЫЊ МЅРТЕБЕСІ ТУРАЛЫ

Ќазаќстан Республикасыныњ 2000 жылѓы
25 желтоќсандаѓы № 132-11 Конституциялыќ Зањы

(Џзінді)

55-бап Жерлеуге жђмсалатын шыѓыстардыњ љтемаќысы
Ќайтыс болѓан немесе ќаза тапќан судьялар мен судья ќызметінен

зейнеткерлікке шыќќан зейнеткерлерді жерлеу џшін судья ќайтыс бол-
ѓан сѕттен тиісті лауазымы бойынша, судьяныњ џш айлыќ жалаќысы
мљлшерінде біржолѓы аќшалай љтемаќы тљленеді.

ЅКІМШІЛІК ЌЂЌЫЌ БЂЗУШЫЛЫЌ ТУРАЛЫ
ЌАЗАЌСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЊ КОДЕКСІ

2001 жыл 30 ќањтар № 155-11
Љзгертулер жѕне толыќтырулармен 2005 жылдыњ

1 сѕуіріне берілген
(Џзінді)

85-бап Медициналыќ ќызмет кљрсетудіњ кепілдік берілген
кљлемін орындамау
Медициналыќ ќызметкердіњ азаматќа зањ актілерімен кепілдік бер-

ілген медициналыќ кљмек кљлемін кљрсету жљніндегі кѕсіби міндет-
терін орындамауы, егер мђндай іс-ѕрекет денсаулыќќа орташа дѕреже-
де зиян келтірмесе жѕне ауыр зардаптарѓа ѕкеп соќпаса, айлыќ есептік
кљрсеткіштіњ бестен онѓа дейінгі мљлшерінде айыппђл салуѓа ѕкеп
соѓады.

88-бап Ќазаќстан Республикасыныњ зейнетаќымен ќамсыздан-
дыру туралы зањнамасын бђзу

1. Жинаќтаушы зейнетаќы ќорларыныњ Ќазаќстан Республикасыныњ
зейнетаќымен ќамсыздандыру туралы зањнамасында кљзделген зейнетаќы
тљлемдерін, аударымдар мен алып ќоюларды белгіленген мерзімдерде
уаќтылы жџзеге асыру жљніндегі міндеттерін орындамауы, лауазым-
ды адамдарѓа айлыќ есептік керсеткіштіњ жиырмаѓа дейінгі мљлшерін-
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де, зањды тђлѓаларѓа айлыќ есептік кљрсеткіштіњ елуге дейінгі мљлше-
рінде айыппђл салуѓа ѕкеп соѓады.

2.  Зейнетаќы тљлеу жљніндегі орталыќтыњ лауазымды адамдарыныњ
Ќазаќстан Республикасыныњ зейнетаќымен ќамсыздандыру туралы зањ-
намасында кљзделген зейнетаќыны толыќ мљлшерде жѕне белгіленген
мерзімдерде тљлеу жљніндегі міндеттерін орындамауы, айлыќ есептік
кљрсеткіштіњ жиырмаѓа дейінгі мљлшерінде айыппђл салуѓа ѕкеп соѓады.

3.  Жеке тђлѓаныњ, жеке кѕсіпкердіњ, жеке нотариустыњ, адвокат-
тыњ, зањды тђлѓаныњ немесе оныњ лауазымды адамдарыныњ:

- салыќ органдарына міндетті зейнетаќы жарналары бойынша пай-
дасына берешек љндіріп алынатын жинаќтаушы зейнетаќы ќорлары салым-
шыларыныњ тізімдерін табыс етпеуі;

- салыќ органдарына ѕрбір жинаќтаушы зейнетаќы ќоры бойынша
берешектердіњ жалпы сомасын кљрсете отырып, жинаќтаушы зейнетаќы
ќорларыныњ тізімдерін табыс етпеуі;

- салыќ органдарына міндетті зейнетаќы жарналарыныњ есептелген,
ђсталѓан (есептеп ќосылѓан) жѕне аударылѓан сомалары жљнінде есеп-
терді Ќазаќстан Республикасыныњ зейнетаќымен ќамсыздандыру тура-
лы зањнамасында белгіленген мерзімдерде табыс етпеуі.

- Ќазаќстан Республикасыныњ зањнамасында белгіленген тѕртіпке
сѕйкес ѕрбір ќызметкер бойынша есептелген, ђсталѓан (есептеп ќосыл-
ѓан) жѕне аударылѓан міндетті зейнетаќы жарналарын бастапќы есепке
алуды жџргізбеуі;

- есептелген, ђсталѓан (есептеп ќосылѓан) жѕне аударылѓан міндетті
зейнетаќы жарналары туралы мѕліметтерді салымшыларѓа Ќазаќстан
Республикасыныњ зейнетаќымен ќамсыздандыру туралы зањнамасында
белгіленген мерзімдерде табыс етпеуі;

- жинаќтаушы зейнетаќы ќорларына міндетті зейнетаќы жарналарын
уаќтылы жѕне (немесе) толыќ есептемеуі, ђстамауы (есептеп ќоспауы)
жѕне (немесе) тљлемеуі (аудармауы) тџрінде жасаѓан Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ зейнетаќымен ќамсыздандыру туралы зањнамасында
кљзделген міндеттерді орындамауы не тиюінше орындамауы, жеке
тђлѓаѓа - айлыќ есептік керсеткіштіњ оннан жиырмаѓа дейінгі мљлшерінде,
жеке кѕсіпкерлерге, жеке нотариустарѓа, адвокаттарѓа, лауазымды адам-
дарѓа – жиырмадан ќырыќќа дейінгі мљлшерінде, зањды тђлѓаѓа бір
жџзден екі жџзге дейінгі мљлшерінде айыппђл салуѓа ѕкеп соѓады.

4. Осы баптыњ џшінші бљлігінде кљзделген, ѕкімшілік жаза ќолда-
нылѓаннан кейін бір жыл ішінде ќайталап жасалѓан ѕрекеттер, – жеке
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тђлѓаѓа – айлыќ есептік керсеткіштіњ жиырмадан ќырыќќа дейінгі
мљлшерінде жеке кѕсіпкерлерге, жеке нотариустарѓа, адвокаттарѓа,
лауазымды адамдарѓа – ќырыќтан сексенге дейінгі мљлшерінде, зањ-
ды тђлѓаѓа екі жџзден тљрт жџзге дейінгі мљлшерінде айыппђл са-
луѓа ѕкеп соѓады.

88-1-бап  Міндетті ѕлеуметтік саќтандыру туралы Ќазаќстан
Республикасыныњ зањдарын бђзу

1. Мемлекеттік ѕлеуметтік саќтандыру ќоры мен Зейнетаќы тљлеу
жљніндегі орталыќтыњ лауазымды адамдарыныњ кінѕсінен Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ міндетті ѕлеуметтік саќтандыру туралы зањдарында бел-
гіленген мерзімдерде ѕлеуметтік тљлемдердіњ тљленбеуі, лауазымды
адамдарѓа айлыќ есептік кљрсеткіштіњ жиырмаѓа дейінгі мљлшерінде
айыппђл салуѓа ѕкеп соѓады.

2.  Жеке кѕсіпкердіњ, жекеше нотариустыњ, адвокаттыњ, зањды тђлѓа-
ныњ немесе оныњ лауазымды адамдарыныњ Мемлекеттік ѕлеуметтік саќ-
тандыру ќорына ѕлеуметтік аударымдарды аудару жљніндегі міндетті
орындамауы немесе тиюінше орындамауы, – лауазымды адамдарѓа ай-
лыќ есептік кљрсеткіштіњ жиырмадан ќырыќќа дейінгі мљлшерінде, жеке
кѕсіпкерлерге, жекеше нотариустарѓа, адвокаттарѓа немесе зањды тђлѓа-
ларѓа – аударылмаѓан (уаќтылы аударылмаѓан) ѕлеуметтік аударымдар
сомасыныњ елу проценті мљлшерінде айыппђл салуѓа ѕкеп соѓады.

ЌАЗАЌСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЊ АЗАМАТТЫЌ
ІС ЖЏРГІЗУ КОДЕКСІ
1999 жыл 13 шілде №411-1

(ЌР 29.03.00 ж. № 42-11, 05.07.00 ж.  № 75-11, 02.03.01 ж.
№ 162-11, 11.07.01 ж. № 238-11 06.11.01 ж. № 251-11, 24.12.01 ж.

№ 276-11, 09.08.02 ж.  № 346-11, 05.05.03 ж. № 409-11,
 02.07.03 ж. № 451-11, 09.07.03 ж. № 482-11, 10.03.04 ж.

№ 532-11 09.07.04 ж. № 583-11, 13.12.04 ж. № 11-111, 2004 28.12.
№ 24-111, 2005 23.02. № 33-111

Зањдарымен енгізілген љзгерістерімен)

(Џзінді)

32-бап Талап ќоюшыныњ тањдауы бойынша соттыњ соттауы-
на жатќызу
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1. Тђрѓылыќты жері белгісіз не Ќазаќстан Республикасында тђрѓы-
лыќты жері жоќ жауапкерге талап, оныњ мџлкі орналасќан жер бойын-
ша немесе оныњ ењ соњѓы белгілі тђрѓан жері бойынша ќойылуы мџмкін.

2. Зањды тђлѓаѓа да талап, оныњ мџлік орналасќан жер бойынша
ќойылуы мџмкін.

3. Зањды тђлѓа филиалыныњ немесе љкілділігініњ ќызметінен туын-
дайтын талап та филиалдыњ немесе љкілділігініњ орналасќан жері бойын-
ша ќойылуы мџмкін.

4. Алименттер љндіріп алу туралы жѕне ѕке болуды аныќтау туралы
талаптарды талап ќоюшы љзініњ тђрѓылыќты жері бойынша да ќоя алады.

5. Мертігуден немесе денсаулыѓыныњ љзге де заќымдануынан, сон-
дай-аќ асыраушысыныњ ќайтыс болуынан келген зиянды љтеу туралы
талаптарды да талап ќоюшы љзініњ тђрѓылыќты жері бойынша немесе
зиян келтірілген жер бойынша ќоя алады.

6. Орындалу орны кљрсетілген шарттардан туындайтын талаптар да
шарттыњ орындалатын жері бойынша ќойылуы мџмкін.

7. Некені бђзу туралы талаптар, талап ќоюшыныњ кѕмелетке толма-
ѓан балалары тђратын немесе денсаулыќ жаѓдайы бойынша талап
ќоюшыныњ жауапкер тђратын жерге баруы, ол џшін ќиындыќ келті-
ретін жаѓдайларда да оныњ тђрѓылыќты жері бойынша ќойылуы мџмкін.

8. Жалаќыны, зейнетаќы жѕне жѕрдемаќыны љндіріп алу туралы та-
лаптар, сондай-аќ зањсыз соттаудан, ќылмыстыќ жауапќа зањсыз тарту-
дан, бђлтартпау шараларын зањсыз ќолданудан не ѕкімшілік ќамау
тџрінде ѕкімшілік  жазаны зањсыз ќолданудан азаматќа келтірілген зи-
янды љтеуге байланысты ењбек, зейнеткерлік жѕне тђрѓын џй ќђќыќта-
рын ќалпына келтіру туралы талаптар, талап ќоюшыныњ тђратын жері
бойынша ќойылуы мџмкін, ѕкімшілік жаза ќолдану туралы ќаулыла-
рѓа дау айту жљніндегі талаптар, талап ќоюшыныњ тђрѓылыќты жері
бойынша да ќойылуы мџмкін.

9. Тђтынушылардыњ ќђќыќтарын ќорѓау туралы талаптар талап
ќоюшыныњ тђрѓылыќты жері не шарттыњ жасалу немесе орындалу жері
бойынша ќойылуы мџмкін.

10. Кемелердіњ соќтыѓысуынан келтірілген залалды љтеу туралы,
сондай-аќ тењізде кљмек кљрсеткені жѕне ќђтќарѓаны џшін сыйаќы алу
туралы талаптар, жауапкер тђрѓан немесе кеме тіркелген порттыњ орна-
ласќан жері бойынша ќойылуы мџмкін.

11. Осы Кодекстіњ 33-бабында белгіленген істіњ соттылыѓын ќоспа-
ѓанда, талап ќоюшы осы бапќа сѕйкес іс соттауына жататын бірнеше
соттыњ арасынан біреуін тањдап алады.
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ЌАЗАЌСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫНЫЊ ЌЫЛМЫСТЫЌ
ІС ЖЏРГІЗУ КОДЕКСІ

1997 жыл 13 желтоќсан № 206-1

(Љзгертулер жѕне толыќтырулармен 2005 жылдыњ
1 сѕуіріне берілген)

(Џзінді)

94-бап Сот отырысыныњ хатшысы мен соттыњ приставына
ќарсылыќ білдіру

1.   Сот отырысыныњ хатшысы мен соттыњ приставы:
1)  осы Кодекстіњ 90-бабында кљзделген мѕн-жайлардыњ кез кел-

гені болѓан кезде;
2) олардыњ ќђзыретті еместігі байќалса, ќылмыстыќ іс бойынша іс

жџргізуге ќатыса алмайды.
2.  Адамныњ сот отырысына сот отырысыныњ хатшысы немесе сот-

тыњ приставы ретінде оныњ алдында ќатысуы, олардыњ сот отырысына
тиісті сапада одан ѕрі ќатысуын жоќќа шыѓаратын мѕн-жай болып та-
былмайды.

3. Сот отырысыныњ хатшысы мен соттыњ приставына ќарсылыќ
білдіру туралы мѕселені істі ќараушы сот шешеді.

95-бап Аудармашы мен маманѓа ќарсылыќ білдіру

1.  Аудармашы мен маман:
1) осы Кодекстіњ 90-бабында кљзделген мѕн-жайлардыњ кез келгені

болѓан кезде;
2) егер олардыњ ќђзыретті еместігі байќалса, ќылмыстыќ іс бойын-

ша іс жџргізуге ќатыса алмайды.
2. Адамныњ аудармашы немесе маман ретінде оныњ алдында ќаты-

суы, олардыњ сот отырысына тиісті сапада одан ѕрі ќатысуын жоќќа
шыѓаратын мѕн-жай болып табылмайды.

3. Аудармашы мен маманѓа ќарсылыќ білдірілуі туралы мѕселені
ќылмыстыќ процесті жџргізуші орган шешеді.
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ЌАЗАЌСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫНЫЊ ЌАРЖЫ
ПОЛИЦИЯСЫ ОРГАНДАРЫ ТУРАЛЫ

Ќазаќстан Республикасыныњ 2002 жылѓы 4 шілдедегі
№ 336-11 Зањы

(20 12 2004 ж № 13-111 Зањымен енгізілген љзгерістерімен)
(Џзінді)

6 -ТАРАУ

ЌАРЖЫ ПОЛИЦИЯСЫ ОРГАНДАРЫНЫЊ
ЌЫЗМЕТКЕРЛЕРІ МЕН

ЗЕЙНЕТКЕРЛЕРІН ЅЛЕУМЕТТІК ЌОРЃАУ

18-6ап  Ќаржы полициясы органдары ќызметкерлерініњ ењбегіне
аќы тљлеу, оларды зейнетаќымен жѕне љзгедей ќамтамасыз ету

1. Ќаржы полициясы органдары ќызметкерлерініњ аќшалай џлесі
Ќазаќстан Республикасыныњ Президенті бекітетін бюджет ќаражаты
есебінен ќамтылѓан Ќазаќстан Республикасы органдары ќызметкер-
лерініњ ењбегіне аќы тљлеудіњ біртђтас жџйесі негізінде белгіленеді жѕне
оѓан аќшалай ќаражат пен ќызмет љткерудіњ ерекше жаѓдайлары џшін
Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарында кљзделген џстемеаќы кіреді.

2. Ќаржы полициясы органдары ќызметкерлерініњ аќшалай ќаража-
ты лауазымдыќ айлыќаќыдан жѕне арнайы атаѓы џшін ќосымша аќыдан
тђрады.

3. Ведомстволыќ баѓыныстаѓы мекемелер ќызметкерлерініњ ењбегі-
не аќы тљлеудіњ шарттары мен тѕртібі Ќазаќстан Республикасыныњ зањ-
дарына сѕйкес айќындалады.

4. Ќаржы полициясы органдарыныњ ќызметкерлері тегін нысанды
жѕне арнайы киім-кешекпен ќамтамасыз етіледі, оныњ џлгілері мен
тиесілік нормаларын Ќазаќстан Республикасыныњ Џкіметі белгілейді.

5. Ќаржы полициясы органдарыныњ ќызметкерлерін зейнетаќымен
ќамтамасыз ету ішкі істер органдарыныњ ќызметкерлеріне арналѓан
зейнетаќымен ќамтамасыз ету туралы Ќазаќстан Республикасыныњ зањ-
дарында белгіленген тѕртіппен жџзеге асырылады.
Ќаржы полициясы органдары ќызметкерлерініњ ењбек сіњірген жыл-

дарын есептеу, ішкі істер органдарыныњ ќызметкерлері џшін Ќазаќстан
Республикасыныњ зањдарында белгіленген тѕртіппен жџргізіледі.



151

6. Асыраушысынан айырылѓан жаѓдайда жѕне мџгедектігі бойынша
ќаржы полициясы органдарыныњ ќызметкерлеріне мемлекеттік ѕлеу-
меттік жѕрдемаќыларды таѓайындау, ішкі істер органдарыныњ ќызмет-
керлеріне арналѓан Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарында белгілен-
ген тѕртіппен жургізіледі.

19-бап.  Ќаржы полициясы органдары ќызметкерлерініњ де-
малыстары

1. Ќаржы полициясы органдарыныњ ќызметкерлеріне ђзаќтыѓы
кџнтізбелік отыз кџн жыл сайынѓы демалыс, сондай-аќ Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ зањдарында кезделген љзге де демалыстар беріледі.

2. Ењбек сіњірген жылдарына ќарай (кџнтізбелік есеппен) ќаржы
полициясы органдарыныњ ќызметкерлеріне ењбек сіњірген жылдары он
жылдан асса -ђзаќтыѓы кџнтізбелік бес кџнге;
он бес жылдан асса – ђзаќтыѓы кџнтізбелік он кџнге;
жиырма жылдан асса – ђзаќтыѓы кџнтізбелік он бес кџнге аќы тљле-

нетін ќосымша демалыс беріледі.

20-бап Ќаржы полициясы органдарыныњ ќызметкерлері ќаза
тапќан (ќайтыс болѓан) немесе мертіккен жаѓдайдаѓы кепілдіктер

1. Ќаржы полициясы органдарыныњ ќызметкері ќызметтік міндет-
терін немесе ќызметтік борышын атќару кезінде мертіккен жаѓдайда –
оныњ љзіне, ал ол ќаза тапќан (ќайтыс болѓан) жаѓдайда оны алуѓа
ќђќыѓы бар адамдарѓа бюджет ќаражаты есебінен біржолѓы љтемаќы
тљленеді.
Біржолѓы љтемаќы тљлеу тѕртібін Ќазаќстан РеспубликасыныњЏкі-

меті белгілейді.
2. Ќаржы полициясы органдарыныњ ќызметкері- ќызметтік міндет-

терін атќару кезінде не ќызметтік міндеттерін немесе ќызметтік боры-
шын атќару кезінде алѓан жараќаты салдарынан ќызметтен босатылѓаннан
кейін бір жылдыњ ішінде ќаза тапќан (ќайтыс болѓан) жаѓдайда, оныњ
отбасына соњѓы атќарѓан лауазымы бойынша алпыс айлыќ аќшалай ќара-
жат мљлшерінде біржолѓы љтемаќы тљленеді.

3. Ќаржы полициясы органдарыныњ ќызметкерлеріне ќызметтік
міндеттерін немесе ќызметтік борышын атќару кезінде алѓан жара-
ќаты, жаралануы (контузия алуы), мертігуі, науќастануы салдары-
нан болѓан мџгедектік белгіленгенде, оларѓа;

1)  I топтаѓы мџгедекке — отыз айлыќ аќшалай ќаражат;
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2) II топтаѓы мџгедекке — он сегіз айлыќ аќшалай ќаражат;
3) III топтаѓы мџгедекке — алты айлыќ аќшалай ќаражат мљлше-

рінде біржолѓы љтемаќы тљленеді.
4. Ќаржы полициясы органдарыныњ ќызметкерлері ќызметтік міндет-

терін немесе ќызметтік борышын атќару кезінде мџгедектікке ѕкеп
соќпаѓан, ауыр мертіккен (жараќат алѓан, жараланѓан, контузия алѓан)
жаѓдайда, оларѓа бір жарым айлыќ аќшалай ќаражат орташа мертігу
жаѓдайында - бір айлыќ аќшалай ќаражат  жењіл мертігу жаѓдайында
жарты айлыќ аќшалай ќаражат мљлшерінде біржолѓы љтемаќы тљле-
неді.

5. Егер ќаржы полициясы органдары ќызметкерініњ ќазасы (ќайтыс
болуы) жараќаты, жаралануы (мертігуі)   науќастануы ќызметтік міндет-
терін немесе ќызметтік борышын атќаруѓа ќатысы жоќ мѕн-жайларѓа
байланысты болѓаны Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарында белгілен-
ген тѕртіппен дѕлелденсе, біржолѓы љтемаќы тљленбейді.

6.  Ќаржы полициясы органдарыныњ ќайтыс болѓан немесе ќаза тап-
ќан ќызметкерлері мен зейнеткерлерін жерлеу џшін џш айлыќ аќша-
лай ќаражат мљлшерінде біржолѓы љтемаќы тљленеді.

21-бап  Ќаржы полициясы органдарыныњ ќызметкерлері мен
зейнеткерлерініњ тђрѓын џй ќђќыќтары

1. Ќаржы полициясы органдарыныњ ќызметкерлері ќызметтік тђрѓын
џй ќорынан тђрѓын-жаймен бірінші кезекте ќамтамасыз етілу ќђќыѓын
пайдаланады.

2. Ќаржы полициясы органдарында ќызметте тђрѓан ќызметкерлер
љздері тђрып жатќан, ќызметтік тђрѓын џйге тењестірілген џйлерін Ќазаќ-
стан Республикасыныњ зањдарында белгіленген тѕртіппен жекеше-
лендіре алады.

3. Ќаржы полициясы органдарыныњ ќызметкерлері мен зейнеткерлері,
сондай-аќ ќаржы полициясы органдарыныњ ќаза тапќан ќызметкерініњ от-
басы ќызметтік тђрѓын џйден немесе ќызметтік тђрѓын џйге тењестірілген
џйден, басќа тђрѓын џй берілмей тђрып, шыѓарылуѓа тиіс емес.

4. Ќаржы полициясы органдарыныњ ќызметкерлері ќызметтік міндет-
терін атќару кезінде ќаза тапќан жаѓдайда ќаза тапќан адамдардыњ от-
басы олар ќаза тапќан кџннен бастап бір жылдан кешіктірілмей Ќазаќ-
стан Республикасыныњ зањдарында белгіленген тѕртіппен мемлекеттік
тђрѓын џй ќорынан тђрѓын-жай алуѓа ќђќылы.

22-бап  Ќаржы полициясы органдарыныњ ќызметкерлері мен
зейнеткерлерін ѕлеуметтік ќорѓаудыњ љзге де шаралары
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1. Ќаржы полициясы органдарыныњ жедел-іздестіру, тергеу, саптыќ
бљлімшелерініњ ќызметкерлеріне Ќазаќстан Республикасыныњ Џкіметі
белгілейтін тізбе бойынша олармен бірге тђрып жатќан отбасы мџше-
лерін ескере отырып, тђрѓын џйді ђстау мен коммуналдыќ ќызмет аќыла-
рын тљлеу џшін тиісті жылѓа арналѓан республикалыќ бюджетте белгі-
ленген мљлшерде аќшалай љтемаќы тљленеді.

2. Ќаржы полициясы органдарыныњ ќызметкерлері мен зейнеткер-
леріне  ішкі істер органдарыныњ ќызметкерлері мен зейнеткерлері џшін
Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарында белгіленетін ѕлеуметтік ќорѓау-
дыњ љзге де шаралары ќолданылады.

ЌАЗАЌСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫНЫЊ
ДИПЛОМАТИЯЛЫЌ ЌЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ
Ќазаќстан Республикасыныњ 2002 жылѓы

7 наурыздаѓы № 299-ІІ Зањы

(20.12.2004 ж № 13-III ЌР Зањымен енгізілген
 љзгерістерімен)

(Џзінді)

6 -ТАРАУ

ДИПЛОМАТИЯЛЫЌ ЌЫЗМЕТТІ
ЌАМТАМАСЫЗ ЕТУ, ДИПЛОМАТИЯЛЫЌ ЌЫЗМЕТ
ПЕРСОНАЛЫНА БЕРІЛЕТІН КЕПІЛДІКТЕР МЕН
ЉТЕМДЕР, ОЛАРДЫ МАТЕРИАЛДЫЌ ЖЅНЕ
ЅЛЕУМЕТТІК ЖАЃЫНАН ЌАМТАМАСЫЗ ЕТУ

24-бап Дипломатиялыќ ќызметті ќаржылыќ жѕне материал-
дыќ-шаруашылыќ жаѓынан ќамтамасыз ету

1. Дипломатиялыќ ќызметті жѕне оныњ органдарын ќаржылыќ жа-
ѓынан ќамтамасыз ету бюджет ќаражаты есебінен жџзеге асырылады.

2.  Дипломатиялыќ ќызмет органдары консулдыќ іс-ѕрекеттер жаса-
ѓан кезде жђмсайтын кџтілмеген шыѓыстар Ќазаќстан Республикасы-
ныњ Президенті бекітетін Консулдыќ жарѓыда белгіленген тѕртіппен
љтелуге жатады.
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3.  Ќђрметті консул аппаратыныњ ќызметін жѕне соѓан байланысты
іс-шараларды ќаржыландыру ќђрметті консул бљлетін ќаражат есебі-
нен жџзеге асырылады.

4. Дипломатиялыќ ќызмет органдары кљлікпен, ќызметтік џй-жай-
лармен, байланыс ќђралдарымен жѕне басќа да ќажетті мџлікпен ќам-
тамасыз етіледі.

5.  Дипломатиялыќ ќызмет органдарыныњ Ќазаќстан Республикасы-
ныњ аумаѓы мен шет елден жылжымайтын жѕне љзге мџлікті иелену,
пайдалану жѕне оларѓа билік ету тѕртібі Ќазаќстан Республикасыныњ
зањ актілеріне сѕйкес белгіленеді.

25-6ап Дипломатиялыќ ќызмет персоналына берілетін кепіл-
діктер мен љтемдер

1. Дипломатиялыќ ќызмет персоналы мен отбасы мџшелерін мате-
риалдыќ жѕне ѕлеуметтік жаѓынан ќамтамасыз ету, атќаратын ќызметініњ
ќиындыѓы, оѓан байланысты ќауіп-ќатер, сондай-аќ шет мемлекеттіњ
љзіндік ерекшеліктері ескеріле отырып жџзеге асырылады.
Шет елде болу дипломатиялыќ ќызмет персоналына жѕне отбасы

мџшелеріне ќандай да болсын зиян келтірмеуге тиіс.
Шет елден дипломатиялыќ ќызмет персоналы мен отбасы мџшелеріне

кљмек кљрсету мен ќорѓауѓа байланысты міндеттерді шет елден мекеменіњ
жетекшісі орындайды.
Шет елдегі ќызметі кезінде дипломатиялыќ ќызметтіњ ќызметкері

немесе жђмыскері не оныњ отбасы мџшелері ауырѓан, ќайтыс болѓан,
отбасында бала туылѓан жаѓдайда, дипломатиялыќ ќызмет ќызметкерініњ
немесе жђмыскерініњ жѕне (немесе) оныњ отбасы мџшелерініњ Ќазаќ-
стан Республикасыныњ зањдарымен белгіленген мљлшерде жѕрдемаќы
алуѓа ќђќыѓы бар.

2.  Дипломатиялыќ ќызмет персоналы мен отбасы мџшелері бюджет
ќаражаты есебінен медициналыќ кљмектіњ кепілдік берілетін кљлемі-
мен ќамтамасыз етіледі.

3. Шет елдегі мекемеде жђмыс істейтін дипломатиялыќ ќызмет пер-
соналыныњ жѕне бірге тђратын отбасы мџшелерініњ жыл сайынѓы аќылы
демалыс берілуіне не отбасы мџшелерініњ бірі ќайтыс болуына байла-
нысты барып-ќайту кљлік шыѓыстарыныњ тљленуіне ќђќыѓы бар.

4. Дипломатиялыќ ќызмет персоналы љзімен бірге тђратын отбасы
мџшелерініњ саны, лауазымдыќ жаѓдайы, жерплікті мѕн-жай жѕне
Ќазаќстан Республикасыныњ Џкіметі бекітетін нормативтер ескеріле
отырып, шет елде тђрѓын џймен ќамтамасыз етіледі.
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Тђрѓын џйді ђстауѓа тљлейтін наќты шыѓыс Ќазаќстан Республика-
сыныњ Џкіметі белгілеген нормалардан асып кеткен жаѓдайда, ол бюд-
жет ќаражаты есебінен љтелуге тиіс.

5. Шет елдегі жђмыс кезењінде дипломатиялыќ ќызмет персоналы-
ныњ балаларына жалпы орта білім беру бюджет ќаражаты есебінен тљле-
нуге тиіс.

6. Шет елдегі мекемеде ѕкімшілік-техникалыќ бос ќызмет орында-
ры болѓан жаѓдайда, шет елдегі дипломатиялыќ ќызмет персоналы от-
басыларыныњ мџшелеріне уаќытша жђмысќа тђру ќђќыѓы берілуі
мџмкін.

7. Ќарулы немесе азаматтыќ жанжалдар жаѓдайында, не шет елдер-
дегі мекемелер мен олардыњ персоналыныњ ќауіпсіздігіне ќатер тљнген
жаѓдайда, сондай-аќ шет елдердегі мекемелер орналасќан жерлердегі
тљтенше жаѓдайлар кезінде Сыртќы істер министрлігі дипломатиялыќ
ќызмет персоналы мен отбасы мџшелерініњ ќауіпсіздігін ќамтамасыз
ету жѕне ќорѓау џшін ќажетті шаралар ќолданады.
Дипломатиялыќ ќызметтіњ ќызметкеріне немесе жђмыскеріне не оныњ

отбасы мџшелеріне шет елде болу уаќытында, љзініњ ќызметтік міндет-
терін не солармен байланысты ќызметті атќару кезінде келтірілген за-
лал Ќазаќстан Республикасыныњ Џкіметі белгілеген тѕртіппен љтеледі.

8. Дипломатиялыќ ќызметтіњ ќызметкері немесе жђмыскері шет елде
ќызметтік міндеттерін орындау кезінде не шет елде ќызметтік міндет-
терін орындау кезінде алѓан жараќаттыњ салдарынан ќызметтен бо-
сатылѓаннан кейін бір жыл ішінде ќаза тапќан жаѓдайда, дипломатия-
лыќ ќызметтіњ ќайтыс болѓан ќызметкерініњ немесе жђмыскерініњ от-
басы мџшелеріне оныњ Сыртќы істер министрлігінде атќарѓан соњѓы
лауазымы бойынша лауазымдыќ айлыќаќысы бойынша есептелетін ал-
пыс айлыќ аќшалай ќаражаты мљлшерінде біржолѓы љтем тљленеді.

9. Дипломатиялыќ ќызметтіњ ќызметкері немесе жђмыскері шет елде
ќызметтік міндеттерін орындау кезінде ќаза тапќан жаѓдайда ќаза
тапќан адамныњ отбасыныњ Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарында бел-
гіленген жаѓдайларда жѕне тѕртіппен мемлекеттік тђрѓын џй ќорынан
тђрѓын џй алуѓа ќђќыѓы бар.

10. Дипломатиялыќ ќызметтіњ ќызметкеріне немесе жђмыскеріне шет
елде ќызметтік міндеттерін орындау кезінде алѓан жараќат, жаралану
(контузия), мертігу, ауру салдарынан болѓан мџгедектік белгіленген кез-
де, оѓан оныњ Сыртќы істер министрлігінде атќарѓан соњѓы лауазымы
бойынша лауазымдыќ айлыќаќысымен есептелген мљлшерде.
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1)  I топтаѓы мџгедекке — отыз айлыќ аќшалай ќаражат;
2)  II топтаѓы мџгедекке — он сегіз айлыќ аќшалай ќаражат;
3) III топтаѓы мџгедекке — алты айлыќ аќшалай ќаражат мљлше-

рінде біржолѓы љтем тљленеді.
11. Дипломатиялыќ ќызметтіњ ќызметкері немесе жђмыскері шет

елде ќызметтік міндеттерін орындау кезінде мџгедектікке ѕкеп соќпа-
ѓан ауыр мертігу (жараќат, жаралану, контузия) жаѓдайында, оѓан оныњ
Сыртќы істер министрлігінде атќарѓан соњѓы лауазымы бойынша есеп-
телетін – џш айлыќ аќшалай ќаражаты мљлшерінде, жењіл мертігу жаѓ-
дайында бір айлыќ аќшалай ќаражаты мљлшерінде біржолѓы љтем те-
ленеді.

12. Егер дипломатиялыќ ќызмет ќызметкерініњ немесе жђмыскерініњ
ќаза табуы (ќайтыс болуы), жараќаттануы, жаралануы (мертігуі), ауыруы
ќызметтік міндеттерді орындауѓа байланысы жоќ жаѓдайларда болѓа-
ны белгіленген тѕртіппен дѕлелденсе, аталѓан сома тљленбейді.

26-бап Жерлеуге жђмсалатын шыѓыстарды љтеу
1.  Дипломатиялыќ ќызметтіњ шет елде ќайтыс болѓан (ќаза тапќан)

ќызметкерін немесе жђмыскерін жерлеу џшін оныњ Сыртќы істер ми-
нистрлігінде атќарѓан соњѓы ќызметі бойынша лауазымдыќ айлыќаќы-
сынан есептелетін џш айлыќ ќаражат мљлшерінде біржолѓы жѕрдемаќы
тљленеді.

2. Дипломатиялыќ ќызметтіњ ќайтыс болѓан (ќаза тапќан) ќызмет-
керініњ немесе жђмыскерініњ мѕйітін Ќазаќстан Республикасына жет-
кізу жѕне осыѓан байланысты шыѓыстар бюджет ќаражаты есебінен
жџзеге асырылады.

27-бап Дипломатиялыќ ќызмет персоналыныњ ењбек ќатына-
старын реттеу
Дипломатиялыќ ќызмет персоналыныњ ењбек ќатынастары осы Зањ-

мен жѕне Ќазаќстан Республикасыныњ љзге де нормативтік ќђќыќтыќ
актілерімен реттеледі.
Шет елдердегі мекемелерде ќызметтерді ќоса атќаруѓа немесе уаќыт-

ша жоќ ќызметкерлердіњ немесе жђмыскерлердіњ міндеттерін орын-
дауѓа рђќсат етіледі.
Шет елден дипломатиялыќ ќызмет персоналыныњ ењбек жаѓдайла-

рын Ќазаќстан Республикасыныњ Џкіметі белгілейді.
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28-бап Дипломатиялыќ ќызмет персоналыныњ ењбегіне аќы
тљлеу

Дипломатиялыќ ќызмет персоналыныњ ењбегіне аќы тљлеу Ќазаќстан
Республикасыныњ Президенті бекітетін ењбекке аќы тљлеудіњ бірыњѓай
жџйесі негізінде белгіленеді.
Шет елдегі дипломатиялыќ ќызмет персоналыныњ ењбегіне аќы тљлеу

болатын елініњ саяси, ѕлеуметтік-экономикалыќ жѕне материалдыќ-
тђрмыстыќ жаѓдайлары ескеріле отырып айќындалады.

29-бап Дипломатиялыќ ќызмет ќызметкерлеріне аќшалай
тљлемдер жасау

Дипломатиялыќ ќызмет ќызметкерлерініњ дипломаттыќ дѕрежесі
џшін, шет тілдерін білгені џшін, мемлекеттік ќђпия болып табылатын
мѕліметтермен жђмыс істегені џшін аќшалай тљлем алуѓа, сондай-аќ
Ќазаќстан Республикасыныњ Џкіметі белгілеген љкілдік керек-жараѓы
ќђныныњ мљлшерінде жыл сайынѓы аќшалай љтем алуѓа ќђќыѓы бар
дипломатиялыќ ќызмет ќызметкерлерініњ љкілдік керек-жараѓы тура-
лы ережені Ќазаќстан Республикасыныњ Џкіметі љкімдіктеріне бекітеді.

30-бап Жыл сайынѓы демалыстар

1. Дипломатиялыќ ќызметтіњ персоналына ђзаќтыѓы отыз кџнтізбелік
кџн жыл сайынѓы аќылы ењбек демалысы беріледі.

2. Дипломатиялыќ ќызметтіњ шет елдердегі мекемелерде жђмыс
істейтін ќызметкеріне немесе жђмыскеріне кезекті ењбек демалысына
шыќќан кезде, сауыќтыру џшін оныњ Сыртќы істер министрлігінде
атќарѓан соњѓы лауазымы бойынша лауазымдыќ айлыќ аќысыныњ екі
еселенген мљлшерінде жѕрдемаќы тљленеді.

31-бап Дипломатиялыќ ќызметтіњ персоналын зейнетаќымен
ќамсыздандыру жѕне ѕлеуметтік ќорѓау

Дипломатиялыќ ќызметтіњ персоналын зейнетаќымен ќамсыздандыру
жѕне ѕлеуметтік ќорѓау Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарына сѕйкес
жџргізіледі.
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2005 ЖЫЛЃА АРНАЛЃАН РЕСПУБЛИКАЛЫЌ
 БЮДЖЕТ ТУРАЛЫ

2004 жылѓы 2 желтоќсандаѓы № З-ІІІ
Ќазаќстан Республикасыныњ Зањы

(Џзінді)

8-бап

2005 жылѓы 1 ќањтардан бастап:
1) жалаќыныњ ењ тљменгі мљлшері - 7 000 тењге;
2) зейнетаќыныњ ењ тљменгі мљлшері - 6 200 тењге;
3)  Ќазаќстан Республикасыныњ зањнамасына сѕйкес зейнетаќылар-

ды, жѕрдемаќыларды жѕне љзге де ѕлеуметтік тљлемдерді есептеу џшін,
сондай-аќ айыппђл санкцияларын, салыќтар мен басќа да тљлемдерді
ќолдану џшін айлыќ есептік кљрсеткіш 971 тењге мљлшерінде белгі-
ленсін.

9-бап

2005 жылѓа арналѓан республикалыќ бюджетте бала тууѓа байла-
нысты Ќазаќстан Республикасыныњ Џкіметі айќындайтын тѕртіппен он
бес еселенген айлыќ есептік кљрсеткіш мљлшерінде жџзеге асырыла-
тын біржолѓы мемлекеттік жѕрдемаќылар тљлеуге 3 422 775 мыњ тењге
сомасында шыѓыстар кљзделсін.

10-бап

2005 жылѓы 1 ќањтардан бастап ѕскери ќызметкерге (мерзімді ќыз-
меттегі ѕскери ќызметшілерден басќа), сондай-аќ Ќазаќстан Республи-
касы ішкі істер органдарыныњ жедел-іздестіру, тергеу жѕне саптыќ
бљлімшелерініњ, Мемлекеттік љртке ќарсы ќызмет органдарыныњ, Ѕділет
министрлігі ќылмыстыќ-атќару жџйесі органдары мен мекемелерініњ,
ќаржы полициясы органдарыныњ ќызметкерлеріне тђрѓын џйді ђстау
жѕне коммуналдыќ ќызметтер кљрсету шыѓыстарын тљлеу џшін аќша-
лай љтемаќыныњ айлыќ мљлшері 3 430 тењге сомасында белгіленсін.
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МЕМЛЕКЕТТІК АТАУЛЫ ЅЛЕУМЕТТІК
КЉМЕК ТУРАЛЫ

Ќазаќстан Республикасыныњ 2001 жылѓы
17 шілдедегі № 246-ІІ Зањы

(20.12.2004 ж № 13-111 ЌР Зањымен енгізілген љзгерістерімен)

Осы зањ халыќќа мемлекеттік атаулы ѕлеуметтік кљмек кљрсетуге
байланысты ќђќыќтыќ ќатынастарды реттейді.

1-бап  Негізгі ђѓымдар
Осы зањда мынадай негізгі ђѓымдар пайдаланылады
1)  мемлекеттік атаулы ѕлеуметтік кљмек (бђдан ѕрі – атаулы

ѕлеуметтік кљмек) – жан басына шаќќандаѓы орташа айлыќ табысы
облыстарда (республикалыќ мањызы бар ќалада, астанада) белгіленген
кедейлік шегінен тљмен адамдарѓа (отбасыларына) мемлекет аќшалай
нысанда берілетін тљлем,

2)  жиынтыќ табыс – атаулы ѕлеуметтік кљмек таѓайындау кезінде
ескерілетін табыс тџрлерініњ сомасы,

3) жан басына шаќќандаѓы орташа табыс – отбасыныњ жиынтыќ
табысыныњ айына отбасыныњ ѕрбір мџшесіне келетін џлесі,

4)  уѕкілетті орган – жергілікті бюджет есебінен ќаржыландыры-
латын, атаулы ѕлеуметтік кљмек таѓайындауды жџзеге асыратын рес-
публикалыќ мањызы бар ќаланыњ, астананыњ, ауданныњ (облыстыќ,
аудандыќ мањызы бар ќаланыњ)  ќаладаѓы ауданныњ атќарушы органы,

5)  учаскелік комиссия – атаулы ѕлеуметтік кљмек сђраѓан адамдар-
дыњ (отбасылардыњ материалдыќ жаѓдайына тексеру жџргізу џшін тиісті
ѕкімшілік-аумаќтыќ бірлік ѕкімдерініњ шешімімен ќђрылатын арнау-
лы комиссия),

6) орталыќ атќарушы орган – халыќты ѕлеуметтік ќорѓау сала-
сында мемлекеттік саясатты жџзеге асыруды ќамтамасыз ететін мемле-
кеттік орган.

2-бап Атаулы ѕлеуметтік кљмек алу ќђќыѓы
1. Жан басына шаќќандаѓы орташа табысы кедейлік шегінен аспай-

тын Ќазаќстан Республикасы азаматтарыныњ, оралмандардыњ, босќын
статусына ие адамдардыњ, шетелдіктердіњ, Ќазаќстан Республикасында
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тђруѓа ыќтиярхаты бар жѕне тђраќты тђратын азаматтыѓы жоќ адамдар-
дыњ атаулы ѕлеуметтік кљмек алуѓа ќђќыѓы бар.
Мџгедектерді жѕне стационарлыќ емделуде бір айдан астам уаќыт

кезењінде болатын адамдарды магистратура мен аспирантураны ќоса ал-
ѓанда, кџндізгі оќыту нысанында оќитын оќушылар мен студенттерді,
тыњдаушылар мен курсанттарды, сондай-аќ I жѕне II топтаѓы мџгедек-
терді, сексен жастан асќан адамдарды, жеті жасќа дейінгі балаларды
баѓып-кџтумен айналысатын азаматтарды ќоспаѓанда, жђмыспен ќамту
мѕселелері жљніндегі уѕкілетті органдарда тіркелмеген жђмыссыз-
дарѓа атаулы ѕлеуметтік кљмек таѓайындалмайды.

2. Ђсынылѓан жђмыстан немесе жђмысќа орналастырудан дѕлелсіз
себептермен бас тартќан, ќоѓамдыќ жђмыстарѓа ќатысуды, оќуын не-
месе ќайта оќуын љз бетімен тоќтатќан жђмыссыздар алты айѓа атаулы
ѕлеуметтік кљмек алу ќђќыѓынан айрылады.

3-бап Атаулы ѕлеуметтік кљмек таѓайындауѓа љтініш беру
1. Адам (бђдан ѕрі – љтініш беруші) атаулы ѕлеуметтік кљмек таѓайын-

дауы џшін љз атынан немесе отбасы атынан ѕлеуметтік жеке кодыныњ
нљмірін кљрсетіп, тђрѓылыќты жері бойынша уѕкілетті органѓа белгі-
ленген џлгіде љтініш жолдайды.
Љтінішке мынадай ќђжаттар ќоса тіркеледі:
1)  отбасы ќђрамы туралы мѕліметтер;
2) љтініш берушініњ отбасы мџшелерініњ тапќан табысы туралы

мѕліметтер;
3)  Жеке ќосалќы шаруашылыѓыныњ бар-жоѓы туралы мѕліметтер.
2. Љтініш беруші ќажетті ќђжаттарды тђрѓылыќты жері бойынша

уѕкілетті органѓа, ал ауылдыќ жерде - кент, ауыл (село), ауылдыќ (се-
лолыќ) округ ѕкіміне табыс етеді.

3. Љтініш беруші љтініште кљрсетілген мѕліметтердіњ толыќтыѓы мен
дђрыстыѓы џшін Ќазаќстан Республикасыныњ зањ актілеріне сѕйкес
жауап береді.

4. Атаулы ѕлеуметтік кљмек алу ќђќыѓы тоќсан сайын табыстар тура-
лы ќђжаттардыњ табыс етілуі арќылы расталады.

4-бап Атаулы ѕлеуметтік кљмек таѓайындау тѕртібі
1. Атаулы ѕлеуметтік кљмек таѓайындауды атаулы ѕлеуметтік кљмек

кљрсетуге арналѓан тиісті бюджетте кљзделген сома шегінде уѕкілетті
орган жџзеге асырады.
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2. Кент, ауыл (село), ауылдыќ (селолыќ) округ ѕкімі љтініш беруш-
ілерден ќђжаттарды ќабылдап, оларды тіркейді жѕне учаскелік комис-
сияныњ ќорытындысымен ќоса уѕкілетті органѓа жібереді.

3. Уѕкілетті орган љтініш берушілерден жѕне кент, ауыл (село), ауыл-
дыќ (селолыќ) округ ѕкімдерінен ќоса тіркелген ќђжаттарымен жѕне
учаскелік комиссиялардыњ ќорытындыларымен бірге љтініштер ќабыл-
дайды, оларды ќабылдаѓан кџннен бастап он кџн ішінде ќарайды жѕне
атаулы ѕлеуметтік кљмек таѓайындау немесе одан бас тарту туралы шешім
ќабылдайды.

4. Ќажет болѓан жаѓдайда уѕкілетті орган жѕне кент, ауыл (село),
ауылдыќ (селолыќ) округ ѕкімі љтініш беруші мен оныњ отбасыныњ
материалдыќ жаѓдайын учаскелік комиссияныњ тексеруі туралы шешім
ќабылдауѓа ќђќылы.
Жџргізілген тексеру нѕтижесі бойынша учаскелік комиссия адам-

ныњ (отбасыныњ) материалдыќ жаѓдайы туралы ќорытынды жасап, оны
уѕкілетті органѓа табыс етеді.

5. Уѕкілетті орган ќажет болѓан жаѓдайда тиісті органдардан љтініш
берушініњ атаулы ѕлеуметтік кљмек таѓайындауѓа ќђќыѓын растайтын
мѕліметтер сђратады.

6. Атаулы ѕлеуметтік кљмек отбасыныњ оны алуѓа ќђќыѓы бар ѕрбір
мџшесіне таѓайындалады.
Отбасыныњ ќђрамына:
1)  толыќ мемлекеттік ќамсыздандырудаѓы балалар;
2)  интернат-џйлерде тђраќты тђратын ќарттар мен мџгедектер;
3)  мерзімді ѕскери ќызметтегі адамдар;
4)  бас бостандыѓынан айыру орындарындаѓы, мѕжбџрлеп емдеу-

дегі адамдар кірмейді.
Атаулы ѕлеуметтік кљмек аѓымдаѓы тоќсанѓа таѓайындалып, ай сай-

ын тљленеді.
7. Љтініш беруші мен алушы уѕкілетті органныњ жѕне оныњ ќызмет-

керлерініњ іс-ѕрекеттері мен шешімдеріне жоѓары тђрѓан жергілікті ат-
ќарушы органдарѓа , сондай-аќ сот тѕртібімен шаѓымдануѓа ќђќылы.

8.  Уѕкілетті орган Ќазаќстан Республикасыныњ зањ актілеріне сѕйкес
атаулы ѕлеуметтік кљмектіњ таѓайындалуы мен оны тљлеуді ђйымдасты-
рудыњ дђрыстыѓы џшін жауапты болады.

9. Уѕкілетті орган халыќќа атаулы ѕлеуметтік кљмек кљрсету
тѕртібімен шарттары туралы бђќаралыќ аќпарат ќђралдары арќылы ха-
барлап отыруѓа міндетті.
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5-бап Учаскелік комиссиялар
1. Учаскелік комиссиялар уѕкілетті органдарѓа жѕне кент, ауыл

(село), ауылдыќ (селолыќ) округ ѕкімдеріне атаулы ѕлеуметтік кљмек
кљрсету жљніндегі ќызметте жѕрдемдеседі.
Учаскелік комиссиялар атаулы ѕлеуметтік кљмек берудіњ ќажеттігі

туралы ќорытындылар ѕзірлейді.
2. Учаскелік комиссиялар жергілікті мемлекеттік басќару органда-

рыныњ, ќоѓамдыќ бірлестіктердіњ, џй-жайлардыњ (пѕтерлердіњ) меншік
иелері кооперативтерініњ  халыќтыњ, ђйымдардыњ жѕне білім беру ден-
саулыќ саќтау ѕлеуметтік ќорѓау саласы уѕкілетті органдарыныњ љкілде-
рінен, ќђќыќ ќорѓау органдарыныњ ќызметкерлерінен ќђрылуы мџмкін.

3. Учаскелік комиссиялар љз ќызметін жергілікті љкілді органдар-
мен келісілген жѕне облыстыќ (республикалыќ мањызы бар ќалалалыќ,
астаналыќ) атќарушы органдар бекітетін учаскелік комиссиялар тура-
лы ережелерге сѕйкес жџзеге асырады.

4. Ќажет болѓан жаѓдайда учаскелік комиссиялар уѕкілетті орган неме-
се кент, ауыл (село), ауылдыќ (селолыќ) округ ѕкімі тапсырма берген кџннен
бастап бес кџн мерзімде адамдардыњ (отбасылардыњ) материалдыќ жаѓ-
дайына тексеру жџргізеді, ќорытындылар ѕзірлейді, оларѓа ќол ќойып,
уѕкілетті органѓа (кент, ауыл (село) ѕкіміне) табыс етеді.
Учаскелік комиссиялар уѕкілетті органныњ (кент, ауыл (село)

ѕкімініњ) тапсырмасы бойынша табыс етілген ќђжаттарды іріктеп ќайта
тексеруі мџмкін.

5.  Учаскелік комиссиялардыњ тексеру жџргізу џшін тиісті орган-
дардан ќажетті мѕліметтерді сђратуѓа ќђќыѓы бар.

6-бап Жан басына шаќќандаѓы орташа табысты есептеп шы-
ѓару

1. Атаулы ѕлеуметтік кљмек алуѓа џміткер адамныњ (отбасыныњ)
жиынтыќ табысын аныќтау орталыќ атќарушы орган белгілейтін
тѕртіппен, атаулы ѕлеуметтік кљмек џшін љтініш жасаѓан кезде табыс
етілетін ќђжаттар неізінде жџргізіледі.
Отбасыныњ жиынтыќ табысына, тђрѓын џй жѕне атаулы ѕлеуметтік

кљмекті ќоспаѓанда, белгіленген уаќыт кезењінде аќшалай жѕне заттай
нысанда наќты алынѓан табыстардыњ барлыќ тџрі енгізіледі.

2. Жан басына шаќќандаѓы орташа табыс атаулы ѕлеуметтік кљмек
таѓайындауѓа љтініш жасаѓан тоќсанныњ алдындаѓы тоќсанда алынѓан
жиынтыќ табысты отбасы мџшелерініњ санына жѕне џш айѓа бљлу арќылы
есептеп шыѓарылады.
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7-бап Атаулы ѕлеуметтік кљмектіњ мљлшерін аныќтау
1. Адамѓа (отбасына) атаулы ѕлеуметтік кљмектіњ мљлшерін уѕкі-

летті орган жан басына шаќќандаѓы орташа табыс пен облыстарда (рес-
публикалыќ мањызы бар ќалада, астанада) отбасыныњ ѕрбір мџшесіне
есептелген кедейлік шегініњ белгіленген айырмасы тџрінде есептейді.

2. Атаулы ѕлеуметтік кљмекті алушы уѕкілетті органды, ал селолыќ-
жерлерде – кент, ауыл (село), ауылдыќ (селолыќ) округ ѕкімін атаулы
ѕлеуметтік кљмектіњ мљлшерін љзгерту џшін негіз болатын немесе оны
алуѓа ќђќыќ беретін мѕн-жайлар туралы он бес кџн мерзімде хабардар
етуге міндетті.

3. Отбасы ќђрамы жѕне табыс мљлшері љзгерген жаѓдайда таѓайын-
далѓан атаулы ѕлеуметтік кљмек ќайтадан есептеледі Артыќ тљленген
сомалар - љз еркімен, ал бас тартќан жаѓдайда сот тѕртібімен ќайтары-
луѓа тиіс.

4. Атаулы ѕлеуметтік кљмекті таѓайындау мен тљлеу осы Зањѓа сѕйкес
Ќазаќстан Республикасыныњ Џкіметі белгілеген тѕртіппен жџзеге асы-
рылады.

8-бап Атаулы ѕлеуметтік кљмекті таѓайындау мен тљлеудіњ
дђрыстыѓын баќылау
Атаулы ѕлеуметтік кљмекті таѓайындау мен тљлеудіњ дђрыстыѓын баќы-

лау, тиісті бюджеттіњ атќарылуын баќылау шегінде жџзеге асырылады.
9-бап Ќазаќстан Республикасыныњ 2004 жылѓы 20 желтоќсан-

даѓы № 13-111 Зањымен алып тасталды.

10-бап Осы Зањды ќолданысќа енгізу тѕртібі
Осы Зањ 2002 жылѓы 1 ќањтардан бастап ќолданысќа енгізіледі.

ОТБАСЫ ЏЛГІСІНДЕГІ БАЛАЛАР АУЫЛЫ ЖЅНЕ
ЖАСЉСПІРІМДЕР ЏЙЛЕРІ ТУРАЛЫ

Ќазаќстан Республикасыныњ 2000 жылѓы
13 желтоќсандаѓы № 113-11 Зањы

(20.12.2004 ж. № 13-111 ЌР Зањымен енгізілген љзгерістерімен)
(Џзінді)

33-бап Тѕрбиеленуші-балаларѓа арналѓан мемлекеттік кепілдік-
тер.
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Тѕрбиеленуші-балаларѓа арналѓан мемлекеттік кепілдіктер:
1) тѕрбиеленуші-балалардыњ дене бітімі жаѓынан, санаткерлік, ру-

хани жѕне имандылыќ тђрѓыдан дамуына жѕрдемдесу, олардыњ бойы-
на патриотизм мен азаматтыќты сіњіру џшін ќђќыќтыќ, экономикалыќ
жѕне ђйымдастырушылыќ жаѓдайлар жасауды;

2)  кѕсіби баѓдар жџйесін ќђруды, бастапќы кѕсіби даярлыќты ќам-
тамасыз етуді жѕне жђмысќа орналасуѓа жѕрдемдесуді;

3)  балалардыњ білім алу, сондай-аќ ќызметі балалардыњ дем алуы-
на жѕне оларды сауыќтыруѓа баѓытталѓан мекемелер желісін саќтау жѕне
дамыту арќылы олардыњ демалу жѕне сауыѓу ќђќыќтарын ќамтамасыз
етуді;

4)  мѕдениет, дене тѕрбиесі мен спорт саласында балалар мџдделері
џшін мемлекеттік саясатты ќалыптастыру мен іске асыруды;

5)  егер балалар ауылына немесе балалар џйіне жіберілгенге дейін
тђрып келген тђрѓын џйлерін оларѓа ќайтарып беру мџмкін болмаса,
азаматтардыњ осы санаты џшін кљзделген тѕртіппен тђрѓын џй беруді;

6) мџдделі министрліктермен, ведомстволармен жѕне ђйымдармен
бірлесе отырып, балаларды сауыќтыру, дене тѕрбиесі мен гигиеналыќ
тѕрбие жљнінде шаралар љткізу, балалар ауылдарыныњ ђйымдастыру-
ќђќыќтыќ нысанына ќарамастан балалар ауылдарындаѓы балалардыњ
денсаулыќ жаѓдайларына баќылау жасау ісін жџзеге асыруды ќамтиды.

34-бап Отбасылыќ џлгідегі балалар ауылдары мен Жасљспірім-
дер џйлерін дамытудаѓы мемлекеттік органдардыњ рљлі
Ќорѓаншы жѕне ќамќоршы органдар отбасылыќ џлгідегі балалар

ауылдары мен Жасљспірімдер џйлеріне тѕрбиеленуші-балалардыњ білім
алуына жѕне оларды тѕрбиелеуде, емдеу-профилактикалыќ жѕне пси-
хологиялыќ-диагностикалыќ жђмыста ѕдістемелік кљмек кљрсетуге, сон-
дай-аќ олардыњ баѓып-кџтілуі, тѕрбиеленуі мен білім алуы жаѓдайла-
рына баќылау жасауды жџзеге асыруѓа, тѕрбиеші-аналарѓа психологи-
ялыќ-медициналыќ-педагогикалыќ мѕселелер бойынша консультация-
лар беруге міндетті.

35-бап Тѕрбиеленуші-балалар ќђќыќтарыныњ кепілдіктерін
ќамтамасыз ету жљніндегі шараларды ќаржыландыру
Тѕрбиеленуші-балаларды ѕлеуметтік ќорѓаудыњ кепілдіктерін ќам-

тамасыз ету жљніндегі шараларды жџзеге асыруѓа арналѓан шыѓыстар
ќђрылтайшылар ќаражаты жѕне зањмен тыйым салынбаѓан љзге де
кљздер есебінен жџргізіледі.
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Бір тѕрбиеленушіні тамаќпен, киіммен, аяќ киіммен, жђмсаќ жаб-
дыќтармен ќамтамасыз ету нормалары Ќазаќстан Республикасыныњ зањ-
дарына сѕйкес белгіленеді.

36-бап Мемлекеттік мекемелердегі тѕрбиеленуші-балалар
ќђќыќтарыныњ кепілдіктерін ќамтамасыз ету жљніндегі шаралар-
ды ќаржыландыру

1. Атќарушы билік органдары балалар ауылдарында жѕне Жасљспі-
рімдер џйлерінде тѕрбиеленуші-балалардыњ ќђќыќтарын саќтау мен
ќорѓау жљніндегі нысаналы баѓдарламаларды ѕзірлеу мен орындауды
бюджет ќаражаты шегінде жџзеге асырады.

2.  Тѕрбиеленушілер мемлекеттік бюджет есебінен ђсталатын бала-
лар ауылдарында (балалар џйлерінде) болѓан кездерінде оларѓа толыќ
мемлекеттік ќамтамасыз ету кепілдік беріледі.

3. Мемлекеттік мекемелер жанындаѓы Жасљспірімдер џйлерінде
ѕлеуметтік бейімделуден љтіп жатќан адамдарѓа, олар кџндізгі оќу ны-
санында кѕсіби білім алѓанѓа дейін, толыќ немесе ішінара мемлекеттік
ќамтамасыз ету кепілдігі беріледі.

ЌАЗАЌСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫНДАЃЫ
ЕЊБЕК ТУРАЛЫ

Ќазаќстан Республикасыныњ
1999 жылѓы 10 желтоќсандаѓы № 493-І Зањы

(ЌР 2001 жылѓы 6 желтоќсандаѓы № 260-11, 2003 жылѓы
25 ќыркџйектегі № 484-11, 2004 жылѓы 23 желтоќсандаѓы

№ 20-111 Зањдарымен енгізілген љзгерістерімен)

85-бап Ењбекке уаќытша жарамсыздыќ бойынша ѕлеуметтік
жѕрдемаќылар таѓайындау
Ењбекке уаќытша жарамсыздыќ бойынша ѕлеуметтік жѕрдемаќы-

лар жалпы ауруларѓа байланысты (жараќат алуѓа, жџктілікті жасанды
жолмен бђзуѓа, карантинге байланысты, туберкулез немесе кѕсіптік ауру
себебінен уаќытша басќа жђмысќа ауыстырылѓан кезде) ењбекке уаќыт-
ша жарамсыздыќ жаѓдайларында жѕне зањдарда белгіленген басќа да
жаѓдайларда таѓайындалады.
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86-бап Жџктілік жѕне босану бойынша ѕлеуметтік жѕрдемаќы-
лар мен бала асырап алѓан ѕйелдерге (еркектерге) ѕлеуметтік
жѕрдемаќылар таѓайындау
Жџктілік жѕне босану бойынша ѕлеуметтік жѕрдемаќылар, сондай-

аќ тікелей перзентханадан бала асырап алѓан ѕйелдерге (еркектерге)
ѕлеуметтік жѕрдемаќылар жџктілік пен босану бойынша бџкіл дема-
лысќа немесе бала асырап алѓан кџннен бастап, сѕбидіњ туѓан кџнінен
елу алты кџн љткенге дейінгі кезењ џшін демалысќа таѓайындалады.

87-бап Ќызметкерлерге жђмыс берушініњ ќаражаты есебінен
ѕлеуметтік жѕрдемаќылар тљлеу

1. Ќызметкерге жалпы ауруѓа, ењбекте мертігуге жѕне кѕсіптік ауруѓа
байланысты, жџктілік жѕне босану бойынша ењбекке уаќытша жарам-
сыздыќ жљнінде ѕлеуметтік жѕрдемаќыларды, сондай-аќ бала асырап
алѓан ѕйелдерге (еркектерге) ѕлеуметтік жѕрдемаќыларды жђмыс бе-
руші љз ќаражаты есебінен тљлеуге міндетті.

2. Ѕлеуметтік жѕрдемаќыларды тљлеу тѕртібі мен олардыњ мљлшері
Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарымен белгіленеді.
Егер ењбекке уаќытша жарамсыздыќ ењбекте мертігуге немесе

кѕсіптік  ауруѓа байланысты болса, ѕлеуметтік жѕрдемаќыны жђмыс
беруші ењбекке жарамсыздыќ орын алѓан бірінші кџннен бастап, жђмы-
сќа шыќќанѓа дейін немесе мџгедектігі аныќталѓанѓа дейін орташа жа-
лаќысыныњ жџз проценті мљлшерінде тљлейді.

3. Жђмыс беруші ѕлеуметтік жѕрдемаќыларды тљлеу жљніндегі
љзініњ  міндеттерін орындамаѓаны немесе тиісінше орындамаѓаны џшін
Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарында белгіленген тѕртіпте жауапты-
лыќта болады.

ДЕНЕ ШЫНЫЌТЫРУ ЖЅНЕ СПОРТ ТУРАЛЫ
Ќазаќстан Республикасыныњ 1999 жылѓы

2 желтоќсандаѓы № 490-І Зањы

(ЌР 2003 жылѓы 4 шілдедегі № 471-11, 2004 жылѓы
20 желтоќсандаѓы

№ 13-111 Зањдарымен енгізілген љзгерістерімен)
(Џзінді)

12-бап Мџгедектерге арналѓан дене шыныќтыру мен спорт
1. Дене шыныќтыру мен спорт мџгедектерді дене бітімі жѕне ѕлеу-

меттік жаѓынан оњалту ќђралдары болып табылады.
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2. Жергілікті атќарушы органдар мџгедектер џшін арнайы дене
шыныќтыру-сауыќтыру жѕне спорт ѓимараттарын, сондай-аќ жалпы
пайдаланудаѓы ѓимараттарда дене шыныќтырумен жѕне спортпен шђѓыл-
дану џшін жаѓдайлар жасауды ќамтамасыз етеді.

3.  Аќыл-есі кем жѕне дене кемістігі бар мџгедектерді џздіксіз оњалту
жџйесіндегі дене шыныќтырумен жѕне спортпен шђѓылдануды ђйым-
дастыру, кадрлар даярлау, ѕдістемелік, медициналыќ жаѓынан ќамта-
масыз ету, мџгедектердіњ дене шыныќтырумен жѕне спортпен шђѓыл-
дануына дѕрігерлік баќылау жасау, білім беру денсаулыќ саќтау, ха-
лыќты ѕлеуметтік ќорѓау, дене шыныќтыру жѕне спорт органдарына
жџктеледі.

4. Дене шыныќтыру жѕне спорт жљніндегі уѕкілетті орган мџгедек-
тердіњ дене шыныќтыру-спорт бірлестіктерімен бірлесе отырып, рес-
публикалыќ жарыстар љткізуді, мџгедектер арасындаѓы спорт тџрлері
бойынша ђлттыќ ќђрама командаларыныњ халыќаралыќ жарыстарѓа дай-
ындалуы мен ќатысуын ђйымдастырады.
Облыстардыњ (республикалыќ мањызы бар ќаланыњ, астананыњ)

жергілікті атќарушы органдары мџгедектердіњ дене шыныќтыру-спорт
бірлестіктерімен бірлесе отырып, облыс (республикалыќ мањызы бар
ќала, астана) дењгейіндегі спорттыќ іс-шаралар љткізуді, сондай-аќ олар-
дыњ республикалыќ жарыстарѓа дайындалуы мен ќатысуын ђйымдас-
тырады.

17-бап Спорт мектептері мен мектеп-интернаттары
1.  Ќосымша білім беру мекемелері ретінде спорт мектептері, сон-

дай-аќ спорттаѓы дарынды балаларѓа арналѓан мектеп-интернаттар Ќазаќ-
стан Республикасыныњ зањ актілеріне сѕйкес ќђрылады.

2. Мемлекет спорт мектептері мен спорттаѓы дарынды балаларѓа
арналѓан мектеп-интернаттардыњ ќолда бар материалдыќ-техникалыќ
базасын ныѓайту жѕне жања базасын жасау џшін жаѓдай туѓызады.

19-бап  Кѕсіпќойлыќ спортпен айналысу ќђќыѓы
1. Ќазаќстан Республикасы азаматтарыныњ келісім-шарт негізінде

Ќазаќстан Республикасында да, басќа елдерде де аќы тљленетін кѕсіпќой-
лыќ спорт ќызметімен айналысуѓа ќђќыѓы бар.

2. Кѕсіпќой бірлестіктер ќђру тѕртібі жѕне олардыњ жђмыс істеу жаѓ-
дайлары, кѕсіпќойлыќ спорт сабаќтарын ђйымдастыру, келісім-шарттар жа-
сасу тѕртібі Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарымен белгіленеді.
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3. Спортшылардыњ, тљрешілердіњ, жаттыќтырушылардыњ жѕне ба-
сќа мамандардыњ спорт жарыстарына дайындалу мен ќатысуѓа байла-
нысты жѕне олардыњ табыс кљзі болып табылатын кѕсіпќойлыќ ќызметі
Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарымен реттеледі.

6 - ТАРАУ

ДЕНЕ ШЫНЫЌТЫРУ МЕН СПОРТ
САЛАСЫНДАЃЫ ЖЕЊІЛДІКТЕР ЖЅНЕ

ЅЛЕУМЕТТІК КЕПІЛДІКТЕР

29-бап Дене шыныќтыру саласындаѓы жењілдікпен кљрсеті-
летін ќызметтер
Дене шыныќтыру-сауыќтыру ќызметтерін тегін немесе жењілдікті

жаѓдайларда пайдаланатын азаматтар санаттарыныњ тізбесі, сондай-аќ
жењілдіктердіњ мљлшері Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарымен, аудан-
дыќ (облыстыќ мањызы бар ќалалыќ) атќарушы органныњ жѕне дене
шыныќтыру-сауыќтыру жѕне спорт баѓытындаѓы ђйымдар
ѕкімшіліктерініњ шешімімен белгіленеді.

30-бап.  Спортшылардыњ ѕлеуметтік ќорѓалуы
1. Дене шыныќтыру жѕне спорт жљніндегі уѕкілетті орган, дене шы-

ныќтыру-спорт бірлестіктері, жергілікті атќарушы органдар ѕр алуан
спорт тџрлері бойынша Ќазаќстан Республикасыныњ ќђрама команда-
лары ќђрамына кірген немесе кіретін   КСРО-ныњ ењбек сіњірген спорт
шебері», «Ќазаќстан Республикасыныњ ењбек сіњірген спорт шебері»,
«КСРО-ныњ халыќаралыќ дѕрежедегі спорт шебері», «Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ халыќаралыќ дѕрежедегі спорт шебері» атаѓы бар аса
кљрнекті спортшыларѓа, олимпиада чемпиондарына, ѕлем чемпионда-
рына, олардыњ «Ќазаќстанныњ ењбек сіњірген жаттыќтырушысы» неме-
се “КСРО-ныњ ењбек сіњірген жаттыќтырушысы» атаѓы бар жаттыќты-
рушыларына тиісті бюджеттер, сондай-аќ зањда тыйым салынбаѓан љзге
де кљздер есебінен ай сайын аќшалай ќаржы тљлей алады.

2. Дене шыныќтыру жѕне спорт жљніндегі уѕкілетті орган, дене шы-
ныќтыру-спорт бірлестіктері, жергілікті атќарушы органдар ѕр алуан
спорт тџрлері бойынша Ќазаќстан Республикасы ќђрама командалары-
ныњ ќђрамына кіретін спортшыларѓа, олардыњ жаттыќтырушыларына,
сондай-аќ спорттыњ ойын тџрлері бойынша командалар ќђрамында љнер
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кљрсететін спортшыларѓа, олардыњ жаттыќтырушылары мен клуб ко-
мандаларыныњ басшыларына тиісті бюджеттер, сондай-аќ меншік ны-
сандарына ќарамастан ђйымдардыњ ќаражаты жѕне зањда тыйым салын-
баѓан љзге де кљздер есебінен ай сайын аќшалай ќаржы тљлей алады.

2-1. Дене шыныќтыру жѕне спорт жљніндегі уѕкілетті орган спорт
тџрлері бойынша Ќазаќстан Республикасы ќђрама командаларыныњ
мџшелеріне олар республикалыќ жарыстарда жараќат алѓан жѕне мер-
тіккен жаѓдайда бюджет ќаражаты есебінен љтемаќы тљлеуді жџзеге
асырады.

3. Спортшыныњ спорт ќызметі туралы келісім-шарттыњ ќолданылу
мерзімі аяќталѓаннан кейін бір дене шыныќтыру-спорт ђйымынан (спорт
клубынан) басќа дене шыныќтыру-спорт ђйымына (спорт клубына) не-
месе шетелдік дене шыныќтыру-спорт ђйымына (шетелдік спорт клу-
бына) ауысуѓа ќђќыѓы бар.
Егер спортшы басќа дене шыныќтыру-спорт ђйымына (спорт клу-

бына) спорт ќызметі туралы келісім-шарттыњ ќолданылу мерзімі
аяќталѓанѓа дейін ауысќан немесе келісім-шарт талаптарында кљздел-
ген міндеттемелерін орындамаѓан жаѓдайда, спортшыныњ дене шыныќ-
тыру-спорт ђйымдарыныњ (спорт клубтарыныњ) љзара келісімімен ѓана
ауысуы мџмкін.
Спортшылардыњ ауысу тѕртібі мен ережелерін дене шыныќтыру жѕне

спорт жљніндегі уѕкілетті орган белгілейді.
4. 30-баптыњ 4 тармаѓы ЌР 2004 жылѓы 20 желтоќсандаѓы № 13-

111 Зањымен алып тасталды.

30-1 -бап. Ењбек сіњірген спортшылар мен жаттыќтырушы-
ларды мемлекеттік ѕлеуметтік ќолдау

1. Мемлекет спортшыларѓа, жаттыќтырушыларѓа ай сайынѓы мате-
риалдыќ ќамсыздандыру (бђдан ѕрі – материалдыќ ќамсыздандыру)
тџрінде љмірлік ѕлеуметтік ќолдау жасайды, ол осы бапќа сѕйкес тљлем-
дер алуѓа ќђќыѓы бар спортшылар мен жаттыќтырушыларѓа берілетін
ай сайынѓы тљлемдер болып табылады.

2. Спорттыњ олимпиадалыќ тџрлері бойынша Ќазаќстан Республи-
касыныњ ќђрама командаларыныњ жѕне (немесе) КСРО ќђрама коман-
даларыныњ ќђрамында болѓан жѕне кемінде жиырма жыл ењбек стажы
бар спортшыларѓа, жаттыќтырушыларѓа материалдыќ ќамсыздандыру
Ќазаќстан Республикасыныњ Џкіметі белгілеген тѕртіппен тљленеді жѕне
мынадай мљлшерде таѓайындалады:
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1) Олимпиадалыќ ойындардыњ чемпиондары жѕне (немесе) жџлде-
герлері жѕне (немесе) спорттыњ олимпиадалыќ тџрлері бойынша ѕлем
чемпиондары атаќтарын жењіп алѓандарѓа жѕне «КСРО-ныњ ењбек
сіњірген спорт шебері» жѕне (немесе) «Ќазаќстан Республикасыныњ
ењбек сіњірген спорт шебері» атаѓы барларѓа — 8,0 айлыќ есептік
кљрсеткіш;

2)  «Ќазаќстанныњ ењбек сіњірген жаттыќтырушысы» жѕне (немесе)
«КСРО-ныњ ењбек сіњірген жаттыќтырушысы» атаѓы бар жѕне осы тар-
маќтыњ 1) тармаќшасында белгіленген спортшыларды даярлаѓандарѓа
- 8,0 айлыќ есептік кљрсеткіш.

3.  30-1 баптыњ 3 тармаѓы  ЌР 2004 жылѓы  20 желтоќсандаѓы
№ 13-111 Зањымен алып тасталды.

4.  Осы баптыњ 2-тармаѓында белгіленген бірнеше негіздер бойын-
ша материалдыќ ќамсыздандыру алуѓа бір мезгілде ќђќыѓы бар адам-
дарѓа материалдыќ ќамсыздандыру олардыњ ќалауы бойынша сол не-
гіздердіњ біреуі бойынша ѓана тљленеді.

31-бап. Спортшыларды саќтандыру
Жарыстар, жаттыѓулар мен жиындар кезінде спортшыларды жаза-

тайым оќиѓалардан саќтандыру тиісті спорт клубтарыныњ, ќоѓамдары-
ныњ жѕне басќа да мџдделі ђйымдардыњ ќаражаты есебінен жџзеге асы-
рылады.
Дене шыныќтыру жѕне спорт жљніндегі уѕкілетті орган спорт тџрлері

бойынша Ќазаќстан Республикасы ђлттыќ ќђрама командаларыныњ
мџшелерін ресми халыќаралыќ жарыстарѓа даярлау жѕне ќатысу кезін-
де бюджет ќаражаты есебінен саќтандыруды жџзеге асырады.

ЕЊ ТЉМЕН КЏНКЉРІС ДЕЊГЕЙІ ТУРАЛЫ

Ќазаќстан Республикасыныњ 1999 жылѓы
16 ќарашадаѓы № 474-І Зањы

Осы Зањ Ќазаќстан Республикасындаѓы ењ тљмен кџнкљріс дењгейін
аныќтау жѕне пайдалану џшін ќђќыќтыќ негіз белгілейді.

1-бап. Ењ тљмен кџнкљріс дењгейі
1.  Ењ тљмен кџнкеріс дењгейі — мљлшері бойынша ењ тљмен-тђтыну

себетініњ ќђнына тењ, бір адамѓа ќажетті ењ тљмен аќшалай кіріс.
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2. Ењ тљмен кџнкљріс дењгейініњ мљлшерін статистика жљніндегі уѕкі-
летті орган мен ењбек жѕне халыќты ѕлеуметтік ќорѓау жљніндегі уѕкілетті
орган ењ ќажетті азыќ-тџлік емес тауарлар мен кљрсетілетін ќызметтерге
жђмсалатын шыѓындардыњ белгіленген џлесі ќосылѓан ењ тљмен азыќ-тџлік
себетініњ ќђнын негізге ала отырып есептеп шыѓарады.

3. Ењ тљмен кџнкљріс дењгейі республика бойынша жѕне аймаќ
бойынша орта есеппен:

1) жан басына;
2)  халыќтыњ жыныстыќ-жас топтары бойынша тапќан сайын есеп-

теп шыѓарылады.

2-бап. Ењ тљмен тђтыну себеті
1.  Ењ тљмен тђтыну себеті тауарлар мен кљрсетілетін ќызметтердіњ

заттай жѕне ќђн тџріндегі ењ тљмен жиынтыѓы болып табылады.
2.  Ењ тљмен тђтыну себеті:
1)  азыќ-тџлік себетінен;
2) азыќ-тџлік емес тауарлар мен кљрсетілетін себетінен жђмсалатын

шыѓындардан тђрады.
3. Азыќ-тџлік себетін статистика жљніндегі уѕкілетті орган-денсау-

лыќ саќтау жљніндегі уѕкілетті орган белгілейтін тамаќ љнімдерін
тђтынудыњ ѓылыми негізделген физиологиялыќ нормалары бойынша
есептеп шыѓарады.

4. Азыќ-тџлік емес тауарлар мен кљрсетілетін ќызметтерге жђмса-
латын шыѓындардыњ белгіленген џлесін Ќазаќстан Республикасыныњ
Џкіметі ењ тљмен азыќ-тџлік себетініњ ќђнына араќатынасы арќылы бел-
гілеп отырады.

3-бап. Ењ тљмен кџнкљріс дењгейініњ белгіленуі
Ењ тљмен кџнкљріс дењгейі жыл сайын:
1) тђрмыс дењгейін баѓалау мен кедейлік шегін аныктауѓа;
2)  ѕлеуметтік саясаттыњ баѓыттарын аныќтау мен халыќты ѕлеуметтік

ќолдау жљніндегі шараларды жџзеге асыруѓа;
3) жалаќыныњ, зейнетаќыныњ, жѕрдемаќылардыњ жѕне љзге де

ѕлеуметтік тљлемдердіњ белгіленетін ењ тљмен мљлшерін негіздеуге ар-
налады.

4-бап. Кедейлік шегі
1.  Кедейлік шегі — республикада экономикалыќ мџмкіндіктерге

ќарай белгіленетін, адамныњ ењ тљмен ќажеттіліктерін ќанаѓаттандыру
џшін ќажетті кіріс шегі.
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2. Кедейлік шегі республика бойынша, сондай-аќ аймаќтар дењгей-
інде Ќазаќстан Республикасыныњ Џкіметі белгілейтін тѕртіппен тоќсан
сайын аныќталып отырады.

3. Кедейлік шегі табысы аз азаматтарѓа ѕлеуметтік кљмек кљрсету
џшін љлшем болып табылады.

5-бап Айлыќ жалаќы мен зейнетаќыныњ ењ тљмен мљлшерін
белгілеген кезде ењ тљмен кџнкљріс дењгейін ќолдану.
Айлыќ жалаќы мен зейнетаќыныњ ењ тљмен мљлшері оларды ењ тљмен

кџнкљріс дењгейініњ кљлеміне дейін кезењ-кезењмен кљтеру принципіне
сџйене отырып, ењ тљмен кџнкљріс дењгейі негізінде жыл сайын зањ
актісімен бекітіліп отырады.

6-бап Ењ тљмен кџнкљріс дењгейі мен кедейлік шегі туралы
мѕліметтерді жариялау
Тђтастай алѓанда Ќазаќстан Республикасы бойынша орта есеппен

халыќтыњ жан басына шаќќандаѓы жѕне халыќтыњ негізгі жыныстыќ-
жас топтары, кедейлік шегі жѕне халыќтыњ осы шектен тљмен тђратын
жігі жљніндегі кџнкљріс дењгейі туралы мѕліметтерді бђќаралыќ аќпа-
рат ќђралдарында ењбек жѕне халыќты ѕлеуметтік ќорѓау жљніндегі
уѕкілет орган ресми жариялап отыруѓа тиіс.

7-бап Осы Зањныњ ќолданысќа енгізілуі
Осы Зањ 2000 жылѓы 1 ќањтардан бастап ќолданысќа енгізіледі

МЕМЛЕКЕТТІК ЌЫЗМЕТ ТУРАЛЫ
Ќазаќстан Республикасыныњ 1999 жылѓы

23 шілдедегі № 453-1 Зањы

(ЌР 2001 жылѓы 4 маусымдаѓы № 204-11, 2003 жылѓы
11 наурыздаѓы № 393-11, 2003 жылѓы 25 ќыркџйектегі

№ 484-11 Зањымен енгізілген љзгерістерімен)
(Џзінді)

5 -ТАРАУ
МЕМЛЕКЕТТІК  ЌЫЗМЕТШІЛЕРДІ  ЌАМСЫЗДАНДЫРУ

21-бап Мемлекеттік ќызметшілердіњ ењбегіне аќы тљлеу
1. Мемлекеттік ќызметшілердіњ ењбегіне тљленетін аќы ќызметтік

міндеттерін сљзсіз жѕне тиянаќты атќаруы џшін жеткілікті материалдыќ
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жаѓдайды ќамтамасыз етуге, мемлекеттік органдарды білікті жѕне
тѕжірибелі кадрлармен жасаќтауѓа жѕрдемдесуге, олардыњ адал да баста-
машыл ењбегін ынталандыруѓа тиіс.

2. Мемлекеттік саяси ќызметшілердіњ ењбегіне аќы тљлеу жџйесін
Ќазаќстан Республикасыныњ Президенті белгілейді.
Мемлекеттік ѕкімшілік ќызметшілердіњ ењбегіне аќы тљлеу Ќазаќ-

стан Республикасыныњ Президенті бекітетін Ењбекке аќы тљлеудіњ
бірыњѓай жџйесі негізінде жџзеге асырылады.

3. Мемлекеттік ѕкімшілік ќызметшілердіњ жалаќысы республика-
лыќ жѕне жергілікті бюджеттердіњ ќаржылары есебінен не Ђлттыќ Банк
ќаржысынан тљленеді.
Бюджет ќаржысыныњ ќысќаруы жалаќыны, сондай-аќ осы Зањда

кљзделген љзге де кепілдіктерді, жењілдіктерді жѕне љтемаќыларды ќар-
жыландыруды азайту џшін негіз бола алмайды.

4. Мемлекеттік ѕкімшілік ќызметшілердіњ жалаќысы мен оларѓа
тљленетін басќа да тљлемдер Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарында
белгіленген тѕртіппен индекстелуге тиіс.

22-бап Мемлекеттік ќызметшілердіњ демалысы
1. Мемлекеттік ќызметшілерге сауыќтыру џшін екі лауазымдыќ ай-

лыќ аќысы мљлшерінде жѕрдемаќы тљленіп, ђзаќтыѓы отыз кџнтізбелік
кџнге аќы тљленетін жыл сайынѓы демалыс беріледі.

2.  Мемлекеттік ќызметшілердіњ ќалауы бойынша жыл сайынѓы аќы
тљленетін демалыс оларѓа бљліп-бљліп берілуі мџмкін.

3.  Мемлекеттік ќызметшіге жалаќысы саќталмайтын демалыс берілуі
мџмкін.

4.  Мемлекеттік ќызметшілер мемлекеттік орган басшысыныњ шешімі
бойынша жыл сайынѓы немесе ќосымша демалыстан шаќыртылып алы-
нуы мџмкін. Пайдаланылмаѓан демалыстыњ ќалѓан бљлігі мемлекеттік
ќызметшіге тиісті жылдыњ басќа кез келген уаќытында беріледі не
келесі жылѓы демалысына ќосылады.

5. Мемлекеттік ѕкімшілік ќызметші ауыстырылѓан жаѓдайда не
мемлекеттік саяси кызметшініњ басќа мемлекеттік лауазымѓа таѓайында-
луына байланысты   егер мемлекеттік ќызметші бђрынѓы жђмыс ор-
нында демалысын пайдаланбаѓан болса, жања жђмыс орнындаѓы аќы
тљленетін жыл сайынѓы демалысы Ќазаќстан Республикасыныњ зањда-
рында белгіленген мерзімі аяќталѓанѓа дейін берілуі мџмкін.
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23-бап Мемлекеттік ќызметшілерді кљтермелеу
1. Мемлекеттік ќызметшілер лауазымдыќ міндеттерін џлгілі орын-

даѓаны, мінсіз мемлекеттік ќызметі, ерекше мањызды жѕне кџрделі тап-
сырмаларды орындаѓаны џшін жѕне жђмыстаѓы басќа да жетістіктері
џшін:

1) біржолѓы аќшалай сыйаќы беру;
2)  алѓыс жариялау;
3)  баѓалы сыйлыќтармен марапаттау;
4) сондай-аќ Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарында кљзделген

кљтермелеудіњ љзге де нысандары арќылы кљтермеленуі мџмкін.
2. Мемлекеттік ќызметшілер ерекше ењбек сіњіргені џшін Ќазаќ-

стан Республикасыныњ мемлекеттік наградаларымен марапатталады.

24-бап Мемлекеттік ќызметшілерді ѕлеуметтік ќорѓау шара-
лары

1.  Мемлекеттік ќызметшілер Ќазаќстан Республикасыныњ зањда-
рында белгіленген тѕртіп бойынша тђрѓын џймен ќамтамасыз етіледі.

2. Тђрѓын џй жаѓдайын жаќсартуѓа мђќтаж мемлекеттік ќызметші-
лерге жеке тђрѓын џй ќђрылысы џшін жер учаскесі тегін беріледі. Жер
учаскесін беру шарттарын Республика Џкіметі белгілейді.

3. Мемлекеттік ќызметшілер жѕне олармен бірге тђратын отбасы
мџшелері, белгіленген тѕртіппен тиісті мемлекеттік денсаулыќ саќтау
мекемелерінде медициналыќ ќызмет кљрсетуді пайдаланады.

4. Мемлекеттік орган таратылѓан немесе ќайта ђйымдастырылѓан
жаѓдайда мемлекеттік ѕкімшілік ќызметшілер жањадан ќђрылѓан не
басќа мемлекеттік органда љздерініњ біліктілігіне сай жђмыспен ќамта-
масыз етіледі. Мемлекеттік ѕкімшілік ќызметші жђмысќа орналасудан
бас тартќан жаѓдайда, ол Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарында бел-
гіленген тѕртіппен жђмыстан босатылады Бђл орайда мемлекеттік орган-
дарда кемінде џш жыл жђмыс стажы бар мемлекеттік ѕкімшілік ќыз-
метшілерге тљрт орташа айлыќ жалаќысы мљлшерінде жђмыстан шыѓу
жѕрдемаќысы тљленеді.
Мемлекеттік органныњ штаты (саны) ќысќарѓан жаѓдайда мемле-

кеттік ќызметшіге мемлекеттік органдардаѓы жђмыс стажы џш жыл-
дан кем болмаѓан кезде тљрт орташа айлыќ жалаќысы мљлшерінде шыѓу
жѕрдемаќысын тљлеу жџргізіледі.

5. Мемлекеттік ќызметші ќайтыс болѓан жаѓдайда оныњ отбасы мџше-
леріне мемлекеттік органдаѓы соњѓы ќызмет орны бойынша џш орташа
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жалаќысы мљлшерінде біржолѓы жѕрдемаќы тљленеді, бђл орайда
жѕрдемаќыныњ мљлшері Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарында бел-
гіленгеннен тљмен болмауы керек.

25-бап Мемлекеттік ќызметшілерді зейнетаќымен жѕне ѕлеу-
меттік ќамсыздандыру
Мемлекеттік ќызметшілерді зейнетаќымен жѕне ѕлеуметтік ќамсыз-

дандыру Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарына сѕйкес жџзеге асыры-
лады.
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ЖЕРАСТЫ ЖЅНЕ АШЫЌ КЕН ЖЂМЫСТАРЫНДА,
ЕЊБЕК ЖАЃДАЙЛАРЫ ЕРЕКШЕ ЗИЯНДЫ ЖЅНЕ

ЕРЕКШЕ АУЫР ЖЂМЫСТАРДА ІСТЕГЕН
АДАМДАРЃА БЕРІЛЕТІН МЕМЛЕКЕТТІК АРНАЙЫ

ЖЅРДЕМАЌЫ ТУРАЛЫ

Ќазаќстан Республикасыныњ 1999 жылѓы
13 шілдедегі № 414-1 Зањы

(ЌР 2002 жылѓы 31 мамырдаѓы № 326-11, 2004 жылѓы
20 желтоќсандаѓы № 13-111 Зањдарымен енгізілген љзгерістерімен)

Осы зањ 1998 жылѓы 1 ќањтардаѓы жаѓдай бойынша жерасты жѕне
ашыќ кен жђмыстарында ењбек жаѓдайлары ерекше зиянды жѕне ерек-
ше ауыр жђмыстарда осы Зањда белгіленген стажы бар азаматтарды
ѕлеуметтік ќорѓауѓа баѓытталѓан.

1-ТАРАУ

 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап Негізгі ђѓымдар

Осы Зањда мынадай негізгі ђѓымдар пайдаланылады
1) мемлекеттік арнайы жѕрдемаќы (бђдан ѕрі – жѕрдемаќы) –

1998 жылѓы 1 ќањтардаѓы жаѓдай бойынша жерасты жѕне ашыќ кен
жђмыстарында, ењбек жаѓдайлары ерекше зиянды жѕне ерекше ауыр
жђмыстарда осы Зањда белгіленген жђмыс стажы бар адамдарѓа аќша-
лай берілетін тљлем.

1-1) уѕкілетті ђйым (бђдан ѕрі – Орталыќ) – Ќазаќстан Республи-
касыныњ Џкіметі осы Зањныњ шарттарымен жѕрдемаќыларды тљлеуді
жџзеге асыруѓа уѕкілеттік берген зањды тђлѓа;

1-2) жѕрдемаќы таѓайындау жљніндегі уѕкілетті орган - орталыќ атќа-
рушы органныњ аумаќтыќ бљлімшелері;

2) орталыќ атќарушы орган - халыќты ѕлеуметтік ќорѓау саласын-
даѓы мемлекеттік саясаттыњ іске асырылуын ќамтамасыз ететін жѕне
жѕрдемаќы таѓайындауды жџзеге асыратын мемлекеттік орган.
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2-бап Жѕрдемаќы тљлеуге арналѓан ќаражат
Осы Зањѓа сѕйкес жѕрдемаќы тљлеу бюджет ќаражаты есебінен жџзеге

асырылады.

3-бап Азаматтардыњ жѕрдемаќыѓа ќђќыѓы
1. Ќазаќстан Республикасы азаматтарыныњ осы Зањда жѕне Ќазаќ-

стан Республикасыныњ соѓан сѕйкес ќабылданѓан љзге де нормативтік
ќђќыќтыќ актілерінде кљзделген тѕртіппен жѕрдемаќы алуѓа ќђќыѓы
бар.

2. Ќазаќстан Республикасында тђраќты тђратын шетелдіктер мен аза-
маттыѓы жоќ адамдар жѕрдемаќы алуѓа арналѓан ќђќыќты Ќазаќстан
Республикасыныњ азаматтарымен бірдей пайдаланады.

3. Жѕрдемаќы мемлекеттік ѕлеуметтік ќамсыздандыру жџйесіне
кіреді жѕне оларды алуѓа ќђќыѓы бар азаматтарѓа ай сайын аќша тљлеуді
білдіреді.

4. Бір уаќытта бірнеше негіздемелер бойынша жѕрдемаќы алуѓа
ќђќыѓы бар адамдарѓа жѕрдемаќы олардыњ ќалауы бойынша тек бір
негіздеме бойынша ѓана тљленеді.

4-бап Жѕрдемаќыѓа ќђќыѓы бар азаматтар
Жѕрдемаќы алуѓа ќђќыѓы бар азаматтарѓа
1) Ђлы Отан соѓысыныњ ќатысушылары мен мџгедектері, сондай-аќ

мѕртебесі Ќазаќстан Республикасы Президентініњ «Ђлы Отан соѓысы-
ныњ ќатысушылары мен мџгедектеріне жѕне соларѓа тењестірілген адам-
дарѓа берілетін жењілдіктер мен оларды ѕлеуметтік ќорѓау туралы» 1995
жылѓы 28 сѕуірден № 2247 зањ кџші бар жарлыѓыныњ № 5-8 баптарын-
да белгіленген жењілдіктер мен кепілдіктер бойынша Ђлы Отан соѓы-
сыныњ ќатысушылар мен мџгедектеріне тењестірілген адамдар;

2) Ђлы Отан соѓысында ќаза тапќан (ќайтыс болѓан, хабарсыз кет-
кен) жауынгерлердіњ ата-аналары жѕне екінші рет некеге тђрмаѓан же-
сірлері;

3) Ќаза тапќан (ќайтыс болѓан, хабарсыз кеткен) ѕскери ќызметші-
лердіњ отбасылары, атап айтќанда, Ауѓанстанда немесе соѓыс ќимылда-
ры жџргізілген басќа мемлекеттерде соѓыс ќимылдары кезінде ќаза та-
пќан (хабарсыз кеткен) немесе жаралану контузия алу, мертігу, ауру
салдарынан ќайтыс болѓан ѕскери ќызметшілердіњ отбасылары, бейбіт
уаќытта ѕскери ќызмет атќару кезінде ќаза тапќан (ќайтыс болѓан) ѕскери
ќызметшілердіњ отбасылары, ќаза тапќандардыњ (ќайтыс болѓандардыњ,
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хабарсыз кеткендердіњ) балалары, асырауындаѓылар, ќызмет міндет-
терін атќару кезінде ќаза тапќан ішкі істер органдары ќызметкерлерініњ
отбасылары, ата-аналары, екінші рет некеге отырмаѓан ѕйелі (ері), Чер-
нобыль АЭС-даѓы апаттыњ, азаматтыќ немесе ѕскери маќсаттаѓы объек-
тілердегі жѕне басќа да апаттар мен авариялардыњ зардаптарын жою
кезінде ќаза тапќан адамдардыњ отбасылары, сѕуле апаттары салдары-
нан ќайтыс болѓандардыњ немесе ќайтыс болѓан мџгедектердіњ, сон-
дай-аќ ќайтыс болуы Чернобыль атом электр станциясындаѓы апат жѕне
басќа да радиациялыќ апаттар, азаматтыќ немесе ѕскери маќсаттаѓы
объектілерде болѓан авариялар жѕне ядролыќ сынаќтар ѕсеріне белгі-
ленген тѕртіпте байланысты болѓан азаматтардыњ отбасылары;

4)  ќайтыс болѓан соѓыс мџгедектерініњ жѕне соларѓа тењестірілген
мџгедектердіњ ѕйелі (ері), сондай-аќ ќайтыс болѓан соѓысќа ќатысу-
шылардыњ, партизандардыњ, астыртын ѕрекет жасаушылардыњ, «Ленин-
градты ќорѓаѓаны џшін» медалімен немесе “Ќоршаудаѓы Ленинград-
тыњ тђрѓынына”  белгісімен  марапатталѓан  азаматтардыњ жалпы сыр-
ќаттанудыњ, ењбекте мертігудіњ жѕне басќа да себептердіњ (ќђќыќќа ќар-
сыларын ќоспаѓанда) салдарынан мџгедек деп танылѓандардыњ екінші
рет некеге отырмаѓан ѕйелі (ері);

4-1) Кењес Одаѓыныњ Батырлары, Социалистік Ењбек Ерлері, џш
дѕрежелі Дањќ, џш дѕрежелі Ењбек Дањќы ордендерініњ иегерлері.

5)  Ђлы Отан соѓысы жылдарында тылдаѓы жанќиярлыќ ењбегі мен
мінсіз ѕскери ќызметі џшін бђрынѓы КСР Одаѓыныњ ордендерімен жѕне
медальдарымен марапатталѓан адамдар, сондай-аќ 1941 жылѓы 22 мау-
сым - 1945 жылѓы 9 мамыр аралыѓында кемінде алты ай жђмыс істеген
(ѕскери ќызмет љткерген) жѕне Ђлы Отан соѓысы жылдарында тылдаѓы
жанќиярлыќ ењбегі мен  мінсіз ѕскери ќызметі џшін бђрынѓы КСР Ода-
ѓыныњ ордендерімен жѕне медальдарымен марапатталмаѓан адамдар;

6) 1988-1989 жылдардаѓы Чернобыль АЭС-даѓы апаттыњ зардапта-
рын жоюѓа ќатысушылардыњ, ќоныс аудару кџнінде ќђрсаќта болѓан
балаларды ќоса алѓанда, оќшаулау жѕне кљшіру аймаѓынан ќоныс ауда-
рылѓандардыњ (љз еркімен кеткендердіњ) жѕне Ќазаќстан Республика-
сына ќоныстанѓандардыњ ќатарындаѓы адамдар;

7) бірінші, екінші, џшінші топтаѓы мџгедектер;
8) он алты жасќа дейінгі мџгедек балалар;
8-1) он алтыдан он сегіз жасќа дейінгі бірінші екінші, џшінші топ-

таѓы мџгедек балалар;
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9) «Алтын алќамен», «Кџміс алќамен» марапатталѓан немесе бђрын
«Ардаќты ана» атаѓын алѓан, сондай-аќ I жѕне II дѕрежелі «Ана дањќы»
ордендерімен марапатталѓан кљп балалы аналар;

10) бірге тђратын тљрт жѕне кљп кѕмелетке толмаѓан балалары (оныњ
ішінде кѕмелеттік жасќа толѓаннан кейін жоѓары жѕне арнаулы орта
оќу орындарында оќып жџрген балалар – олар оќу орнын бітірген
уаќытќа дейін) бар кљп балалы отбасылар;

11)  саяси ќуѓын-сџргін ќђрбандары, мџгедек болып ќалѓан немесе
зейнеткер болып табылатын саяси ќуѓын-сџргіннен зардап шеккен адам-
дар;

12)  Ќазаќстан Республикасына сіњірген ерекше ењбегі џшін зейнетаќы
таѓайындалѓан адамдар жатады.

2-ТАРАУ

ЖЅРДЕМАЌЫ ТАЃАЙЫНДАУДЫЊ ЖЅНЕ
ТЉЛЕУДІЊ ТЅРТІБІ

5-бап Жѕрдемаќы таѓайындаудыњ тѕртібі
1.   Жѕрдемаќы таѓайындау џшін љтініш жасау, ќандай да болмасын

мерзіммен шектелместен, жѕрдемаќы алуѓа ќђќыќ пайда болѓаннан кейін
кез келген уаќытта жџзеге асырыла алады.

2.  Жѕрдемаќы таѓайындау туралы љтініш оны алуѓа ќђќыѓы бар
адам тізбесін Ќазаќстан Республикасыныњ Џкіметі бекітетін ќђжаттар-
ды ќоса беру арќылы, тђратын жері бойынша жѕрдемаќы тљлеу
жљніндегі органѓа береді.

2-1. 1941 жылѓы 22 маусым – 1945 жылѓы 9 мамыр аралыѓында
жђмыс істегені туралы мѕліметтерді ќамтитын ењбек кітапшасы немесе
љзге де ќђжаттар жђмыс стажын растайтын ќђжат болып табылады.
Осы Зањныњ 4-бабыныњ 5) тармаќшасында аталѓан адамдардыњ 1941

жылѓы 22 маусым 1945 жылѓы 9 мамыр аралыѓында жђмыс істеген
фактісін растайтын ќђжаттары болмаѓан жаѓдайда, жђмыс стажын Ќазаќ-
стан Республикасыныњ Џкіметі белгілеген тѕртіппен ќђрылатын арнау-
лы комиссиялар белгілейді.

3-4. 5- баптыњ 3-4 тармаќтары Ќазаќстан Республикасыныњ 2001
жылѓы 19 ќањтардаѓы № 145-11 Зањымен алып тасталды.
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5. Жѕрдемаќыныњ мљлшерін ќайта ќарау жыл сайын республикалыќ
бюджет туралы зањмен бекітілетін айлыќ есептік кљрсеткіштіњ љзгеруі-
не, сондай-аќ мџгедектік тобыныњ љзгеруіне байланысты жџргізіледі.

6. 5-баптыњ 6-тармаѓы Ќазаќстан Республикасыныњ 2001 жылѓы
19 ќањтардаѓы № 145-11 Зањымен алып тасталды.

7. Жѕрдемаќы таѓайындау тѕртібін Ќазаќстан Республикасыныњ
Џкіметі бекітеді.

6-бап Жѕрдемаќы тљлеу тѕртібі
1. Жѕрдемаќы таѓайындау тѕртібін Ќазаќстан Республикасыныњ

Џкіметі бекітеді.
2.  Жѕрдемаќы тљлеу аяќталѓан ай џшін жѕне жѕрдемаќы алуѓа ќђќыќ

пайда болѓан кезден бастап жѕрдемаќы таѓайындалѓан жаѓдайлар саќ-
талѓан кезењге жџргізіледі.

3. Мџгедектік тобы љзгерген жаѓдайда жѕрдемаќы тљлеу жања
мљлшерде жѕрдемаќы алуѓа ќђќыќ пайда болѓан кезден бастап, зањ-
дарда мџгедектіктіњ тиісті  тобы џшін белгіленген мљлшерде жџзеге
асырылады.

4. Егер мџгедек зањдарда белгіленген мерзімде халыќты ѕлеуметтік
ќорѓау саласындаѓы орталыќ атќарушы органныњ аумаќтыќ бљлімшесіне
ќайта куѕландыру џшін келмесе, онда жѕрдемаќы тљлеу оны ќайтадан
мџгедек деп таныѓан кезге дейін тоќтатыла тђрады.
Ќайта куѕландырудыњ мерзімін дѕлелді себеп бойынша љткізіп алѓан

жаѓдайда жѕрдемаќы тљлеу, егер халыќты ѕлеуметтік ќорѓау саласын-
даѓы орталыќ атќарушы органныњ аумаќтыќ бљлімшесі оны осы кезењ-
ге мџгедек деп таныса, тљлем тоќталѓан кџннен бастап ќайта куѕланды-
ру кџніне дейін, біраќ 6 айдан аспайтын уаќытќа жџргізіледі Бђл ретте,
егер ќайта куѕландыру кезінде мџгедек мџгедектіктіњ басќа (не-
ѓђрлым жоѓары немесе неѓђрлым тљмен) тобына ауыстырылса, онда
кљрсетілген уаќыт џшін жѕрдемаќы бђрынѓы топ бойынша тљленеді.

5. Осы Зањныњ кџші ќолданылатын екі жѕне одан кљп адамдар бірге
тђрѓан жаѓдайда жѕрдемаќы олардыњ ѕрќайсысы џшін беріледі.

7-бап Жѕрдемаќы мљлшері
Жѕрдемаќы Ќазаќстан Республикасыныњ зањ актілерінде белгілен-

ген жењілдіктер тізбесін негізге ала отырып, арнаулы мемлекеттік
жѕрдемаќы алуѓа ќђќыѓы бар азаматтарѓа таѓайындалады.
Жѕрдемаќы тиісті жылѓа арналѓан республикалыќ бюджет туралы
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зањда бекітілген айлыќ есептік кљрсеткіш мљлшерініњ љзгерсін ескере
отырып тљленеді.
Жѕрдемаќы мынадай:
1) Ђлы Отан соѓысына ќатысушыларѓа — 15 айлыќ есептік кљрсеткіш;
2) Ђлы Отан соѓысыныњ мџгедектеріне — 15 айлыќ есептік

кљрсеткіш;
3) жењілдіктер мен кепілдіктер бойынша Ђлы Отан соѓысына ќаты-

сушыларѓа тењестірілген адамдарѓа — 2,4 айлыќ есептік кљрсеткіш;
4) жењілдіктер мен кепілдіктер бойынша Ђлы Отан соѓысыныњ мџге-

дектеріне тењестірілген адамдарѓа — 2,7 айлыќ есептік кљрсеткіш;
5) Ђлты Отан соѓысында ќаза тапќан (ќайтыс болѓан хабарсыз кет-

кен) жауынгерлердіњ екінші рет некеге отырѓан жесірлеріне — 2,7 ай-
лыќ есептік кљрсеткіш;

6) ќаза тапќан (ќайтыс болѓан хабарсыз кеткен) ѕскери ќызметші-
лердіњ отбасыларына Чернобыль АЭС-даѓы апаттыњ зардаптары жѕне
азаматтыќ немесе ѕскери маќсаттаѓы объектілердегі жѕне басќа да ра-
диациялыќ апаттар мен авариялардыњ зардаптарын жою кезінде ќаза
тапќан адамдардыњ отбасыларына, сѕуле ауруы салдарынан ќайтыс
болѓандардыњ немесе ќайтыс болѓан мџгедектердіњ сондай-аќ ќай-
тыс болуы Чернобыль атом электр станциясындаѓы апат жѕне басќа да
радиациялыќ апаттар азаматтыќ немесе ѕскери маќсаттаѓы объектілерде
болѓан авариялар жѕне ядролыќ сынаќтар ѕсеріне белгіленген тѕртіпте
байланысты болѓан азаматтардыњ отбасыларына — 2,8 айлыќ есептік
кљрсеткіш;

7)  ќайтыс болѓан соѓыс мџгедектерініњ жѕне оларѓа тењестірілген
мџгедектердіњ ѕйелдеріне (ерлеріне) сондай-аќ ќайтыс болып соѓысќа
ќатысушылардыњ партизандардыњ астыртын ѕрекет жасаушылардыњ
Ленинградты ќорѓаѓаны џшін   медалімен немесе   «Ќоршаудаѓы Ленин-
градтыњ тђрѓынына» белгісімен марапатталѓан азаматтардыњ жалпы
ауру-сырќаудыњ, жђмыста мертігудіњ немесе басќа да себептердіњ
(ќђќыќќа ќарсыларын ќоспаѓанда) салдарынан мџгедек деп танылѓан-
дардыњ екінші рет некеге отырмаѓан ѕйелдеріне (ерлеріне) 0,9 айлыќ
есептік кљрсеткіш;

7-1) Кењес Одаѓыныњ Батырларына, Социалистік Ењбек Ерлеріне џш
дѕрежелі Дањќ, џш дѕрежелі Ењбек Дањќы ордендерініњ иегерлеріне
— 9,0 айлыќ есептік кљрсеткіш;

8)  Ђлы Отан соѓысы жылдарында тылдаѓы жанќиярлыќ ењбегі мен
мінсіз ѕскери ќызметі џшін бђрынѓы КСР Одаѓыныњ ордендерімен жѕне
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медальдарымен марапатталѓан адамдарѓа — 1,0 айлыќ есептік
кљрсеткіш, мемлекеттік наградалармен марапатталмаѓан  соѓыс жыл-
дарында 1941 жылѓы 22 маусым — 1945 жылѓы 9 мамыр аралыѓын-
даѓы кезењде кемінде алты ай жђмыс істеген тыл ењбеккерлеріне — 1,0
айлыќ есептік кљрсеткіш;

8-1) 1988-1989 жылдары Чернобыль АЭС-сындаѓы апаттыњ зардап-
тарын жоюѓа ќатысушылар ќоныс аудару кџнінде ќђрсаќта болѓан ба-
лаларды ќоса алѓанда оќшаулау жѕне кљшіру аймаѓынан Ќазаќстан Рес-
публикасына ќоныс аударылѓандар (љз еркімен кеткендер) ќатарындаѓы
адамдарѓа — 0,5 айлыќ есептік кљрсеткіш;

9) бірінші жѕне екінші топтардаѓы мџгедектерге —1,4 айлыќ есептік
кљрсеткіш;

10) џшінші топтаѓы мџгедектерге — 0,6 айлыќ есептік кљрсеткіш;
11) он алты жасќа дейінгі мџгедек балаларѓа — 0,9 айлыќ есептік

кљрсеткіш;
11-1) он алтыдан он сегіз жасќа дейінгі мџгедек балаларѓа:
бірінші - екінші топтаѓыларѓа — 1,4 айлыќ есептік кљрсеткіш;
џшінші топтаѓыларѓа — 0,6 айлыќ есептік керсеткіш;
12)  “Алтын алќамен”, “Кџміс алќамен” марапатталѓан немесе бђрын

“Ардаќты ана” атаѓын алѓан I жѕне II дѕрежелі “Ана дањќы” ордендерімен
марапатталѓан кљп балалы аналарѓа бірге тђратын тљрт жѕне одан кљп
кѕмелетке толмаѓан балалары (оныњ ішінде олар кѕмелетке толѓаннан
кейін жоѓары жѕне арнаулы орта оќу орындарында оќитын балалары –
олар оќу орнын аяќтаѓан уаќытќа дейін) бар кљп балалы отбасыларына
– 1,9 айлыќ есептік кљрсеткіш;

13) жаппай саяси ќуѓын-сџргіндер ќђрбандарына, саяси ќуѓын-
сџргіннен зapдaп шеккен, мџгедектігі бар немесе зейнеткерлер болып
табылатын адамдарѓа – 1,0 айлыќ есептік кљрсеткіш;

14) Ќазаќстан Республикасына ерекше ењбек сіњіргені џшін зей-
нетаќы таѓайындалѓан адамдарѓа – 1,0 айлыќ кљрсеткіш мљлшерінде
таѓайындалады.
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3-ТАРАУ

ЌОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

8-бап. Жѕрдемаќы таѓайындаудан бас тарту, тљлеуді тоќтату
немесе тоќтата тђру

1. Жѕрдемаќы таѓайындау џшін растайтын ќђжаттарды табыс етпе-
ген немесе деректерді дђрыс емес ќђжаттарды табыс еткен адамдарѓа
жѕрдемаќы таѓайындалмайды.

2. Жѕрдемаќы тљлеу оны таѓайынду негіздемесі жойылѓан жаѓдай-
да немесе алушы ќайтыс болѓан кџннен бастап тоќтатылады.

3. Жѕрдемаќы тљлеу жѕрдемаќы алушыныњ сот таѓайындаѓан бас
бостандыѓынан айыру тџріндегі ќылмыстыќ жазаны љтеу кезењінде тоќ-
татыла тђрады. Егер мђндай жѕрдемаќы алушы осы Зањныњ 4-бабыныњ
3) тармаќшасында кљрсетілген ќђжаттарѓа жататын болса, жѕрдемаќы
отбасыныњ оѓан ќђќыѓы бар басќа мџшесіне ќайта ресімделуі мџмкін.

9-бап. Осы Зањды кџшіне енгізу тѕртібі
Осы зањ 1999 жылѓы 1 сѕуірден бастап кџшіне енгізіледі.

АТЌАРУШЫЛЫЌ ІС ЖЏРГІЗУ ЖЅНЕ СОТ
ОРЫНДАУШЫЛАРЫНЫЊ МЅРТЕБЕСІ ТУРАЛЫ

Ќазаќстан Республикасыныњ 1998 жылѓы
30 маусымдаѓы № 253-I Зањы

(Љзгертулер жѕне толыќтырулармен 2005 жылдыњ
1 сѕуіріне берілген)

(Џзінді)

61-бап. Ѕлеуметтік саќтандыру жљніндегі жѕрдемаќыдан
љндіріп алу
Ењбеке уаќытша жарамсыздыѓы кезінде тљленетін ѕлеуметтік саќ-

тандыру жљніндегі жѕрдемаќыдан баланы кџтуіне байланысты ішінара
аќы тљленетін демалыс кезењінде ѕйелге берілетін жѕрдемаќыдан, сон-
дай-аќ оќушылардыњ стипендиялары мен жђмыссыздыќ жљніндегі
жѕрдемаќыдан љндіріп алу соттыњ, алимент тљлеу туралы жѕне мертік-
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тірумен немесе денсаулыѓын љзгедей заќымдаумен, сондай-аќ асырау-
шысыныњ ќайтыс болуынан келтірілген зиянды љтеу туралы шешімі
бойынша ѓана жџргізілуі мџмкін.

62-бап. Љндіріліп алуѓа болмайтын аќша сомасы
Мыналардан:
1) мертіктірумен немесе денсаулыѓын љзгедей заќымдаумен, сон-

дай-аќ асыраушысыныњ ќайтыс болуы салдарынан келтірілген залалды
љтеу џшін борышкер алѓан сомалардан;

1-1) асыраушысынан айрылуына байланысты балаларѓа берілетін
жѕрдемаќы тџрінде борышкер алатын сомалардан;

1-2) мџгедек балаларѓа берілетін жѕрдемаќы тџрінде борышкер ала-
тын сомалардан;

2) адамдарѓа ќызметтік міндеттерін орындау кезењінде мертіккен
(жараќаттанѓан, заќымданѓан, контузия алѓан) кезде оларѓа тљленетін
жѕне олардыњ ќаза табуына (ќайтыс болуына) байланысты отбасы мџше-
леріне тљленетін саќтандыру сомалары мен бір жолѓы жѕрдемаќыдан;

3)  бала тууѓа байланысты, кљп балалы жѕне жалѓыз басты аналарѓа,
кѕмелетке толмаѓан балалардыњ ата-анасын іздеу кезењінде оларды асы-
рауѓа, зейнеткерлер мен 1-топтаѓы мџгедектерді кџтіп-баѓуѓа тљленетін
жѕрдемаќыдан;

4) жѕбірленушілердіњ ќосымша таѓамына, санаториялыќ-курорттыќ
емдеу мен протездеуге жѕне мертіктірумен не денсаулыѓын љзгедей
заќымдаумен залал келтірілген жаѓдайларда оларды кџтіп-баѓу
жљніндегі шыѓыстарѓа тљленетін сомалардан;

5)  зиянды немесе ќысылтаяњ жаѓдайлардаѓы жђмысќа тљленетін
љтемаќылардан, сондай-аќ табиѓи жѕне техногендік сипаттаѓы тљтенше
жаѓдайлардыњ зардаптарын жою кезінде экологиялыќ апаттан немесе
радиациялыќ ѕсерден зардап шеккен азаматтарѓа тљленетін аќша сома-
сынан;

6) тљлем кљзіне ќарамастан, бір жолѓы сипаттаѓы материалдыќ кљмек-
тен;

7)—8) 62-баптыњ  7)-8) тармаќшалары Ќазаќстан Республикасы-
ныњ 2003 жылѓы 5 мамырдаѓы № 409-11 Зањымен алып тасталды.

9)  жерлеуге берілген жѕрдемаќыдан;
9-1) арнайы мемлекеттік жѕрдемаќылардан љндіріп алуѓа болмайды;
10)  62-баптыњ 10-тармаќшасы Ќазаќстан Республикасыныњ 2003

жылѓы 5 мамырдаѓы № 409-11 Зањымен алып тасталды.
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ЌАЗАЌСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА
ЗЕЙНЕТАЌЫМЕН ЌАМСЫЗДАНДЫРУ ТУРАЛЫ

Ќазаќстан Республикасыныњ 1997 жылѓы
20 маусымдаѓы № 136-1 Зањы

Осы Зањ Ќазаќстан Республикасында азаматтарды зейнетаќымен ќам-
сыздандырудыњ ќђќыќтыќ жѕне ѕлеуметтік негіздерін белгілейді, мем-
лекеттік органдардыњ, меншік нысандарына ќарамастан, жеке жѕне зањ-
ды тђлѓалардыњ азаматтардыњ зейнетаќымен ќамсыздандырылуѓа кон-
ституциялыќ ќђќыѓын іске асыруѓа ќатысуын реттейді.

1 Бљлім
ЗЕЙНЕТАЌЫМЕН ЌАМСЫЗДАНДЫРУ НЕГІЗДЕРІ

1-тарау

ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. Осы Зањда пайдаланылатын негізгі ђѓымдар
Осы Зањда мынадай негізгі ђѓымдар пайдаланылады:
1)  міндетті зейнетаќы жарналарын тљлеу жљніндегі агент

(бђдан ѕрі — агент) — Ќазаќстан Республикасында ќызметін тђраќты
мекеме арќылы жџзеге асыратын шетелдік зањды тђлѓаны ќоса алѓан-
да, жеке немесе зањды тђлѓа, сондай-аќ Ќазаќстан Республикасыныњ
зањдарында белгіленген тѕртіппен міндетті зейнетаќы жарналарын есеп-
теп шыѓаратын, ђстап ќалатын (есептеп ќосатын) жѕне аударатын ше-
телдік зањды тђлѓалардыњ филиалдары, љкілдіктері;

2)  осы тђлѓаныњ аффилиирленген тђлѓасы (аффилиирленген тђлѓа)
— шешім белгілеуге жѕне (немесе) осы тђлѓа ќабылдайтын шешімге,
соныњ ішінде шарт кџшіне, ауызша шартты немесе љзге де мѕмілені
ќоса алѓанда, ыќпал етуге тікелей жѕне (немесе) жанама ќђќыѓы бар
кез келген жеке немесе зањды тђлѓа (љздеріне берілген љкілеттіктер
шегінде осы тђлѓаныњ ќызметіне баќылауды жџзеге асыратын мемле-
кеттік органдарды ќоспаѓанда), сондай-аќ осы тђлѓаѓа ќатысты осын-
дай ќђќыќќа ие болѓан кез келген жеке немесе зањды тђлѓа. Акцио-
нерлік ќоѓамныњ лауазымды адамдары, оныњ дауыс беретін акцияла-
рыныњ он жѕне одан да кљп процентін (халыќтыќ акционерлік ќоѓам-
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дар џшін бес жѕне одан да кљп процентін) иеленуші акционері міндетті
тџрде аффилиирленген тђлѓалары деп танылады;

3)  кастодиан банк — баѓалы ќаѓаздар жљніндегі ќђќыќтарды тіркеу
мен есепке алу, ќђжаттамалыќ баѓалы ќаѓаздарды саќтау жѕне клиент-
тердіњ аќшасын есепке алу жљніндегі ќызметті жџзеге асырушы банк;

4)  ерікті зейнетаќы жарналарыныњ салымшысы – ерікті зейнетаќы
жарналары есебінен зейнетаќымен ќамсыздандыру туралы шартќа сѕйкес
љзініњ жеке ќаражаты есебінен алушыныњ пайдасына ерікті зейнетаќы жар-
наларын жџзеге асыратын жеке немесе зањды тђлѓа;

5)  ерікті кѕсіптік зейнетаќы жарналарыныњ салымшысы – ерікті
кѕсіптік зейнетаќы жарналары есебінен зейнетаќымен ќамсыздандыру
туралы шартќа сѕйкес љзініњ жеке ќаражаты есебінен ќызметкердіњ пай-
дасына ерікті кѕсіптік зейнетаќы жарналарын салуды жџзеге асыратын
жеке немесе зањды тђлѓа;

6) міндетті зейнетаќы жарналарыныњ салымшысы – міндетті зей-
нетаќы жарналары есебінен зейнетаќымен ќамсыздандыру туралы шарт
жасасќан жѕне жинаќтаушы зейнетаќы ќорында жеке зейнетаќы шоты
бар жеке тђлѓа;

7) сатып алу сомасы — зейнетаќы аннуитеті шарты мерзімінен бђрын
бђзылѓан кезде саќтанушыныњ (зейнетаќы тљлемдерін алушыныњ) саќ-
тандыру ђйымынан алуѓа ќђќыѓы бар аќша сомасы;

8)  диверсификация — зейнетаќы активтерініњ жоѓалып кету ќатерін
азайту маќсатында оларды уѕкілетті орган белгілеген талаптарѓа сѕйкес
ќаржы ќђралдарына орналастыру;

9)  ерікті зейнетаќы жарналары – Ќазаќстан Республикасыныњ
зањдарында жѕне ерікті зейнетаќы жарналары есебінен зейнетаќымен
ќамсыздандыру туралы шартта белгіленетін тѕртіппен салымшылардыњ
љз бастамасымен алушыныњ пайдасына жинаќтаушы зейнетаќы ќорла-
рына салатын аќшасы;

10)  ерікті кѕсіптік зейнетаќы жарналары – Ќазаќстан Республи-
касыныњ Џкіметі белгілейтін кѕсіптер тізбесі бойынша жѕне Ќазаќстан
Республикасыныњ зањдарында жѕне ерікті кѕсіптік зейнетаќы жарнала-
ры есебінен зейнетаќымен ќамсыздандыру туралы шартта белгіленген
тѕртіппен салымшылардыњ љз бастамасымен ќызметкерлердіњ пайда-
сына жинаќтаушы зейнетаќы ќорларына салатын аќшасы;

11) зейнетаќымен ќамсыздандыру туралы шарт – зейнетаќы жар-
наларымен, жинаќталѓан ќаражаттарымен жѕне тљлемдер алумен бай-
ланысты ќђќыќтыќ ќатынастарды белгілеу, љзгерту немесе тоќтату ту-
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ралы, бір жаѓынан жинаќтаушы зейнетаќы ќоры жѕне екінші жаѓынан
салымшы мен алушы жасасатын шарт (келісім);

12) зейнетаќылыќ аннуитет шарты – саќтандыру шарты, оѓан
сѕйкес саќтанушы (зейнетаќы тљлемдерін алушы) саќтандыру ђйымына
жинаќталѓан зейнетаќы ќаражатыныњ сомасын беруге міндеттенеді, ал
саќтандыру ђйымы саќтанушыныњ (зейнетаќы тљлемдерін алушыныњ)
пайдасына љмір бойына немесе белгілі бір уаќыт кезењі ішінде саќтан-
дыру тљлемдерін жџзеге асыруѓа міндеттенеді;

13)  инвестициялыќ кіріс – жинаќтаушы зейнетаќы ќорларыныњ
зейнетаќы активтерін инвестициялау нѕтижесінде алынатын аќша;

14)  жеке зейнетаќы шоты - салымшыныњ (алушыныњ) жинаќтаушы
зейнетаќы ќорындаѓы жеке атаулы шоты, онда Ќазаќстан Республика-
сыныњ зањдарына сѕйкес оныњ міндетті не ерікті зейнетаќы жарналары
немесе ерікті кѕсіптік зейнетаќы жарналары, инвестициялыќ кірісі,
љсімпђл жѕне љзге де тџсімдер есепке алынады жѕне содан зейнетаќы
тљлемдері тљленеді;

15) кастодиандыќ шарт – кастодиан банк пен оныњ клиенті жаса-
сатын баѓалы ќаѓаздар мен аќшаны жауапкершілікпен саќтау жѕне есеп-
ке алу туралы шарт;

16) жинаќтаушы зейнетаќы ќоры – зейнетаќы жарналарын тарту-
ды жѕне зейнетаќы тљлемдері жљніндегі ќызметті, сондай-аќ Ќазаќстан
Республикасыныњ зањдарында белгіленген тѕртіппен зейнетаќы актив-
терін инвестициялыќ басќару жљніндегі ќызметті жџзеге асыратын зањ-
ды тђлѓа;

17) міндетті зейнетаќы жарналары – осы Зањѓа сѕйкес, жи-
наќтаушы зейнетаќы ќорларына Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарын-
да белгіленетін тѕртіппен салынатын аќша;

18) зейнетаќы активтерін инвестициялыќ басќаруды жџзеге асы-
ратын ђйым – жинаќтаушы зейнетаќы ќорларыныњ зейнетаќы актив-
терін инвестициялыќ басќаруды жџзеге асыратын зањды тђлѓа;

19)  Орталыќтан зейнетаќы тљлемдерін таѓайындайтын орган-
дар – уѕкілетті мемлекеттік органдар;

20) Ќазаќстан Республикасыныњ 2004 жылѓы 20 желтоќсандаѓы
№ 13-111 Зањымен 1-баптыњ 20-тармаќшасы алып тасталды;

21)  зейнетаќы активтері – зейнетаќы тљлемдері мен аударымда-
рын, сондай-аќ жинаќтаушы зейнетаќы ќорларынан аударымдарды
Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарында белгіленген тѕртіппен ќамта-
масыз етуге жѕне жџзеге асыруѓа арналѓан аќша, баѓалы ќаѓаздар, љзге
де ќаржы ќђралдары;
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22)  зейнетаќы тљлемдері:
Орталыќтан – 1998 жылѓы 1 ќањтардаѓы жай-кџйі бойынша кемінде

алты ай ењбек стажы бар жеке адамдарѓа зањдарда белгіленген тѕртіппен
ењбек стажына бара-бар тџрде жџзеге асырылатын аќша ќаражатын тљлеу;
жинаќтаушы зейнетаќы ќорларынан алушыларѓа Ќазаќстан Респуб-

ликасыныњ зањдарында белгіленген тѕртіппен жџзеге асырылатын жи-
наќталѓан зейнетаќы ќаражатын тљлеу;

23)  жинаќталѓан зейнетаќы ќаражаты – індетті зейнетаќы жар-
наларын  ерікті зейнетаќы жарналарын жѕне ерікті кѕсіптік зейнетаќы
жарналарын, инвестициялыќ кірісті љсімпђлды жѕне шарттарѓа,  Ќазаќ-
стан Республикасыныњ зањдарына сѕйкес љзге де тџсімдерді ќоса алѓан-
да, салымшыныњ (алушыныњ) жекезейнетаќы шоттарында есептелетін
аќша;

24)  зейнетаќы – орталыќтан, жинаќтаушы зейнетаќы ќорларынан
тљленетін зейнетаќы тљлемдерініњ жиынтыѓы;

25) баспасљз басылымы – тізбесін уѕкілетті орган белгілейтін мерзімді
баспасљз басылымдары;

26)  зейнетаќы тљлемдерін алушы (бђдан ѕрі — алушы) — Орта-
лыќтан зейнетаќы тљлемдері таѓайындалѓан жѕне (немесе) жинаќтаушы
зейнетаќы ќорынан зейнетаќы тљлемдерін алуѓа ќђќыѓы бар жеке адам;

27)  пруденциалдыќ норматив — жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ
жѕне зейнетаќы активтерін инвестициялыќ басќаруды жџзеге асыратын
ђйымныњ ќаржылыќ орныќтылыѓын ќамтамасыз ету џшін Ќазаќстан
Республикасыныњ зањдарында белгіленетін экономикалыќ талаптар;

28)  жинаќтаушы зейнетаќы ќорында бљлектеп есеп жџргізу —
зањды тђлѓа ретінде жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ бухгалтерлік ба-
лансына зейнетаќы активтерін енгізбеу;

29)  жинаќталѓан зейнетаќы ќаражатыныњ наќты ќђны — жи-
наќталѓан зейнетаќы ќаражатыныњ Ќазаќстан Республикасы мемлекеттік
статистикасыныњ уѕкілетті органы есептен шыѓаратын тђтыну баѓалары
индексіне џйлестірілген наќты ќђны;

30) ѕлеуметтік жеке код — азаматќа, сондай-аќ осы Зањѓа сѕйкес
зейнетаќымен ќамсыздандыру ќђќыѓы ќолданылатын адамдарѓа бері-
летін тђраќты жеке код;

31)  ерікті зейнетаќы жарналарыныњ ставкасы — жинаќтаушы
зейнетаќы ќорына тљленетін, ерікті зейнетаќы жарналары есебінен
зейнетаќымен ќамсыздандыру туралы шартта белгіленетін тљлемніњ
мљлшері;
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32)  ерікті кѕсіптік зейнетаќы жарналарыныњ ставкасы — жи-
наќтаушы зейнетаќы ќорына тљленетін, ерікті кѕсіптік зейнетаќы жар-
налары есебінен зейнетаќымен ќамсыздандыру туралы шартта жѕне осы
Зањда белгіленген тљлемніњ мљлшері;

33)  міндетті зейнетаќы жарналарыныњ ставкасы — салымшы-
ныњ зейнетаќы жарналарын есептеу џшін алынатын кірісіне проценттік
ќатынаспен кљрсетілген жинаќтаушы зейнетаќы ќорына тљлем мљлшері;

34)  саќтандыру ђйымы (саќтандырушы) — уѕкілетті органныњ
тиісті лицензиясы негізінде «љмірді саќтандыру» саласында саќтанды-
ру шарттарыныњ жасалуы мен орындалуы жљніндегі ќызметті жџзеге
асыратын зањды тђлѓа;

35)  уѕкілетті ђйым (бђдан ѕрі Орталыќ) — осы Зањныњ талапта-
рындаѓы міндеттерді жџзеге асыруѓа Ќазаќстан Республикасыныњ
Џкіметі уѕкілдік берген зањды тђлѓа;

36)  уѕкілетті орган — жинаќтаушы зейнетаќы ќорларыныњ, зейнетаќы
активтерін инвестициялыќ басќаруды жџзеге асыратын ђйымдардыњ,
кастодиан банктердіњ  саќтандыру ђйымдарыныњ ќызметін реттеу мен
ќадаѓалау жљніндегі функциялар мен љкілеттіктерді жџзеге асыратын
мемлекеттік орган.

2-бап Азаматтардыњ зейнетаќымен ќамсыздандырылу ќђќыѓы
1. Ќазаќстан Республикасыныњ азаматтары Ќазаќстан Республика-

сыныњ зањдарында белгіленген тѕртіппен зейнетаќымен ќамсызданды-
рылуѓа ќђќылы;

2. Ќазаќстан Республикасыныњ аумаѓында тђраќты тђратын ше-
телдіктер мен азаматтыѓы жоќ адамдар, егер Ќазаќстан Республикасы-
ныњ зањдарында жѕне халыќаралыќ шарттарда љзгеше кљзделмесе, Ќазаќ-
стан Республикасыныњ азаматтарымен бірдей зейнетаќымен ќамсыздан-
дырылу ќђќыѓын пайдаланады;

3-бап Ќазаќстан Республикасыныњ зейнетаќымен ќамсыздан-
дыру туралы зањдары

1.   Ќазаќстан Республикасыныњ зейнетаќымен ќамсыздандыру ту-
ралы зањдары Ќазаќстан Республикасыныњ Конституциясына негізде-
леді жѕне осы зањнан, Ќазаќстан Республикасыныњ љзге де нормативтік
ќђќыќтыќ актілерінен тђрады.

2.  Егер Ќазаќстан Республикасы бекіткен халыќаралыќ шартта осы
Зањдаѓыдан љзгеше ережелер белгіленсе, халыќаралыќ шарттыњ ере-
желері ќолданылады.
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2002 жылѓы 29 желтоќсандаѓы Ќазаќстан Республикасыныњ
№ 369-11 Зањымен 4-бап алып тасталды

.
5-бап Зейнетаќымен ќамсыздандыру жљніндегі мемлекеттік ке-

пілдіктер
1. Мемлекет 1998 жылѓы 1 ќањтарѓа дейін зейнеткерлікке шыќќан

азаматтарды зейнетаќы тљлемдерініњ белгіленген мљлшерін саќтай оты-
рып, 1999 жылѓы 1 сѕуірге дейін зейнетаќымен ќамсыздандыруѓа
кепілдік береді, одан кейінгі кезењдерде зейнетаќы тљлемдері осы Зањ-
ныњ 13-бабыныњ 4-тармаѓына сѕйкес жџзеге асырылатын болады.

2. Зейнеткерлік жасына жеткен жѕне осы Зањныњ 9-бабыныњ 1-тар-
маѓына сѕйкес љзі зейнеткерлік жасќа жеткенге дейін 1998 жылѓы 1-
ќањтардан кейін ќалѓан мерзімніњ кемінде тљрттен џшіне тењ кезењ ішінде
жинаќтаушы зейнетаќы ќорларына міндетті зейнетаќы жарналарын тљле-
ген азаматтарѓа, егер зейнетаќы мљлшері Ќазаќстан Республикасыныњ
зањ актілерімен белгіленген ењ тљмен зейнетаќы мљлшерінен тљмен болса,
тиісті ќосымша тљлемдер тџрінде мемлекеттік ѕлеуметтік жѕрдемаќы
беріледі.

3. Орталыќтан тљленетін зейнетаќы тљлемдерініњ мљлшерін арттыру
Ќазаќстан Республикасыныњ Џкіметі белгілеген тѕртіппен жыл сайын
жџргізіледі.

4. Мемлекет – ењбек сіњірген жылдары бойынша зейнетаќы алуѓа
ќђќыѓы бар жѕне осы ќђќыѓын зейнетаќы таѓайындайтын жѕне/немесе
оны тљлеуді жџзеге асыратын органдарда 1998 жылѓы 1 ќањтарѓа дейін
тіркеген азаматтарды зейнетаќымен ќамсыздандыруѓа кепілдік береді,
бђл жаѓдайда оларѓа ќызметтен кеткеннен кейін тљлене бастайтын зей-
нетаќы белгіленеді. Таѓайындалѓан зейнетаќыѓа осы баптыњ 1 жѕне 3-
тармаќтарыныњ жѕне осы Зањныњ 13-бабыныњ 4-тармаѓыныњ ережелері
ќолданылады.

6-бап Жинаќталѓан зейнетаќы ќаражатыныњ саќталуына
кепілдік

1. Мемлекет – алушыларѓа жинаќтаушы зейнетаќы ќорларындаѓы
міндетті зейнетаќы жарналарыныњ осы Зањмен жѕне Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ љзге де зањ актілерімен аныќталѓан, алушыныњ зейнетаќы
тљлемдерін алу ќђќыѓы кезіндегі инфляция дењгейін ескере отырып, іс
жџзінде енгізілген міндетті зейнетаќы жарналары мљлшерінде саќталу-
ына кепілдік береді.



191

2.  Жинаќталѓан зейнетаќы ќаражатыныњ саќталу кепілдігі, сондай-аќ:
1) жинаќтаушы зейнетаќы ќорларыныњ зейнетаќы жарналарын тарту

жѕне зейнетаќы тљлемдерін жџзеге асыру жљніндегі ќызметін лицензия-
лау;

2)  зейнеткерлік активтерді инвестициялыќ басќаруды жџзеге асы-
ратын ђйымныњ зейнетаќы активтерін инвестициялыќ басќару бойынша
ќызметін лицензиялау;

2-1) екінші дењгейдегі банктердіњ кастодиандыќ ќызметін лицен-
зиялау;

3) зейнетаќы активтерін инвестициялыќ басќаруды жџзеге асыратын
ђйымдар мен жинаќтаушы зейнетаќы ќорлары џшін пруденциалдыќ
нормативтер белгілеу;

3-1) олардыњ ќаржылыќ тђраќтылыѓын ќамтамасыз ететін тиісті нор-
малар мен лимиттер белгілеу жолымен жинаќтаушы зейнетаќы ќорла-
рыныњ ќызметін реттеу;

4)  жинаќтаушы зейнетаќы ќорларыныњ жѕне зейнетаќы активтерін
инвестициялыќ басќаруды жџзеге асыратын ђйымдардыњ ќђрылтайшы-
ларына, басшы ќызметкерлері мен мамандарына, сондай-аќ олардыњ
жарѓылыќ капиталыныњ мљлшері мен ќђрамына ќойылатын талаптарды
белгілеу;

5) жинаќтаушы зейнетаќы ќорларыныњ аќша мен баѓалы ќаѓаздар-
ды жинаќтаушы зейнетаќы ќорларымен жѕне зейнетаќы активтерін ин-
вестициялыќ басќаруды жџзеге асыратын ђйымдармен аффилиирлен-
беген кастодиан банкте ѓана саќтау талабын белгілеу;

6) зейнетаќы активтерін бір-біріне жѕне кастодиан-банкке ќатысы
жаѓынан аффилиирленбеген тђлѓа болып табылмайтын банктерге депо-
зиттерге орналастыру;

7) жинаќтаушы зейнетаќы ќорларыныњ љз ќаражаты мен зейнетаќы
активтерініњ бљлек есебін жџргізу, сондай-аќ олардыњ маќсатты орна-
ластырылуына баќылау орнату;

8) 6-баптыњ 2-тармаѓыныњ 8 тармаќшасы 2002 жылѓы 29 жел-
тоќсандаѓы Ќазаќстан Республикасыныњ № 369-11 Зањымен алып
тасталды;

9) диверсификация жѕне зейнетаќы активтерін орналастыру кезінде
тѕуекелді азайту жљніндегі талаптарды белгілеу;

10)  жинаќтаушы зейнетаќы ќорлары алатын комиссиялыќ сыйаќы
мљлшеріне шектеулер енгізу;

11)  жинаќтаушы зейнетаќы ќорларыныњ зейнетаќы активтерін инве-
стициялыќ басќаруды жџзеге асыратын ђйымдардыњ жылдыќ ќаржы
есептеріне жыл сайын аудиторлыќ тексеру жџргізудіњ міндеттілігі;
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12) жинаќтаушы зейнетаќы ќорларыныњ жѕне зейнетаќы активтерін
инвестициялыќ басќаруды жџзеге асыратын ђйымдардыњ тиісті мемле-
кеттік органдар алдында Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарында бел-
гіленген тѕртіппен ђдайы ќаржылыќ жѕне статистикалыќ есеп беріп оты-
руы;

12-1) салымшы мен алушыѓа оныњ жинаќталѓан зейнетаќы ќаража-
тыныњ жай-кџйі туралы жылына кемінде бір рет аќпарат беріп отыру;

13)  алушыѓа љзініњ жинаќталѓан зейнетаќы ќаражатын жинаќтаушы
зейнетаќы ќорыныњ екіншісіне ауыстыру мџмкіндігін беру, біраќ ол
жылына екі реттен аспауы керек;

14) жинаќталѓан зейнетаќы ќаражатын алушыныњ тањдауы бойынша
толыќ кљлемінде немесе ішінара ерікті саќтандыру;

15) зейнетаќы активтерін саќтандыру жџйесін ќђру арќылы ќамта-
масыз етіледі.
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2 Бљлім
ОРТАЛЫЌТАН  ЗЕЙНЕТАЌЫМЕН

ЌАМСЫЗДАНДЫРУ

2-тарау

ОРТАЛЫЌТАН ЗЕЙНЕТАЌЫ ТЉЛЕМДЕРІН
АЛУ ЌЂЌЫЃЫ

7-бап. Орталыќтан зейнетаќы тљлемдерін алу ќђќыѓы
Азаматтарѓа осы Зањда белгіленген жаѓдайлар туѓан ретте Орталыќ-

тан зейнетаќы тљлемдерін алу ќђќыѓына кепілдік берілген.
Зейнет жасына жеткен зейнеткерлерге оларѓа ењбек сіњірген жылда-

ры џшін 1998 жылѓы 1 ќањтарѓа дейін таѓайындалѓан зейнетаќыларын
ќайта таѓайындату ќђќыѓы беріледі.

8-бап. Орталыќтан зейнетаќы тљлемдерін алуѓа ќђќыѓы бар
азаматтар санаттары

1. Орталыќтан зейнетаќы тљлемдері азаматтардыњ мынадай санатта-
рына:

1)  1998 жылѓы 1 ќањтарѓа дейін зейнетаќы алатындарына;
2)  осы Зањныњ 9-бабына сѕйкес зейнеткерлік жасына жеткен жѕне

1998 жылѓы 1 ќањтардаѓы жаѓдай бойынша кемінде алты ай ењбек ста-
жы бар адамдарѓа;

3)  ењбек сіњірген жылдары џшін зейнетаќы тљлемдерін алуѓа ќђќыѓы
бар, арнайы атаќтар берілген жѕне Ќазаќстан Республикасыныњ Зањда-
рымен ішкі істер органдары ќызметкерлері џшін белгіленген тѕртіп ќол-
данылатын ѕскери ќызметшілерге, ішкі істер органдарыныњ, Ќазаќ-
стан Республикасы Ѕділет министрлігініњ Ќылмыстыќ-атќару жџйесі
комитетініњ, ќаржы полициясы мен мемлекеттік љртке ќарсы ќызмет
органдарыныњ ќызметкерлеріне ењбек стажына бара-бар мљлшерде тљле-
неді.

2. Жинаќтаушы зейнетаќы ќорларында жинаќталѓан зейнетаќы ќара-
жаты жоќ зейнетаќы тљлемдерін алушы ќайтыс болѓан жаѓдайда оныњ
отбасына не оны жерлеген адамѓа жерлеуге арналѓан біржолѓы тљлем
Орталыќтан он бес еселенген айлыќ есептік кљрсеткіш мљлшерінде тљле-
неді.
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3. Ђлы Отан соѓысыныњ ќатысушысы немесе мџгедегі болѓан зейнетаќы
тљлемдерін алушы ќайтыс болѓан жаѓдайда оныњ отбасына не оны жер-
леуді жџзеге асырѓан жеке немесе зањды тђлѓаѓа Орталыќтан отыз бес
айлыќ есептік кљрсеткіш мљлшерінде жерлеуге арналѓан біржолѓы тљлем
тљленеді.

9-бап. Орталыќтан зейнетаќы тљлемдерін таѓайындау
1. Орталыќтан зейнетаќы тљлемдері:
1998 жылѓы 1 ќањтардан бастап — еркектерге 61 жасќа толѓанда,

ѕйелдерге 56 жасќа толѓанда;
1998 жылѓы 1 шілдеден бастап — еркектерге 61,5 жасќа толѓанда,

ѕйелдерге 56,5 жасќа толѓанда;
1999 жылѓы 1 шілдеден бастап — еркектерге 62 жасќа толѓанда,

ѕйелдерге 57 жасќа толѓанда;
2000 жылѓы 1 шілдеден бастап — еркектерге 62,5 жасќа толѓанда,

ѕйелдерге 57,5 жасќа толѓанда;
2001  жылѓы 1 шілдеден бастап — еркектерге 63 жасќа толѓанда,

ѕйелдерге 58 жасќа толѓанда таѓайындалады.
2. Тљтенше жѕне барынша радиациялыќ ќатерлі љњірлерде 1949 жылѓы

29 тамыздан 1963 жылѓы 5 шілдеге дейін кемінде 10 жыл тђрѓан аза-
маттар «Семей ядролыќ сынаќ полигонындаѓы ядролыќ сынаќтардыњ
салдарынан зaрдaп шеккен азаматтарды ѕлеуметтік ќорѓау туралы»
Ќазаќстан Республикасы Зањына сѕйкес:
еркектер — жалпы жђмыс стажы 25 жылдан кем болмаѓан жаѓдай-

да 50 жасќа жеткенде;
ѕйелдер — жалпы стажы 20 жылдан кем болмаѓан жаѓдайда 45 жасќа

жеткенде зейнетаќы таѓайындалуына ќђќылы.
3. 5 жѕне одан да кљп бала туып, оларды сегіз жасќа дейін тѕрбиеле-

ген ѕйелдер 50 жасќа толѓанда жасына байланысты толыќ кљлемде зей-
нетаќы алуѓа ќђќылы, аталѓан зейнетаќы жасы 1998 жылѓы 1 шілдеден
бастап жыл сайын 6 айѓа љсіп отырады, біраќ тђтас алѓанда 3 жылдан
аспауѓа тиіс.

4. Орталыќтан жасына байланысты зейнетаќы тљлемдері толыќ кљле-
мінде осы баптыњ бірінші бљлігінде белгіленген жасќа толѓанда аза-
маттардыњ мынадай санаттарына:

1) еркектерге 1998 жылѓы 1 ќањтарда кемінде 25 жыл ењбек стажы
болѓанда жѕне осы Зањныњ 60-бабыныњ 2-тармаѓында аталѓан адамдар
арасынан еркектерге ќызметінен босатылѓан кезінен бастап таѓайында-
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лады. Бђл ретте осы Зањныњ 60-бабыныњ 2-тармаѓында аталѓан адамдар
џшін ењбек стажына 1998 жылѓы 1 ќањтардан бастап ќызметтен бо-
сатылѓан кезіне дейінгі ќызметі осы кезењде жинаќтаушы зейнетаќы
ќорларына міндетті зейнетаќы жарналары жасалмаѓан жаѓдайда есеп-
теледі;

2) ѕйелдерге 1998 жылѓы 1 ќањтарда кемінде 20 жыл ењбек стажы
болѓанда жѕне осы Зањныњ 60-бабыныњ 2-тармаѓында аталѓан адамдар
арасынан ѕйелдерге ќызметінен босатылѓан кезінен бастап таѓайында-
лады. Бђл ретте осы Зањныњ 60-бабыныњ 2) тармаѓында аталѓан адам-
дар џшін ењбек стажына 1998 жылѓы 1 ќањтардан бастап ќызметтен
босатылѓан кезіне дейінгі ќызметі осы кезењде жинаќтаушы зейнетаќы
ќорларына міндетті зейнетаќы жарналары жасалмаѓан жаѓдайда есеп-
теледі.

5. Толыќ емес кљлемдегі жасына байланысты зейнетаќы тљлемдері
осы баптыњ бірінші бљлігінде аталѓан азаматтар санаттарына олардыњ
1997 жылѓы 1 ќањтарда наќты ењбек стажыныњ болуына ќарай Орта-
лыќтан толыќ кљлемінде зейнетаќы тљлемдерін алу ќђќыѓы болмаѓан
жаѓдайда жѕне осы Зањныњ 60-бабыныњ 2-тармаѓында аталѓан адамдар
џшін ќызметтен босатылѓан кезінен бастап таѓайындалады.

6. Жасына байланысты зейнетаќыныњ толыќ емес кљлемдегі тљлем-
дері Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарында белгіленген тѕртіппен, то-
лыќ зейнетаќыдан 1998 жылѓы 1 ќањтарда болѓан ењбек стажына бара-
бар џлес ретінде есептеледі. Бђл орайда, осы Зањныњ 60-бабыныњ 2-
тармаѓында аталѓан адамдар џшін ењбек стажына 1998 жылѓы 1 ќањтар-
дан бастап ќызметтен босатылѓан кезіне дейінгі ќызметі осы кезењде
жинаќтаушы зейнетаќы ќорларына міндетті зейнетаќы жарналары жасал-
маѓан жаѓдайда есептеледі.

10-бап. Орталыќган зейнетаќы тљлемдерін тљлеу кезењі
Орталыќтан зейнетаќы тљлемдері љмір бойына таѓайындалады жѕне

тљленіп отырады.
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3-тарау

ОРТАЛЫЌТАН ЗЕЙНЕТАЌЫ ТАЃАЙЫНДАУЃА АРНАЛЃАН
ЕЊБЕК СТАЖЫ

11-бап. Орталыќтан зейнетаќы таѓайындау џшін ењбек стажын
есептеу

1. Орталыќтан зейнетаќы таѓайындау џшін ењбек стажын есептеу ке-
зінде мыналар есепке алынады:

1)  ењбек шарты (келісім-шарт) бойынша жеке жѕне зањды тђлѓалар
аќы тљлейтін жђмыс;

2)  ѕскери ќызмет;
3)  ќђќыќ ќорѓау органдарындаѓы ќызмет;
4)  мемлекеттік ќызмет;
5)  кѕсіпкерлік ќызмет;
6) I топтаѓы мџгедекке, II топтаѓы жалѓызілікті мџгедекке жѕне

љзгеніњ жѕрдем кљрсетуіне мђќтаж жасына байланысты зейнеткерге,
сондай-аќ 80 жасќа толѓан ќарт адамдарѓа кџтім жасаѓан уаќыт;

7)  атом сынаќтары, экологиялыќ апаттар салдарынан зардап шек-
кен не иммундыќ тапшылыќ вирусын жђќтырѓан не ЖЌТБ-мен ауыра-
тындарѓа, 16 жасќа дейінгі мџгедекке кџтім жасаѓан уаќыт;

8) жђмыс істемейтін ананыњ жас балаларды баѓып-кџткен, біраќ ѕрбір
бала 3 жасќа толѓаннан аспайтын жалпы жиынтыѓы 12 жыл шегіндегі
уаќыт;

9) ќылмыстыќ жауапќа негізсіз тартылѓан жѕне ќуѓын-сџргінге ђшы-
раѓан, біраќ кейін аќталѓан азаматтардыњ ќамауда болѓан, бас бостан-
дыѓынан айыру жѕне жер аудару орындарында жазасын љтеген уаќыты;

10)  ењбекке жарамды азаматтардыњ бђрынѓы КСРО-ныњ уаќытша
оккупацияланѓан аумаѓында жѕне Ђлы Отан соѓысы кезењінде љздері
басќа мемлекеттердіњ аумаѓына зорлыќпен апарылѓан адамдардыњ (жа-
сына ќарамастан) сонда болѓан, фашистік концлагерьлерде (геттоларда
жѕне соѓыс кезењінде мѕжбџрлеп ђстайтын басќа да орындарда ђсталѓан
уаќыты, егер аталѓан кезењдерде бђл адамдар Отанѓа ќарсы ќылмыс
жасамаса;

11)  жђмыс істемейтін соѓыс мџгедектері мен оларѓа тењестірілген
мџгедектердіњ мџгедек болѓан уаќыты;

12)  бђрынѓы кењес мекемелерініњ, Ќазаќстан Республикасы меке-
мелері мен халыќаралыќ ђйымдардыњ ќызметкерлері ѕйелдерініњ
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(жђбайларыныњ) шетелде тђрѓан кезењі, біраќ жалпы алѓанда 10 жыл-
дан аспауѓа тиіс;

13)  офицерлік ќђрамдаѓы адамдар, прапорщиктер, мичмандар жѕне
мерзімінен тыс ќызмет атќаратын ѕскери ќызметшілер ѕйелдердіњ ма-
мандыѓы бойынша жђмысќа орналасу мџмкіндігі болмаѓан жерлерде
жђбайларымен бірге тђрѓан кезењі, біраќ 10 жылдан аспауѓа тиіс;

14)  Ќазаќстан Республикасыныњ аумаѓындаѓы жѕне одан тыс жер-
лердегі жоѓары жѕне арнаулы орта оќу орындарында, училищелерде,
мектептерде жѕне кадрлар даярлау, біліктілігін арттыру жѕне ќайта ма-
мандандыру курстарында, аспирантурада, докторантурада жѕне клини-
калыќ ординатурада, сондай-аќ кџндізгі жоѓары жѕне орта діни оќу
орындарында оќу;

15) ѕскерилендірілген кџзетте, арнаулы байланыс органдарында жѕне
кен-ќђтќару бљлімдерінде олардыњ ведомстволыќ баѓыныстылыѓына
жѕне арнаулы немесе ѕскери атаѓыныњ болуына ќарамастан;

16) ѕлеуметтік саќтандыруѓа ќаржы тљлеген жаѓдайда љзге де жђмыс.
2. Орталыќтан зейнетаќы таѓайындау џшін ењбек стажын жењілдік-

пен есептеу кезінде мыналар да есепке алынады:
1) ђрыс ќимылдары кезењінде майдандаѓы армия ќђрамындаѓы, оныњ

ішінде ѕскери борышын љтеу кезіндегі ѕскери ќызмет, сондай-аќ ђрыс
ќимылдары кезењінде партизан отрядтары мен ќђрамаларында болу,
сондай-аќ ѕскери жараќат салдарынан емдеу мекемелерінде емдеуде
болѓан уаќыт – ѕскери ќызметшілерге ењбек сіњірген жылдары џшін
зейнетаќы таѓайындаѓан кезде осы ќызметтіњ мерзімін есеп џшін
белгіленген тѕртіппен;

2)  ѕскери бљлімдеріндегі жђмыс, оныњ ішінде еркін жалдамалы
ќђрам ретіндегі жђмыс жѕне осы тармаќтыњ 1) тармаќшасында кљздел-
ген ѕскери ќызметтен басќа, Ђлы Отан соѓысы жылдарындаѓы ќызмет
екі есе мљлшерде;

3)  Ђлы Отан соѓысы жылдарында 1941 жылѓы 8 ќыркџйектен бас-
тап 1944 жылѓы 27 ќањтарѓа дейінгі ќоршау кезењінде Ленинград ќала-
сындаѓы жђмыс – џш есе мљлшерде;

4) 12 жастан бастап жѕне одан џлкен жастаѓы азаматтардыњ 1941
жылѓы 8 ќыркџйектен бастап 1944 жылѓы 27 ќањтарѓа дейінгі ќоршау
кезењінде Ленинград ќаласында болѓан уаќыты – екі есе мљлшерде;

5) Ђлы Отан соѓысы кезінде басќа мемлекеттердіњ аумаѓына зор-
лыќпен апарылѓан адамдардыњ сонда болѓан уаќыты, сондай-аќ фашистік
концлагерьлерде (геттоларда жѕне соѓыс кезењінде мѕжбџрлеп ђстай-
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тын басќа да орындарда) болѓан уаќыты, егер аталѓан кезењдерде бђл
адамдар Отанѓа ќарсы ќылмыс жасамаса — екі есе мљлшерде;

6) зањсыз ќылмыстыќ жауапќа тартылѓан жѕне ќуѓын-сџргінге ђшы-
раѓан, кейіннен аќталѓан азаматтардыњ ќамауда болѓан, бас бостанды-
ѓынан айыру, жер аудару орындарында жазасын љтеу, бас бостандыѓын
шектей отырып мѕжбџрлеп ењбекке тартылѓан, арнаулы ќоныстандыру
орындарында ђсталѓан жѕне психиатрлыќ мекемелерде мѕжбџрлеп ем-
деуде болѓан уаќыты — џш есе мљлшерде;

7)  Семей сынаќ полигонына жапсарлас жатќан аудандардаѓы 1949
жылѓы 29 тамыздан бастап 1963 жылѓы 5 шілдеге дейінгі кезењде жђмыс
істеп, ѕскери ќызмет атќару — џш есе мљлшерде, ал 1963 жылѓы 6
шілдеден бастап 1992 жылѓы 1 ќањтарѓа дейінгісі — бір жарым есе
мљлшерде;

8) алапеске жѕне обаѓа ќарсы мекемелерде, иммундыќ тапшылыќ
вирусын жђќтырѓан немесе ЖЌТБ-мен ауырѓан адамдарды емдеу жен-
індегі жђќпалы аурулар мекемелеріндегі жђмыс — екі есе мљлшерде;
сот медициналыќ сараптама мекемелеріндегі жѕне емдеу мекемелерініњ
патология-анатомиялыќ бљлімдеріндегі жђмыс — Ќазаќстан Республи-
касыныњ Џкіметі бекіткен жђмыс тізбесі бойынша бір жарым есе
мљлшерде;

9)  толыќ навигациялыќ кезењ ішінде су кљлігіндегі жђмыс бір жыл
істеген жђмыс џшін есептеледі;

10) ведомстволыќ баѓыныстылыѓына ќарамастан, љнеркѕсіптіњ мау-
сымдыќ салалар кѕсіпорындарындаѓы толыќ маусым ішіндегі жђмыс
Ќазаќстан Республикасыныњ Џкіметі бекіткен тізім бойынша бір жылѓы
жђмыс стажына есептеледі.

12-бап Ењбек стажын растау
1. 1998 жылѓы 1 ќањтарѓа дейінгі кезењге Орталыќтан зейнетаќы

тљлемдерін есептеу џшін ењбек стажы ењбек кітапшасымен расталады.
2. Ењбек кітапшасы жоќ немесе онда тиісті жазбалар болмаѓан кез-

де ењбек стажы жђмыс туралы мѕліметтерді растайтын ќђжаттардыњ не-
гізінде не сот шешімінінде аныќталады.

3. Осы Зањныњ 11-бабыныњ 1-тармаѓыныњ 5) жѕне 16) тармаќшала-
рына сѕйкес ќызметті жџзеге асырѓан азаматтардыњ ењбек стажы Ќазаќ-
стан Республикасыныњ Зейнетаќы ќорына 1998 жылѓы 1 ќањтарѓа дейін
саќтандыру жарналарын тљлегені туралы ќђжаттармен расталады.
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4-тарау

ОРТАЛЫЌТАН ТЉЛЕНЕТІН ЗЕЙНЕТАЌЫ
ТЉЛЕМДЕРІН  ЕСЕПТЕУ

13-бап Орталыќтан тљленетін зейнетаќы тљлемдерініњ
мљлшерін есептеу

1. Орталыќтан тљленетін зейнетаќы тљлемдерін толыќ кљлемінде есеп-
теу осы Зањныњ 14-бабына сѕйкес белгіленетін орташа айлыќ кірістіњ
60 проценті есебінен жџргізіледі.

2. Орталыќтан тљленетін зейнетаќы тљлемдерініњ мљлшерін есептеу
жђмыста болѓан џзілістерге ќарамастан, ќатарынан кез келген 3 жыл
жђмыс џшін орташа айлыќ табыс негізге алына отырып, 1995 жылѓы 1
ќањтардан бастап жџзеге асырылады.

1998 жылѓы 1 ќањтардан басталѓан кезењ џшін орташа айлыќ табыс-
тыњ мљлшері жинаќтаушы зейнетаќы ќорларына міндетті зейнетаќы жар-
налары жџзеге асырылѓан табысќа сѕйкес халыќты ѕлеуметтік ќорѓау
саласындаѓы орталыќ атќарушы орган аныќтайтын тѕртіппен белгіле-
неді.

3. 1998 жылѓы 1 ќањтарѓа дейін ќажетті ењбек стажынан тыс жђмыс
істеген ѕрбір толыќ жыл џшін зейнетаќы тљлемдерініњ мљлшері 1 про-
центке љсіріледі, біраќ ол зейнетаќыны есептеу џшін ескерілетін табыс-
тыњ 75 процентінен аспауѓа тиіс.

4. Ђлы Отан соѓысыныњ ќатысушылары мен мџгедектерініњ, ѕскери
ќызметшілердіњ, Ќазаќстан Республикасыныњ ішкі  істер органдары-
ныњ, бђрынѓы Мемлекеттік тергеу комитеті ќызметкерлерініњ жѕне
зейнетаќы 1998 жылдыњ 1 ќањтарына дейін, Ќазаќстан Республикасы-
ныњ Џкіметі бекіткен, љндірістердіњ, жђмыстардыњ, кѕсіптердіњ, лауа-
зымдардыњ жѕне кљрсеткіштердіњ № 1 тізімі  бойынша жѕне жђмыс
орындарын аттестаттау нѕтижелері бойынша жењілдіктер, шарттарда та-
ѓайындалѓан адамдардыњ зейнетаќы тљлемдері мљлшерін ќоспаѓанда,
1998 жылѓы 1 ќањтарѓа дейін таѓайындалѓан зейнетаќы тљлемдерініњ ењ
жоѓары мљлшері тиісті жылѓа арналѓан республикалыќ бюджет туралы
зањмен белгіленген 25 еселенген айлыќ есептік кљрсеткіштіњ 75 про-
центінен аса алмайды.

14-бап Орталыќтан тљленетін зейнетаќы тљлемдерін есептеу
џшін табысты аныќтау
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1. Орталыќтан тљленетін зейнетаќы тљлемдерін есептеуге арналѓан
табысќа ењбекке аќы тљлеудіњ барлыќ тџрлері жѕне тізбесін Ќазаќстан
Республикасыныњ Џкіметі белгілейтін љзге де табыстар енгізіледі.

2.  Зейнетаќы тљлемдерін есептеу џшін 3 жылѓы жђмыс ішіндегі
табыс ќатарынан 36 кџнтізбелік айдаѓы жђмыс ішіндегі табыстыњ жал-
пы сомасын отыз алтыѓа бљлу арќылы аныќталады.

3. Орталыќтан тљленетін зейнетаќы тљлемдерін есептеуге арналѓан
табыс тиісті жылѓа арналѓан республикалыќ бюджет туралы зањда бел-
гіленетін он бес еселенген айлыќ есептік кљрсеткіштен аспауѓа тиіс.
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5-тарау
ОРТАЛЫЌТАН ЗЕЙНЕТАЌЫ ТЉЛЕМДЕРІН

ТАЃАЙЫНДАУ

15-бап Орталыќтан зейнетаќы тљлемдерін таѓайындауѓа љтініш
беру тѕртібі

1. Орталыќтан зейнетаќы тљлемдерін таѓайындау туралы арыз зейне-
таќы тљлемдерін есептеу џшін ќажетті стажы мен табысын растайтын
ќђжаттармен ќоса азаматтыњ тђрѓылыќты жері бойынша зейнетаќы
тљлемдерін таѓайындаушы органѓа беріледі.

2. Орталыќтан зейнетаќы тљлемдерін таѓайындауды зейнетаќы тљлем-
дерін таѓайындаушы орган Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарында
белгіленген тѕртіппен жџргізеді.

3. Зейнетаќы тљлемдерін таѓайындаушы орган зейнетаќы таѓайындау
мѕселелері бойынша тџсіндірме беруге жѕне азаматтардыњ тиісті ќђжат-
тарды ресімделуіне кљмек кљрсетуге міндетті.

16-бап Орталыќтан зейнетаќы тљлемдерін таѓайындауѓа ар-
налѓан ќђжаттарды ќарау мерзімдері

1. Орталыќтан зейнетаќы тљлемдерін таѓайындауѓа арналѓан ќђжат-
тарды ќарауды халыќты ѕлеуметтік ќорѓау органы ќђжаттар табыс етіл-
ген кџннен бастап 10 кџн мерзімнен кешіктірмей жџзеге асырады.

2. Зейнетаќы тљлемдерін таѓайындаушы органы тиісті шешім шыѓа-
рылѓаннан кейін 5 кџннен кешіктірмей бђл туралы арыз берушіге ха-
барлайды.

3. Орталыќтан зейнетаќы тљлемдерін таѓайындаудан бас тартылѓан
жаѓдайда зейнетаќы тљлемдерін таѓайындаушы органы бас тартудыњ
себептерін жазбаша тџрде негіздеп, табыс етілген ќђжаттарды арыз бе-
рушіге ќайтаруѓа міндетті.

4. Зейнетаќы тљлемдерін таѓайындаушы органныњ шешіміне сот
тѕртібімен шаѓымдануѓа болады.

17-бап Орталыќтан зейнетаќы тљлемдерін таѓайындау мер-
зімдері

1. Орталыќтан зейнетаќы тљлемдері зейнетаќы таѓайындауѓа љтініш
берілген кџннен бастап таѓайындалады.

2.  Арыз бен ќажетті ќђжаттарды зейнетаќы тљлемдерін таѓайындау-
шы органѓа бір мезгілде берген кџн Орталыќтан зейнетаќы тљлемдерін
таѓайындауѓа љтініш берген кџн болып есептеледі.
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6-тарау
ОРТАЛЫЌТАН ЗЕЙНЕТАЌЫ ТЉЛЕМДЕРІН ТЉЛЕУ

ЖЅНЕ ОЛАРДАН ЂСТАП АЛУ ТЅРТІБІ

18-бап Орталыќтыњ ђйымдыќ-ќђќыќтыќ нысаны жѕне оныњ
ќызметініњ негізгі баѓыттары

1. Орталыќ мемлекеттік кѕсіпорын нысанында ќђрылады, оныњ уѕк-
ілетті органын Ќазаќстан Республикасыныњ Џкіметі белгілейді.

2  Орталыќ:
1) осы Зањѓа сѕйкес зейнетаќымен ќамсыздандырылуѓа ќђќыѓы бар

азаматтарѓа бюджет ќаражаты есебінен зейнетаќы тљлемдерін тљлеуді;
2)  азаматтарѓа ѕлеуметтік жеке кодтар беруді;
3)  міндетті зейнетаќы жарналарын дербес тђрѓыдан есепке алуды;
4)  міндетті зейнетаќы жарналарын агенттерден жинаќтаушы зейне-

таќы ќорларына аударуды;
5)  мемлекет алдындаѓы салыќтыќ міндеттемелердіњ орындалуына

салыќтыќ баќылауды ќамтамасыз ететін орталыќ атќарушы органѓа агент-
тердіњ Орталыќ есебіне аударѓан жѕне Орталыќтан агентке ќайтарылѓан
міндетті зейнетаќы жарналарыныњ сомалары бойынша тізілімдер мен
тљлем ќђжаттарын табыс етуді;

6) Ќазаќстан Республикасыныњ зањ актілеріне сѕйкес басќа да функ-
цияларды жџзеге асырады.

19-бап Орталыќтан зейнетаќы тљлемдерін тљлеу тѕртібі
1. Орталыќтан зейнетаќы тљлемдері љткен ай џшін тљленеді.
2. Осы Зањныњ 13-бабыныњ 4-тармаѓымен жѕне 60-бабымен кљздел-

ген шектеулер мен жаѓдайларды ескере отырып, жђмыс істейтін зей-
неткерлердіњ зейнетаќыны толыќ мљлшерінде алуѓа ќђќыѓы бар.

3. Зейнетаќы тљлемдері нотариат куѕландырѓан сенімхат бойынша
тљленуі мџмкін.

20-бап Љткен уаќыт џшін зейнетаќы тљлемдерін алу
1. Есептелген, біраќ алушы талап етпеген зейнетаќы тљлемдерініњ

сомасы љткен уаќыт џшін, біраќ оларды алуѓа љтініш беру алдындаѓы 3
жылдан аспайтын уаќыт џшін тљленеді.

2. Зейнетаќы тљлемдерін таѓайындайтын немесе жџзеге асыратын
органныњ кінѕсінен уаќытында алынбаѓан зейнетаќы тљлемдерініњ со-
масы љткен уаќыт џшін мерзімі шектелмей тљленеді.
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21-бап Зейнетаќыдан ђстап ќалу
1. Зейнетаќы таѓайындау кезіндегі ќателіктер салдарынан артыќ тљлен-

ген сомаларды зейнетаќы тљлемдерін алушыныњ љтініші негізінде ђстап
ќалатын жаѓдайлардан, сондай-аќ сотталѓандардыњ, бас бостандыѓы-
нан айырылѓандардыњ табысынан ђстап ќалатын жаѓдайлардан басќа,
зейнетаќыдан ђстап ќалу атќарушылыќ іс жџргізу тѕртібімен жасалуы
мџмкін.

2.  Зейнетаќыдан ђстап ќалу тљленуге тиісті сомадан жасалады.
3.  Зейнетаќыдан тљленуге тиісті соманыњ 50 проценттен астамын

ђстап ќалуѓа болмайды.
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3 Бљлім
ЖИНАЌТАУШЫ ЗЕЙНЕТАЌЫ ЌОРЛАРЫНАН
ЖЅНЕ САЌТАНДЫРУ ЂЙЫМДАРЫНАН
ЗЕЙНЕТАЌЫМЕН ЌАМСЫЗДАНДЫРУ

7-тарау

ЖИНАЌТАУШЫ ЗЕЙНЕТАЌЫ ЌОРЛАРЫНАН
ЗЕЙНЕТАЌЫМЕН ЌАМСЫЗДАНДЫРУ

22-бап Міндетті зейнетаќы жарналарын тљлеу
1. Міндетті зейнетаќы жарналарыныњ салымшылары жинаќтаушы

зейнетаќы ќорларына міндетті зейнетаќы жарналарын осы Зањда белг-
іленген ставкалар бойынша тљлеуге тиіс.

2.  Міндетті зейнетаќы жарналарыныњ салымшысы міндетті зейнетаќы
жарналарын тљлеу џшін бір ѓана жинаќтаушы зейнетаќы ќорын тањдап
алуѓа жѕне онымен міндетті зейнетаќы жарналары есебінен зейнетаќы-
мен ќамсыздандыру туралы шарт жасасуѓа міндетті. Міндетті зейнетаќы
жарналарыныњ салымшысына міндетті зейнетаќы жарналары есебінен
зейнетаќымен ќамсыздандыру туралы бір мезгілде екі жѕне одан да
кљп шарт жасасуѓа, сол сияќты салымшыныњ міндетті зейнетаќы жар-
наларын іс жџзінде екі жѕне одан да кљп жинаќтаушы зейнетаќы ќоры-
на енгізуіне, не жарнаны бір ќорѓа тљлеп, жинаќталѓан зейнетаќы ќара-
жатыныњ бір бљлігін басќа жинаќтаушы зейнетаќы ќорында саќтауына
жол берілмейді.

3. Осы Зањныњ 9-бабына сѕйкес, зейнеткерлік жасќа жеткен адам-
дар жинаќтаушы зейнетаќы ќорына міндетті зейнетаќы жарналарын
тљлеуден босатылады.

4. Міндетті зейнетаќы жарналары Ќазаќстан Республикасыныњ
Ђлттыќ валютасымен тљленеді.

5.  Міндетті зейнетаќы жарналарыныњ жѕне осы Зањныњ 22-4-бабы-
ныњ 1-тармаѓына сѕйкес есептелген љсімпђлдыњ толыќ жѕне уаќтылы
тљленуін баќылауды Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарына сѕйкес са-
лыќ органдары жџзеге асырады.

6. Міндетті зейнетаќы жарналарын басќа адамдардыњ пайдасына
тљлеуге болмайды.
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7.  2005 жылѓы 1 ќањтардаѓы жаѓдай бойынша ѕлеуметтік жеке коды
жѕне (немесе) салыќ тљлеушініњ тіркеу нљмірі жѕне (немесе) жи-
наќтаушы зейнетаќы ќорларымен жасасќан зейнетаќы шарттары жоќ
бђрынѓы ќызметкерлердіњ (Ќазаќстан Республикасыныњ шегінен тыс
тђраќты тђрѓылыќты жерге кеткен, Ќазаќстан Республикасыныњ зањна-
масында белгіленген тѕртіппен хабарсыз кеткен немесе ќайтыс болѓан
деп танылѓан) кірістерінен ђсталѓан міндетті зейнетаќы жарналары Ќазаќ-
стан Республикасыныњ Џкіметі белгілеген тѕртіппен аударылады.

22-1-бап Міндетті зейнетаќы жарналарыныњ ставкасы
1. Жинаќтаушы зейнетаќы ќорларына тљленуге тиісті міндетті зей-

нетаќы жарналары ќызметкердіњ осы баптыњ 3-тармаѓына сѕйкес ай-
ќындалатын тѕртіппен зейнетаќы жарналарын есептеу џшін ќабылдана-
тын ай сайынѓы табысыныњ он проценті мљлшерінде белгіленеді. Бђл
ретте міндетті зейнетаќы жарналарын есептеу џшін алынатын ай сайынѓы
кіріс ењ тљменгі айлыќ жалаќыныњ жетпіс бес еселенген мљлшерінен
аспауѓа тиіс.

2. Адвокаттар  жеке нотариустер мен жеке кѕсіпкерлер џшін жинаќ-
таушы зейнетаќы ќорларына љз пайдасына тљлеуге жатќызылѓан міндетті
зейнетаќы жарналары Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарына сѕйкес
белгіленген кірістіњ он проценті мљлшерінде белгіленеді, біраќ ењ
тљменгі айлыќ жалаќыныњ он процентінен кем болмауѓа жѕне ењ тљменгі
айлыќ жалаќыныњ жетпіс бес еселенген мљлшерінен жоѓары болмауѓа
тиіс.

3.  Міндетті зейнетаќы жарналарын есептеудіњ, ђстап ќалудыњ (есеп-
теп ќосудыњ) жѕне аударудыњ тѕртібі мен мерзімдерін Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ Џкіметі белгілейді.

22-2-бап Ерікті зейнетаќы жарналарыныњ ставкасы
1. Салымшы-жеке тђлѓалар жинаќтаушы зейнетаќы ќорларына ерікті

зейнетаќы жарналарын олармен ерікті зейнетаќы жарналары есебінен
зейнетаќымен ќамсыздандыру туралы шарт жасасќан жаѓдайда љз пай-
дасына љз табысы есебінен енгізеді.

2. Алушыныњ пайдасына ерікті зейнетаќы жарналарыныњ салымшы-
лары оларды салыќ салынѓаннан кейінгі табыс есебінен жџзеге асырѓан
жаѓдайде жеке жѕне зањды тђлѓалар болуы мџмкін.

3. Ерікті зейнетаќы жарналарыныњ ставкасы, оларды тљлеу тѕртібі,
сондай аќ зейнетаќы тљлемдерін тљлеу тѕртібі ерікті зейнетаќы жарна-
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лары есебінен зейнетаќымен ќамсыздандыру туралы шарт тараптары-
ныњ келісімі бойынша белгіленеді.

22-3-бап Ерікті кѕсіптік зейнетаќы жарналарыныњ ставкасы
1.   Ерікті кѕсіптік  зейнетаќы жарналарын тљлеу кѕсіптерініњ тізбесін

Ќазаќстан Республикасыныњ Џкіметі белгілейтін ќызметкердіњ пайда-
сына салымшылар љз ќаражаты есебінен жџзеге асырады.

2. Ерікті кѕсіптік зейнетаќы жарналарыныњ ставкасы ерікті кѕсіптік
зейнетаќы жарналары есебінен зейнетаќымен ќамсыздандыру туралы
шарт тараптарыныњ келісімі бойынша белгіленеді, біраќ ол ќызмет-
кердіњ ай сайынѓы табысыныњ он процентінен жоѓары болмауѓа тиіс.
Бђл орайда ерікті кѕсіптік  зейнетаќы жарналарын есептеу џшін алына-
тын ай сайынѓы кіріс Ќазаќстан Республикасыныњ Џкіметі белгілеген
тѕртіппен аныќталады.

22-4-бап Міндетті зейнетаќы жарналарыныњ уаќтылы ђстал-
маѓаны жѕне аударылмаѓаны џшін жауапкершілік

1. Агент уаќтылы ђстамаѓан (есептемеген) жѕне (немесе) аударма-
ѓан міндетті зейнетаќы жарналарыныњ сомалары салымшы табысты
наќты тљлеген жѕне алѓан жаѓдайда, оларды салыќ органдары љндіріп
алады немесе оларды агенттер ѕрбір кешіктірілген кџнге (Орталыќќа
тљлейтін кџнді ќоса алѓанда) Ќазаќстан Республикасыныњ Ђлттыќ Банкі
белгілеген ќайта ќаржыландырудыњ ресми ставкасыныњ 2,5 еселенген
мљлшерінде есептелген љсімпђлмен бірге міндетті зейнетаќы жарна-
лары салымшыларыныњ пайдасына аударуѓа тиіс.

2. Міндетті зейнетаќы жарналары толыќ жѕне (немесе) уаќтылы ауда-
рылмаѓан жаѓдайда салыќ органдары міндетті зейнетаќы жарналары
бойынша жинаќталып ќалѓан берешек шегіндегі аќшаны агенттердіњ
банктен шоттарынан љндіріп алуѓа ќђќылы.
Міндетті зейнетаќы жарналары бойынша берешекті љндіріп алу Ќазаќ-

стан Республикасыныњ Џкіметі белгілеген тѕртіппен агентке жіберілетін
хабарлама негізінде жџргізіледі.

3. Агент хабарлама алѓан кџннен бастап бес жђмыс кџні ішінде са-
лыќ органына:

1) міндетті зейнетаќы жарналары бойынша берешек пайдасына
љндіріліп алынатын жинаќтаушы зейнетаќы ќорлары салымшыларыныњ
тізімдерін;

2) ѕр жинаќтаушы зейнетаќы ќоры бойынша берешектіњ жалпы со-
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масын кљрсете отырып, жинаќтаушы зейнетаќы ќорларыныњ тізімдерін
табыс етуге міндетті.
Агенттердіњ банк шоттарынан міндетті зейнетаќы жарналары бой-

ынша берешекті љндіріп алу салыќ органыныњ инкассолыќ љкімі не-
гізінде жџргізіледі.
Клиентке ќойылатын талаптардыњ бѕрін ќанаѓаттандыру џшін банк

шотында (шоттарында) аќша болмаѓан немесе жеткіліксіз болѓан жаѓ-
дайда банк клиенттіњ аќшасын алып ќоюды Ќазаќстан Республикасы-
ныњ Азаматтыќ Кодексінде белгіленген кезектілік тѕртібімен жџргізеді.

4. Салыќ органдарыныњ шешімі бойынша, егер агент міндетті зей-
нетаќы жарналары бойынша берешек пайдасына љндіріліп алынатын
жинаќтаушы зейнетаќы ќорлары салымшыларыныњ тізімін  табыс етпе-
се жѕне міндетті зейнетаќы жарналары бойынша берешек болса, банк-
тер жѕне банк операцияларыныњ жекелеген тџрлерін жџзеге асыратын
ђйымдар агенттердіњ банк шотындаѓы (шоттарындаѓы) барлыќ шыѓыс
операцияларын тоќтата тђруѓа жѕне міндетті зейнетаќы жарналары мен
салыќ берешегін аударуѓа ќатысты нђсќауларды Ќазаќстан Республика-
сыныњ зањдарында белгіленген тѕртіппен орындауѓа міндетті.
Салыќ органыныњ банк шоты (шоттары) бойынша шыѓыс операция-

ларын тоќтата тђру туралы шешімініњ кџшін банк шоты (шоттары) бой-
ынша шыѓыс операцияларын тоќтата тђрудыњ себептері жойылѓан кџннен
кейінгі бір жђмыс кџнінен кешіктірмей шыѓыс операцияларын тоќтата
тђру туралы шешім шыѓарѓан салыќ органы жояды.

5.  Агенттіњ банк шоты болмаѓан жаѓдайда, салыќ органы Ќазаќстан
Республикасыныњ Џкіметі белгілеген тѕртіппен агенттіњ ќолма-ќол аќша-
сынан љндіріп алады.

6.  Банктер жѕне банк операцияларыныњ жекелеген тџрлерін жџзеге
асыратын ђйымдар міндетті зейнетаќы жарналарыныњ сомаларын осы
сомаларды агенттердіњ банк шоттарынан есептен шыѓаратын кџні Орта-
лыќ арќылы аударуѓа міндетті.

23-бап Міндетті зейнетаќы жарналары есебінен тљленетін зей-
нетаќы тљлемдері

1. Жинаќтаушы зейнетаќы ќорында жинаќталѓан зейнетаќы ќаража-
ты бар адамдардыњ:

1) осы Зањныњ 9-бабыныњ 1-3-тармаќтарында кљзделген жаѓдайлар
басталѓањда;

2) елу бес жасќа толѓанда жѕне жинаќталѓан зейнетаќы ќаражаты ењ
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тљмен зейнетаќы мелшерінен кем емес тљлемді ќамтамасыз ету џшін
жетклікті болѓанда;

3) егер мџгедектігі мерзімсіз белгіленсе, I жѕне ІІ-топтаѓы мџге-
дектердіњ;

4)  осы Зањныњ 60-бабыныњ 1-тармаѓында аталѓандардыњ;
5) Ќазаќстан Республикасынан тыс жерлерге тђраќты тђруѓа кететін

немесе кеткен, кету ниетін немесе кету фактісін растайтын Ќазаќстан
Республикасыныњ зањдарында белгіленген ќђжаттарды табыс еткен ше-
телдіктер мен азаматтыѓы жоќ адамдардыњ жинаќтаушы зейнетаќы ќор-
ларынан міндетті зейнетаќы жарналары есебінен зейнетаќы тљлемдерін
алуѓа ќђќыѓы бар. Бђл орайда, Ќазаќстан Республикасынан тыс жер-
лерге кетер кезінде жинаќталѓан зейнетаќы ќаражатын алып ќойѓан
адамѓа осы Зањныњ 5-бабы 2-тармаѓыныњ нормасы ќолданылмайды.

2. Жинаќтаушы зейнетаќы ќорында міндетті зейнетаќы жарналары
есебінен жинаќталѓан зейнетаќы ќаражаты бар адам ќайтыс болѓан жаѓ-
дайда олар Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарында белгіленген
тѕртіппен мђраѓа ќалдырылады.

23-1-бап Ерікті зейнетаќы жарналары есебінен тљленетін зей-
нетаќы тљлемдері

1. Ерікті зейнетаќы жарналары есебінен жинаќтаушы зейнетаќы ќор-
ларынан тљленетін зейнетаќы тљлемдеріне жинаќтаушы зейнетаќы ќор-
ларында жинаќталѓан зейнетаќы ќаражаты бар мына адамдардыњ:

1) елу бес жасќа толѓан адамдардыњ;
2)  мџгедектердіњ;
3) Ќазаќстан Республикасынан тыс жерлерге тђраќты тђруѓа кететін

немесе кеткен жѕне кету ниетін немесе кету фактісін растайтын Ќазаќ-
стан Республикасыныњ зањдарында белгіленген ќђжаттарды табыс ет-
кен адамдардыњ ќђќыѓы пайда болады.

2. Ерікті зейнетаќы жарналары есебінен жинаќтаушы зейнетаќы
ќорында жинаќталѓан зейнетаќы ќаражаты бар адам ќайтыс болѓан жаѓ-
дайда олар Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарында белгіленген
тѕртіппен мђраѓа ќалдырылады.

23-2-бап Ерікті кѕсіптік зейнетаќы жарналары есебінен тљле-
нетін зейнетаќы тљлемдері

1. Ерікті кѕсіптік зейнетаќы жарналары есебінен жинаќтаушы зей-
нетаќы ќорларынан зейнетаќы тљлемдеріне:
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1) елу жасќа толѓан;
2) Ќазаќстан Республикасынан тыс жерлерге тђраќты тђруѓа кететін

немесе кеткен жѕне кету ниетін немесе кету фактісін растайтын Ќазаќ-
стан Республикасыныњ зањдарында белгіленген ќђжаттарды табыс ет-
кен адамдардыњ ќђќыѓы пайда болады.

2. Ерікті кѕсіптік зейнетаќы жарналары есебінен жинаќтаушы зей-
нетаќы ќорында жинаќталѓан зейнетаќы ќаражаты бар адам ќайтыс
болѓан жаѓдайда олар Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарында белгі-
ленген тѕртіппен мђраѓа ќалдырылады.

23-3-бап Жинаќтаушы зейнетаќы ќорларынан жинаќталѓан
зейнетаќы ќаражатын тљлеу

1. Жинаќтаушы зейнетаќы ќорларынан зейнетаќы тљлемдері жеке
зейнетаќы шоттарында жинаќталѓан зейнетаќы ќаражаты бар алушы-
ларѓа оныњ жеке басын куѕландыратын куѕлігі болѓан жаѓдайда тљле-
неді.

2.  Осы Зањныњ 9-бабыныњ 1-3-тармаќтарында аталѓан адамдардыњ
љз тањдауы бойынша жинаќталѓан зейнетаќы ќаражатын жинаќтаушы
зейнетаќы ќорынан белгіленген кесте бойынша зейнетаќы тљлемдері
тџрінде не саќтандыру ђйымынан зейнетаќы аннуитетініњ шартына сѕйкес
жинаќталѓан зейнетаќы ќаражаты есебінен саќтандыру тљлемдері тџрінде
алуѓа ќђќыѓы бар.

3. Алушыѓа Орталыќтан таѓайындалѓан ай сайынѓы зейнетаќы тљлем-
дерініњ жѕне кесте бойынша тљленетін зейнетаќы тљлемдерініњ сомасы
тиісті  ќаржы жылына арналѓан республикалыќ бюджет туралы зањмен
белгіленген ењ тљмен зейнетаќы мљлшерінен кем болмауы керек.
Егер Орталыќтан тљленетін зейнетаќы тљлемдерініњ мљлшері ењ тљмен

зейнетаќы мљлшерінен кем болса, кесте бойынша тљленетін зейнетаќы
тљлемдері ењ тљмен зейнетаќы мљлшері мен Орталыќтан тљленетін зей-
нетаќы тљлемдерініњ сомасы арасындаѓы айырма ретінде жеке зейне-
таќы шотындаѓы жинаќталѓан зейнетаќы ќаражаты таусылѓанѓа дейін
есептеледі.

4. Кесте бойынша тљленетін зейнетаќы тљлемдерініњ мљлшерін есеп-
теуді жџзеге асыру ѕдістемесін Ќазаќстан Республикасыныњ Џкіметі бел-
гілейді Кесте бойынша зейнетаќы тљлемдерін жџзеге асыру кезењділігі
(ай сайынѓы, тоќсан сайынѓы, жыл сайынѓы) зейнетаќымен ќамсыздан-
дыру туралы шартќа сѕйкес белгіленеді.

5.  Міндетті зейнетаќы жарналары, жинаќтаушы зейнетаќы ќорла-
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рынан ерікті кѕсіптік зейнетаќы жарналары есебінен ќалыптасќан жи-
наќталѓан зейнетаќы ќаражатынан зейнетаќы тљлемдерін тљлеуді жџзе-
ге асыру ережесін Ќазаќстан Республикасыныњ Џкіметі белгілейді.

6. Ерікті зейнетаќы жарналары есебінен ќалыптасќан жинаќтардан
зейнетаќы тљлемдерін тљлеуді жџзеге асырудыњ тѕртібі мен алушы та-
быс ететін ќђжаттардыњ тізбесі ерікті зейнетаќы жарналары есебінен
зейнетаќымен ќамсыздандыру туралы шарттыњ талаптарымен аныќта-
лады.

24-бап Аударылѓан міндетті зейнетаќы жарналары туралы
мѕліметтер беру

1. Егер Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарында љзгеше белгілен-
бесе, агенттер салыќ органдарына міндетті зейнетаќы жарналарыныњ
есептелген, ђсталѓан (есептеп ќосылѓан) жѕне аударылѓан сомалары
жљнінде есепті тоќсан сайын есепті тоќсаннан кейінгі айдыњ он бесіне
дейінгі мерзімде табыс етіп отырады. Есептіњ нысанын жѕне оны табыс
етудіњ тѕртібін халыќты ѕлеуметтік ќорѓау саласындаѓы орталыќ атќа-
рушы органмен келісім бойынша мемлекет алдындаѓы салыќ міндетте-
мелерініњ орындалуын салыќтыќ баќылауды ќамтамасыз ететін уѕкілетті
орган белгілейді.

2.  Егер Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарында љзгеше белгілен-
бесе, агенттер уѕкілетті орган белгілеген нысандар бойынша жинаќтау-
шы зейнетаќы ќорларына салымшылардыњ аударылѓан міндетті зейне-
таќы жарналары туралы мѕліметтерді тоќсан сайын есепті тоќсаннан
кейінгі айдыњ жиырмасынан кешіктірмей табыс етіп отыруѓа міндетті.

3. Агенттер Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарында белгіленген
тѕртіпке сѕйкес ѕрбір ќызметкер бойынша есептелген, ђсталѓан (есеп-
теп ќосылѓан) жѕне аударылѓан міндетті зейнетаќы жарналарыныњ бас-
тапќы есебін жџргізуге міндетті.

4. Агент есептелген, ђсталѓан (есептеп ќосылѓан) жѕне аударылѓан
міндетті зейнетаќы жарналары туралы мѕліметтерді салымшыларѓа ай
сайын, есепті айдан кейінгі айдыњ он бесінен кешіктірмей табыс етіп
отыруѓа міндетті.

25-бап. Жинаќтаушы зейнетаќы ќорларыныњ зейнетаќы ак-
тивтері

1. Жинаќтаушы зейнетаќы ќорларыныњ зейнетаќы активтері: зейнетаќы
жарналары, инвестициялыќ кіріс, љсімпђл жѕне жинаќтаушы зейнетаќы
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ќорларыныњ комиссиялыќ сыйаќыларын шегеріп тастаѓандаѓы залал-
дарды љтеу ретінде тџскен ќаражат есебінен ќалыптасады.

1-1. Зањды жѕне жеке тђлѓалардыњ зейнетаќы активтеріне ќђќыѓы
осы Зањмен кљзделген заттыќ ќђќыќтар разрядына жатады.

2. Салымшыныњ, алушыныњ жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ, кас-
тодиан-банктіњ жѕне зейнетаќы активтерін инвестициялыќ басќаруды
жџзеге асыратын ђйымдардыњ ќарыздары бойынша зейнетаќы актив-
тері осы аталѓан субъектілер таратылѓанда жѕне (немесе) банкротќа
ђшыраѓанда љндіріліп алуѓа жатпайды.

2-1. Жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ зейнетаќы активтері тек мына
маќсаттарѓа ѓана жђмсалуы мџмкін:

1) тізбесін уѕкілетті органдар белгілейтін ќаржы ќђралдарына орна-
ластыруѓа;

2)  зейнетаќы тљлемдерін Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарына
сѕйкес жџзеге асыруѓа;

3)  зейнетаќы жинаќтарын басќа жинаќтаушы зейнетаќы ќорына не
зейнетаќы аннуитеті бойынша Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарында
кљзделген тѕртіппен саќтандыру ђйымына аударуѓа;

4)  ќате есептелген зейнетаќы жарналарын жѕне љзге де ќате есеп-
телген аќшаны ќайтаруѓа.

5)  Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарына сѕйкес зейнетаќы тљлем-
дерін тљлеуді жѕне жинаќталѓан зейнетаќы ќаражатын аударуды жџзеге
асыруѓа байланысты шыѓыстарды љтеуге.

3.  25-баптыњ 2-тармаѓыныњ 3-тармаќшасы Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ 2002 жылѓы 29 желтоќсандаѓы № 369-11 Зањымен алып
тасталды.

4.  Алушы ќайтыс болѓан жаѓдайда оныњ отбасына не алушыны
жерлеген адамѓа жинаќтаушы зейнетаќы ќорлары жерлегені џшін он
бес еселенген айлыќ есептік кљрсеткіш шегінде, біраќ жеке зейнетаќы
шотында бар ќаражаттан аспайтын мљлшерде біржолы тљлем жасайды.

26-бап. Зейнетаќы активтерін кастодиан-банкте саќтау жѕне
есепке алу

1. Жинаќтаушы зейнетаќы ќорларыныњ зейнетаќы активтері касто-
диан-банктерде кастодиандыќ шартќа сѕйкес саќталады жѕне шоттарда
ескеріледі.

2.  Кастодиандыќ шарт кастодиан банк, жинаќтаушы зейнетаќы ќоры
жѕне зейнетаќы активтерін инвестициялыќ басќаруды жџзеге асыратын



212

ђйым арасында жасалады. Егер зейнетаќы активтерін инвестициялыќ
басќаруды жинаќтаушы зейнетаќы ќоры дербес жџзеге асыратын бол-
са, кастодиандыќ шарт кастодиан банк пен жинаќтаушы зейнетаќы ќоры
арасында жасалады.

2-1. Џлгілік кастодиандыќ шарттыњ нысанын уѕкілетті орган
ѕзірлейді жѕне бекітеді.

3. Кастодиан банк жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ зейнетаќы ак-
тивтерініњ нысаналы орналастырылуын баќылауды жџзеге асырады жѕне
олар Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарына сѕйкес келмеген жаѓдай-
да, бђл туралы љкілетті орган  мен жинаќтаушы зейнетаќы ќорын дереу
хабардар ете отырып, зейнетаќы активтерін инвестициялыќ басќаруды
жџзеге асыратын ђйымныњ немесе жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ (егер
зейнетаќы активтерін инвестициялыќ басќаруды жинаќтаушы зейнетаќы
ќоры дербес жџзеге асыратын болса) тапсырмаларына шектеу ќоюѓа
(орындамауѓа) міндетті.
Жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ зейнетаќы активтерін нысаналы ор-

наластырылуына кастодиан-банктіњ баќылау жасауды жџзеге асыру
тѕртібін уѕкілетті орган белгілейді.

4. Кастодиан-банк зейнетаќы активтерін шоѓырландыру, оларды ор-
наластыру жљніндегі, инвестициялыќ табыс алу жљніндегі барлыќ опе-
рациялардыњ есебін жџргізеді жѕне жинаќтаушы зейнетаќы ќорын оныњ
шоттарыныњ жай-кџйі жѕне зейнетаќы активтерін инвестициялыќ
басќаруды жџзеге асыратын ђйымныњ ќызметі туралы ай сайын хабар-
дар етіп отырады.

5.  Жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ бір кастодиан-банкі болуѓа тиіс.
6. Кастодиандыќ шарт жинаќтаушы зейнетаќы ќоры атќарушы орга-

ныныњ тиісті шешімі негізінде кастодиан банк пен зейнетаќы актив-
терін инвестициялыќ басќаруды жџзеге асыратын ђйым хабардар етіле
отырып жѕне зейнетаќы активтерін жања кастодиан банкке жѕне (неме-
се) зейнетаќы активтерін инвестициялыќ басќаруды жџзеге асыратын
ђйымѓа беру рѕсімі аяќталѓаннан кейін шартты бђзудыњ белгіленген
кџніне дейін жиырма кџн мерзімде жинаќтаушы ќордыњ талап етуімен
біржаќты тѕртіппен бђзылуы мџмкін.

7. Жања кастодиан банкпен кастодиандыќ шарт жѕне (немесе) зей-
нетаќы активтерін инвестициялыќ басќаруды жџзеге асыратын жања
ђйыммен инвестициялыќ басќаруѓа шарт жасасќан кезден бастап отыз
кџн мерзімде жинаќтаушы зейнетаќы ќоры бђл туралы мемлекеттік тілде
жѕне орыс тілінде екі баспасљз басылымында тиісті жарияланымдар ар-
ќылы љз салымшылары мен агенттерін хабардар етеді.
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8. Жинаќтаушы зейнетаќы ќорымен арадаѓы кастодиандыќ шарт
бђзылѓан кезден бастап алты айѓа дейінгі мерзімде бђрынѓы жѕне жања
кастодиан банктер арасында бђрынѓы кастодиан банктіњ оѓан келіп
тџсетін зейнетаќы жарналарын жања кастодиан банкке аударуы туралы
тиісті шарт жасалады.

27-бап. Міндетті зейнетаќы жарналары салымшыларыныњ,
жинаќтаушы зейнетаќы ќорларыныњ алушылары мен агент-
тердіњ ќђќыќтары мен міндеттері

1. Міндетті зейнетаќы жарналарыныњ салымшылары мен жинаќтау-
шы зейнетаќы ќорлары алушыларыныњ:

1) міндетті зейнетаќы жарналары есебінен зейнетаќымен ќамсыздан-
дыру туралы шарт жасасу џшін жинаќтаушы зейнетаќы ќорын тањдауѓа;

2)  жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ ќђрылтайшылары (акционер-
лері), зейнетаќы активтерін инвестициялыќ басќаруды жџзеге асыра-
тын ђйым мен кастодиан банк туралы уѕкілетті орган аныќтайтын кљлем-
де аќпарат алуѓа;

3)  жинаќталѓан зейнетаќы ќаражатыныњ жай-кџйі туралы аќпарат
алуѓа;

4) жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ іс-ѕрекетіне сот тѕртібімен ша-
ѓым жасауѓа;

5) жинаќтаушы зейнетаќы ќорынан зейнетаќы тљлемдерін алуѓа;
6) љзініњ жинаќталѓан зейнетаќы ќаражатын бір жинаќтаушы зейнетаќы

ќорынан екіншісіне, біраќ жылына екі реттен асырмай, уѕкілетті орган-
ныњ нормативтік ќђќыќтыќ актілерінде белгіленген тѕртіппен аударуѓа;

7)  Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарына сѕйкес љзініњ жинаќталѓан
зейнетаќы ќаражатына љсиетхат ќалдыруѓа;

8)  Ќазаќстан Республикасынан тыс жерлерге тђрѓылыќты тђруѓа
кеткен кезде Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарына сѕйкес жинаќтал-
ѓан зейнетаќы ќаражатын алуѓа;

9) жинаќталѓан зейнетаќы ќаражатын жинаќтаушы зейнетаќы ќоры-
нан саќтандыру ђйымына аударуѓа;

10) міндетті зейнетаќы жарналары есебінен зейнетаќымен ќамсыз-
дандыру туралы шартќа жѕне Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарына
сѕйкес љзге де ќђќыќтарды жџзеге асыруѓа ќђќыѓы бар.

2. Агенттердіњ ќызметкерден міндетті зейнетаќы жарналары есебі-
нен зейнетаќымен ќамсыздандыру туралы шарттыњ кљшірмесін талап
етуге ќђќыѓы бар.
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3.  Міндетті зейнетаќы жарналарыныњ салымшылары мен жинаќтау-
шы зейнетаќы ќорларынан зейнетаќы тљлемдерін алушылар:

1) Ќазаќстан Республикасыныњ зейнетаќымен ќамсыздандыру тура-
лы зањдарына сѕйкес бір мезгілде міндетті зейнетаќы жарналары есе-
бінен зейнетаќымен ќамсыздандыру туралы бір шарттыњ ѓана тарабы
болуѓа жѕне тек ќана бір жинаќтаушы зейнетаќы ќорында міндетті зей-
нетаќы жарналары есебінен жинаќталѓан зейнетаќы ќаражатыныњ бо-
луына;

2) жинаќтаушы зейнетаќы ќорларына жинаќтаушы зейнетаќы ќоры-
ныњ міндеттемелерін орындауѓа ыќпал жасайтын барлыќ љзгерістер ту-
ралы осындай љзгерістер болѓан кџннен бастап кџнтізбелік он кџн ішінде
хабарлауѓа;

3) міндетті зейнетаќы жарналарын аудару џшін міндетті зейнетаќы
жарналары есебінен зейнетаќымен ќамсыздандыру туралы шарттыњ
кљшірмесін агентке табыс етуге;

4) осы Зањда кљзделген жаѓдайларда зейнетаќы аннуитеті шартын
жасасуѓа;

5)  Ќазаќстан Республикасыныњ зейнетаќымен ќамсыздандыру ту-
ралы зањдарына жѕне зейнетаќымен ќамсыздандыру туралы шарт та-
лаптарына сѕйкес љзге де міндеттемелерді орындауѓа міндетті.

4. Агенттер жинаќтаушы зейнетаќы ќорларына міндетті зейнетаќы
жарналарын Ќазаќстан Республикасыныњ Џкіметі белгілеген мерзім мен
тѕртіп бойынша уаќтылы есептеуге, ђстауѓа (есептеп ќосуѓа) жѕне
тљлеуге міндетті.

28-бап 2002 жылѓы 29 желтоќсандаѓы Ќазаќстан Республика-
сыныњ № 369-11 Зањымен алып тасталды.

29-бап. Жинаќтаушы зейнетаќы ќорларыныњ зейнетаќылыќ
ережелері

1. Жинаќтаушы зейнетаќы ќорлары:
1) зейнетаќы шарттарын љзгерту немесе тоќтату тѕртібін;
2) зейнетаќы жарналары мен тљлемдерін жџзеге асыру тѕртібі мен

ережелерін;
3) жинаќтаушы зейнетаќы ќорларыныњ алушылар мен салымшылар

алдындаѓы міндеттемелері бойынша жауапкершілігін;
4) жинаќталѓан зейнетаќы ќаражатыныњ жай-кџйі туралы аќпарат

беруді;
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5)  жинаќталѓан зейнетаќы ќаражатын ѕр жинаќтаушы зейнетаќы
ќорынан екіншісіне аударудыњ ережелерін;

5-1) салымшыларѓа жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ ќђрылтайшы-
лары (акционерлері), зейнетаќы активтерін инвестициялыќ басќаруды
жџзеге асыратын ђйымдар мен кастодианбанк туралы мѕліметтер бе-
руді;

6)  жинаќтаушы зейнетаќы ќорлары, салымшылар мен алушылар
арасындаѓы ќђќыќтыќ ќатынастардыњ, љзге де ерекшеліктерін ќамти-
тын зейнетаќы ережелерін белгілейді.

2.  Зейнетаќы ережелерін акционерлердіњ жалпы жиналысы уѕкі-
леттік берген жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ органы бекітеді жѕне
уѕкілетті органмен келісіледі.

3. Зейнетаќы ережелері жинаќтаушы зейнетаќы ќорлары салымшы-
ларыныњ (алушыларыныњ) мџдделеріне ќысым жасамауѓа жѕне оѓан
нђќсан келтірмеуге тиіс.

30-бап. Салымшыныњ жинаќтаушы зейнетаќы ќорларымен
жасасатын зейнетаќы шарты

1. Зейнетаќымен ќамсыздандыру туралы шарт жинаќтаушы зейне-
таќы ќоры мен салымшы арасында міндетті зейнетаќы жарналары, ерікті
зейнетаќы жарналары, ерікті кѕсіптік зейнетаќы жарналары есебінен
зейнетаќымен ќамсыздандыру туралы џлгі шарттарѓа сѕйкес жазбаша
тџрде жасалады.

2.  Міндетті зейнетаќы жарналары, ерікті зейнетаќы жарналары, ерікті
кѕсіптік зейнетаќы жарналары есебінен зейнетаќымен ќамсыздандыру
туралы џлгі шартты уѕкілетті орган ѕзірлеп, бекітеді жѕне онда мына-
дай мѕліметтер мен талаптар ќамтылады:

1)  жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ атауы, орналасќан жері жѕне
банктік реквизиттері;

2)  салымшыныњ тегі, аты, ѕкесініњ аты (ол болѓан жаѓдайда), ѕлеу-
меттік жеке коды, мекен жайы (егер ол жеке тђлѓа болса) немесе оныњ
атауы, орналасќан жері жѕне банктік реквизиттері (егер ол зањды тђлѓа
болса);

3) шарттыњ мѕні;
4) тараптардыњ ќђќыќтары мен міндеттері;
5)  зейнетаќы жарналарын енгізудіњ тѕртібі мен шарттары;
6)  жеке зейнетаќы шотыныњ нљмірі;
7)  жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ жинаќталѓан зейнетаќы ќара-

жатыныњ жай-кџйі жљнінде есеп беру тѕртібі;
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8) тараптардыњ міндеттемелерді орындамаѓан жаѓдайлардаѓы жауап-
кершілігі;

9)  шарттыњ ќолданылу мерзімі;
10)  шартты љзгертудіњ жѕне бђзудыњ тѕртібі мен ережесі;
11)  ерікті зейнетаќы жарналарыныњ немесе ерікті кѕсіптік зейнетаќы

жарналарыныњ алушысы туралы мѕлімет болады.
12) Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарына сѕйкес љзге де мѕлімет-

тер болады.

31-бап. Зейнетаќымен ќамсыздандыру туралы шарт тарапта-
рыныњ жѕне љзге де адамдардыњ жауапкершілігі

1. Жинаќтаушы зейнетаќы ќоры љзініњ салымшы мен алушыныњ
алдындаѓы міндеттемелері бойынша љз мџлкімен ѓана жауапты болады.

2. Салымшылар мен алушылар жинаќтаушы зейнетаќы ќорларыныњ
міндеттемелері бойынша жауап бермейді, дѕл сол сияќты жинаќтаушы
зейнетаќы ќорлары да салымшылар мен алушылардыњ міндеттемелері
бойынша жауап бермейді.

3. Жинаќтаушы зейнетаќы ќорларыныњ зейнетаќы активтерін инвес-
тициялыќ басќаруды  жџзеге асыратын ђйымдар мен кастадион банктер
жауапкершілігініњ  талаптары мен тѕртібі  Ќазаќстн Республикасыныњ
зањ актілерімен жѕне шаралар мен белгіленеді.

4. Егер жинаќталѓан зейнетаќы ќаражатын аудару немесе тљлеу кезінде
жеке зейнетаќы шотындаѓы  жинаќталѓан зейнетаќы ќаражатыныњ со-
масы, инфляция дењгейі ескеріле отырып, наќты енгізілген міндетті зей-
нетаќы жарнамаларыныњ мљлшерінен  аз болып ќалса, ол жинаќталѓан
зейнетаќы ќаражатыныњ кемуі жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ жѕне
(немесе) зейнетаќы активтерін инвестициялыќ басќаруды жџзеге
асыратын ђйымныњ жѕне (немесе) кастодиан банктіњ кінѕсінен болса,
жинаќтаушы зейнетаќы  ќоры инфляция дењгейін ескере отырып, љз ка-
питалы есебінен, жинаќталѓан зейнетаќы ќаражатыныњ шыѓынын наќты
енгізілген міндетті  зейнетаќы жарналарыныњ мљлшеріне дейін ќалпы-
на келтіруге міндетті.

5. Жинаќталѓан зейнетаќы ќаражатын  аудару жѕне зейнетаќы тљлем-
дерін жџзеге асыруды кешіктіруге кінѕлі зањды тђлѓалар ќђќыќтары
бђзылѓан адамныњ пайдасына Ќазаќстан Республикасы Ђлттыќ Банкініњ
ќайта ќаржыландыру ставкасыныњ 1,5 еселенген мљлшерде есеппђл тљлеу-
ге міндетті.
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7-тарау

САЌТАНДЫРУ ЂЙЫМДАРЫНАН ЗЕЙНЕТАЌЫМЕН
ЌАМСЫЗДАНДЫРУ

31-1-бап. Саќтандыру ђйымдарынан тљленетін саќтандыру
тљлемдері

1. Осы зањныњ 9-бабыныњ 1-3 тармаќтарында аталѓан адамдар саќ-
тандыру ђйымымен міндетті зейнетаќы жарналары есебінен ќалыптасќан
жинаќталѓан зейнетаќы ќаражатын пайдалана отырып, саќтану тљлем-
дерін љмір бойы жџзеге асыру туралы зейнетаќы  анниуитеті шартын
жасауѓа ќђќылы. Бђл тиісті ќаржы жылына арналѓан  республикалыќ
бюджет  туралы зањда белгіленген ењ тљмен зейнетаќы мљлшерінен кем
болмауы керек.

2. Осы зањныњ 23-бабыныњ 1-тармаѓыныњ 2) жѕне 3) тармаќшала-
рында аталѓан адамдардыњ саќтандыру ђйымымен зейнетаќы  аннуитеті
шартын жасасќан жаѓдайда жинаќталѓан зейнетаќы ќаражатын алуѓа
ќђќыѓы бар.
Осы тармаќта аталѓан адамдарѓа саќтандыру ђйымы зейнетаќы ан-

нуитеті шартына сѕйкес саќтандыру тљлемдерініњ мљлшері тиісті ќаржы
жылына арналѓан республикалыќ бюджет туралы  зањда белгіленген ењ
тљмен зейнетаќы мљлшерінен кем болмаѓан жаѓайда жасалады.

3. Осы зањныњ 23-бабы 1-тамаѓыныњ 4) тармаќшасында аталѓан адам-
дардыњ міндетті зейнетаќы жарналары есебінен ќалыптасќан љзініњ
жинаќталѓан зейнетаќы ќаражатыныњ елу процетінен аспайтынын пай-
далана отырып, зейнетаќы аннуитеті шартын жасасќан жаѓдайда ѓана
осы Зањныњ 9-бабыныњ 1-тармаѓында кљрсетілген жасќа жеткенге дейінгі
мерзімге жинаќталѓан зейнетаќы ќаражатын алуѓа ќђќыѓы бар.

4. Осы Зањныњ 23-2-бабыныњ 1-тармаѓында аталѓан адамдардыњ ерікті
кѕсіптік  зейнетаќы  жарналары  есебінен  ќалыптасќан  жинаќталѓан зей-
нетаќы ќаражатын пайдалана отырып, зейнетаќы аннуитеті шартын жа-
сасќан жаѓдайда ѓана осы Зањныњ 9-бабыныњ 1-тармаѓында кљрсетілген
жасќа жеткенге дейінгі мерзімге жинаќталѓан зейнетаќы ќаражатын алуѓа
ќђќыѓы бар.

31-2-бап. Зейнетаќы аннуитеті шартын жасасу
1. Зейнетаќы аннуитетініњ џлгі шартын уѕкілетті орган ѕзірлейді жѕне

бекітеді.
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2. Зейнетаќы аннуитеті шарты саќтанушы (зейнетаќы тљлемдерін алу-
шы) мен саќтандыру ђйымы арасында шарт тараптарыныњ келісімімен
белгіленген мерзімге жасалады.

3. Зейнетаќы аннуитеті шартын жасасушы адам саќтандыру ђйымын
тањдауѓа ерікті.

4.  Зейнетаќы аннуитеті шарты алушыныњ жазбаша љтініші негізінде
жасалады.

5. Зейнетаќы аннуитеті шарты жинаќтаушы зейнетаќы ќоры жинаќ-
талѓан зейнетаќы ќаражатыныњ сомаларын саќтандыру ђйымына аудар-
ѓан кезден бастап кџшіне енеді жѕне тараптар џшін міндетті болады.

6. Зейнетаќы аннуитеті шартын жасасќан адамныњ оны жасасќан
кџннен бастап екі жыл ішінде бђзуѓа ќђќыѓы жоќ.
Басќа саќтандыру ђйымымен зейнетаќы аннуитеті шартын жасасќан

жаѓдайда зейнетаќы аннуитеті шартын мерзімінен бђрын тоќтатуѓа бо-
лады. Зейнетаќы аннуитеті шарты мерзімінен бђрын тоќтатылѓан жаѓ-
дайда онда кљзделген сатып алу сомасы, жџзеге асырылѓан саќтандыру
тљлемдері мен саќтандыру ђйымыныњ іс жџргізуге жђмсаѓан шыѓыста-
ры шегеріліп тљленген саќтандыру сыйлыќаќы сомасынан кем болмауѓа
тиіс.

31-3-бап. Зейнетаќы аннуитеті шарты тараптарыныњ ќђќыќта-
ры мен міндеттері

1.  Саќтанушыныњ:
1)  саќтандыру ђйымы жџргізген саќтандыру тљлемдері мљлшерініњ

есеп-ќисабымен танысуѓа;
2) саќтандыру ђйымынан тљленетін саќтандыру тљлемдері мљлшерініњ

есеп-ќисабын жџргізу џшін тѕуелсіз сарапшылар тартуѓа;
3) саќтандыру полисі жоѓалѓан жаѓдайда оныњ дубликатын алуѓа

ќђќыѓы бар.
2. Саќтанушы:
1)  зейнетаќы аннуитеті шартын жасасќан кџннен бастап кџнтізбелік

он кџн ішінде, осы шарттыњ тџпнђсќасын табыс ете отырып, жинаќтау-
шы зейнетаќы ќорын хабардар етуге;

2)  басќа саќтандыру ђйымымен жања зейнетаќы аннуитеті шартын
жасасќан кезде оны жасасќан кџннен бастап кџнтізбелік он кџн ішінде,
бђрынѓы саќтандыру ђйымына жања шарттыњ тџпнђсќасын табыс ете
отырып, бђрын жасасќан зейнетаќы аннуитеті шарты бойынша міндет-
темелерді орындаудан біржаќты тѕртіппен бас тартуѓа міндетті.
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3.  Саќтандыру ђйымыныњ зейнетаќы аннуитеті шартына сѕйкес жи-
наќталѓан зейнетаќы ќаражатыныњ сомасын бір рет жѕне толыќ кљлем-
де алуѓа ќђќыѓы бар.

4.  Саќтандыру ђйымы:
1) саќтанушыны саќтандыру ђйымынан тљленетін саќтандыру тљлем-

дері мљлшерініњ есеп-ќисабымен таныстыруѓа;
2) зейнетаќы аннуитеті шартын џш дана етіп ресімдеуге міндетті,

оныњ екеуі саќтанушыѓа беріледі;
3) осы баптыњ 2-тармаѓыныњ 2) тармаќшасында кљзделген зейне-

таќы аннуитеті шартыныњ тџпнђсќасын алѓан кезден бастап кџнтізбелік
жиырма кџн ішінде зейнетаќы аннуитеті шартында аталѓан саќтандыру
ђйымына сатып алу сомасын аударуѓа;

4) саќтандыру ђйымынан зейнетаќы аннуитеті шартында кљзделген
саќтандыру тљлемдері уаќытылы жџзеге асырылмаѓан жаѓдайда саќта-
нушыѓа кешіктірілген ѕр кџн џшін тљленбей ќалѓан соманыњ 1,5 про-
центі мљлшерінде љсімпђл тљлеуге;

5) саќтанушы ќайтыс болѓан жаѓдайда отбасына, не ќайтыс болѓан
адамды жерлеуді жџзеге асырѓан адамѓа жерлеуге арналѓан жѕрдемаќы
тџрінде осы Зањда белгіленген мљлшерден кем болмайтын саќтандыру
тљлемін жџзеге асыруѓа міндетті.

31-4-бап Жинаќталѓан зейнетаќы ќаражатын саќтандыру ђйы-
мына аударудыњ тѕртібі

1. Жинаќтаушы зейнетаќы ќоры хабарламаны алѓан кезден бастап
кџнтізбелік отыз кџн ішінде алушыныњ жинаќталѓан зейнетаќы ќара-
жатын саќтандыру ђйымына аударуѓа міндетті.

2. Осы баптыњ 1-тармаѓында аталѓан міндеттемелердіњ орындалуын
кешіктірген жаѓдайда жинаќтаушы зейнетаќы ќоры алушы алдында осы
Зањныњ 31-бабыныњ 3-тармаѓына сѕйкес жауапты болады.

31-5-бап Зейнетаќы аннуитеті шарттары бойынша есеп-ќисап-
ты жџзеге асыру

1. Жинаќталѓан зейнетаќы ќаражаты (саќтандыру сыйлыќаќысы) мен
саќтандыру тљлемдерініњ есеп-ќисабын уѕкілетті орган белгілеген ѕдісте-
меге сѕйкес саќтандыру ђйымы не тѕуелсіз сарапшы жџзеге асырады.

2. Саќтандыру ђйымыныњ жасалатын зейнетаќы аннуитеті шарттары
бойынша іс жџргізуге арналѓан шыѓыстарыныњ рђќсат етілетін дењгейін
уѕкілет орган белгілейді.
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8-тарау

ЖИНАЌТАУШЫ ЗЕЙНЕТАЌЫ ЌОРЛАРЫН  ЂЙЫМДАСТЫРУ

32-бап 2002 жылѓы 29 желтоќсандаѓы
Ќазаќстан Республикасыныњ № 369-11 Зањымен алып тасталды

33-бап Жинаќтаушы зейнетаќы ќорларыныњ тџрлері
1.  Жинаќтаушы зейнетаќы ќорлары:
1) ашыќ;
2)  корпоративтік болуы мџмкін.
2.  Ашыќ жинаќтаушы зейнетаќы ќорлары алушыныњ жђмыс істейтін

жѕне тђратын жеріне ќарамастан салымшылардан зейнетаќы жарнала-
рын ќабылдауды жџзеге асырады.

3. Корпоративтік жинаќтаушы зейнетаќы ќорлары сол жинаќтаушы
зейнетаќы ќорыныњ ќђрылтайшылары жѕне акционерлері болып табы-
латын бір немесе бірнеше ашыќ тђлѓалардыњ алушы-ќызметкерлері џшін
ќђрылады.

4. Салымшыныњ (алушыныњ) зањды тђлѓамен-акционермен ењбек
шартын бђзуы, корпоративтік жинаќтаушы зейнетаќы ќорымен
зейнетаќымен ќамсыздандыру туралы шартты бђзу, осы Зањныњ 23-бабы
1-тармаѓыныњ 1) - 3) тармаќшаларында кљзделген талаптар туындаѓан
кезден ењбек шарты бђзылѓан жаѓдайлардан басќа реттерде, џшін негіз
болады.

34-бап Жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ ђйымдыќ-ќђќыќтыќ
нысаны
Жинаќтаушы зейнетаќы ќоры акционерлік ќоѓам нысанында ќђры-

лады.

35-бап Жинаќтаушы зейнетаќы ќорларыныњ филиалдары мен
љкілдіктері
Жинаќтаушы зейнетаќы ќорлары уѕкілетті органмен келісім бойын-

ша, ол белгілеген тѕртіппен филиалдар мен љкілдіктер ашуѓа ќђќылы.

36-бап Жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ ќђрылтайшылары
мен акционерлері

1. Ќазаќстан Республикасыныњ резиденттері — зањды жѕне жеке
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тђлѓалар, сондай-аќ Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарында белгілен-
ген талаптарды ескере отырып, Ќазаќстан Республикасыныњ Џкіметі
ашыќ жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ ќђрылтайшылары мен акцио-
нерлері бола алады.

1-1 Рейтинг агенттіктерініњ бірініњ белгілі бір рейтінгі бар Ќазаќ-
стан Республикасыныњ резидент емес зањды тђлѓасы ашыќ жинаќтау-
шы зейнетаќы ќорыныњ ќђрылтайшысы немесе акционері бола алады.
Рейтинг агенттіктерініњ тізбесі мен ењ тљмен рейтингті уѕкілетті орган
белгілейді.
Оффшорлыќ аймаќта тіркелген коммерциялыќ ђйым мѕртебесі бар

зањды тђлѓалар мен жарѓылыќ капиталына оффшорлыќ аймаќта тіркелген
зањды тђлѓалар тікелей немесе аффилиирленген тђлѓалар арќылы ќаты-
сатын зањды тђлѓалар Ќазаќстан Республикасыныњ жинаќтаушы зейне-
таќы ќорларыныњ ќђрылтайшылары немесе акционерлері бола алмай-
ды. Оффшорлыќ аймаќтардыњ тізбесін уѕкілетті орган белгілейді.

1-2 Шет ел ќатысатын ашыќ жинаќтаушы зейнетаќы ќорларыныњ
жиынтыќ жарѓылыќ капиталы Ќазаќстан Республикасыныњ барлыќ ашыќ
жинаќтаушы зейнетаќы ќорларыныњ жарияланѓан жиынтыќ жарѓылыќ
капиталыныњ жиырма бес процентінен аспауы керек.

1-3 Ќазаќстан Республикасыныњ резиденті емес тђлѓа ќатысатын ашыќ
жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ директорлар кењесі мен басќарма
мџшелерініњ кемінде џштен бірі Ќазаќстан Республикасыныњ азаматта-
ры болуы керек. Ашыќ жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ директорлар
кењесі мен басќармасыныњ Ќазаќстан Республикасыныњ резиденттері
емес мџшелері ќаржы рыногында ќызметін жџзеге асырушы ђйымдар-
да џш жылдан кем емес басшылыќ жђмыста болѓан тѕжірибесін куѕ-
ландыратын ќђжаттарды табыс етуге міндетті.

1-4 Дауыс беретін акцияларыныњ жиырма бес процентінен астамы
жинаќтыќ тџрінде:

1)  Ќазаќстан Республикасыныњ резиденті емес тђлѓаныњ;
2)  акцияларыныњ (ќатысушылары салымдарыныњ) елу проценттен

астамы Ќазаќстан Республикасыныњ резиденттері емес тђлѓалардыњ мен-
шігінде жѕне (немесе) басќаруында болѓан Ќазаќстан Республикасы-
ныњ резиденті-зањды тђлѓаныњ;

3)  Ќазаќстан Республикасыныњ резиденттері емес тђлѓалардыњ ба-
ѓалы ќаѓаздарын наќты ђстаушы болып табылатын Ќазаќстан Респуб-
ликасы резиденттерініњ меншігінде немесе басќаруында болѓан ашыќ
жинаќтаушы зейнетаќы ќоры Ќазаќстан Республикасыныњ резиденті
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емес тђлѓа ќатысатын ашыќ жинаќтаушы зейнетаќы ќоры болып табы-
лады.

2. Ашыќ жинаќтаушы зейнетаќы ќорын ќђру кезењінде бірде-бір
тђлѓа тікелей немесе жанама тџрде мђндай жинаќтаушы зейнетаќы ќоры-
ныњ дауыс ќђќыѓы бар акцияларыныњ жалпы саныныњ 25 процентінен
астамын иеленуге, билік етуге жѕне (немесе) басќаруѓа ќђќылы емес.
Ашыќ жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ ќызметі кезењінде, уѕкілетті

орган рђќсат еткен реттерді ќоспаѓанда, бірде-бір тђлѓа тікелей немесе
жанама тџрде мђндай жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ дауыс ќђќыѓы
бар акцияларыныњ жалпы саныныњ 25 процентінен астамын иеленуге,
билік етуге жѕне (немесе) басќаруѓа ќђќылы емес.
Аталѓан шектеулер корпоративтік жинаќтаушы зейнетаќы ќорына

ќолданылмайды.
3. Мемлекеттік кѕсіпорын жинактаушы зейнетаќы ќорыныњ ќђрыл-

тайшысы немесе акционері бола алмайды.
4. Жинаќталѓан зейнетаќы ќаражатыныњ наќты ќђны кеміген жаѓдайда

корпоративтік зейнетаќы ќорларыныњ акционерлері бірдей жауапты бо-
лып, Ќазаќстан Республикасыныњ Џкіметі белгілеген тѕртіп бойынша ин-
вестициялыќ кіріс ысырабыныњ орнын толтырады.

5. Жинаќтаушы зейнетаќы ќоры басќа жинаќтаушы зейнетаќы ќоры-
ныњ ќђрылтайшысы немесе акционері бола алмайды.

37-бап Жинаќтаушы зейнетаќы ќорларын мемлекеттік тіркеу
Жинаќтаушы зейнетаќы ќорларын мемлекеттік тіркеуді, сондай-аќ

олардыњ ќђрылтай ќђжаттарына љзгерістер мен толыќтырулар енгізуді
уѕкілетті органныњ рђќсаты болѓан жаѓдайда Ќазаќстан Республикасы-
ныњ зањдарына сѕйкес ѕділет органдары жџзеге асырады.
Рђќсат берудіњ шарттары мен тѕртібі уѕкілетті органныњ нормативтік

ќђќыќтык актілерімен белгіленеді.

38-бап Жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ атауы
1.  Жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ атауында «жинаќтаушы зейнетаќы

ќоры» деген сљздер болуѓа тиіс.
2. Жинаќтаушы зейнетаќы ќорларыныњ љз атауында «ђлттыќ», «ор-

талыќ» «џкіметтік», «кепілдік беретін», «кепілдік берілген», «саќтыќ»,
«саќтандырушы» немесе «саќтандырылѓан» деген сездерді ќандай тілде
болса да толыќ жѕне ќысќартылѓан тџрінде пайдалануына тыйым салы-
нады. Жарѓылыќ капиталдыњ жџз центі Ќазаќстан Республикасыныњ
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Џкіметіне тиесілі болѓан жаѓдайда ѓана жинаќтаушы зейнетаќы ќоры-
ныњ атауында «мемлекеттік» деген сљз ќолданыла алады. Атауда са-
лымшыныњ (алушыныњ) пайдасына жасалатын инвестициялардан алы-
натын кіріс ставкасыныњ саќтандырылуы немесе оѓан кепілдік берілуі
айтылуѓа немесе мењзелуге тиіс емес.

3. Зейнетаќы жарналарын тарту жѕне зейнетаќы тљлемдерін жџзеге
асыру жљніндегі ќызметті жџзеге асыруѓа ќђќыѓы жоќ ешбір зањды
тђлѓа жинаќтаушы зейнетаќы ќоры болып атала алмайды жѕне (немесе)
љзін зейнетаќы жарналарын тарту жѕне зейнетаќы тљлемдерін жџзеге
асыру жљніндегі ќызметпен айналысушы ретінде сипаттай алмайды.

39-бап Зейнетаќы жарналарын тарту жѕне зейнетаќы тљлем-
дерін жџзеге асыру жљніндегі ќызметті лицензиялау
Зейнетаќы жарналарын тарту жѕне зейнетаќы тљлемдерін жџзеге асы-

ру жљніндегі ќызметті Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарында белгі-
ленген тѕртіппен уѕкілетті орган лицензиялайды.

40-бап Жинаќтаушы зейнетаќы ќорларында басшылыќ ќыз-
меттерді атќару тѕртібі

1. Атќарушы органныњ басшысы мен оныњ орынбасарлары, бас бух-
галтер мен оныњ орынбасарлары, филиал мен љкілділіктіњ бірінші бас-
шысы мен бас бухгалтері жинаќтаушы зейнетаќы ќорларыныњ басшы
ќызметкерлері болып табылады.

2. Жинаќтаушы зейнетаќы ќорына:
жоѓары білімі жоќ;
зањда белгіленген тѕртіппен соттылыѓы љтелмеген немесе алынба-

ѓан;
бђрын сол адамныњ басшылыќ еткен кезінде банкрот деп танылѓан

немесе санкцияѓа, консервацияѓа ђшыратылѓан, мѕжбџрлеп таратылѓан
зањды тђлѓада басшы ќызметкер немесе лауазымды адам болѓан;
белгіленген тѕртіппен біліктілік емтиханын тапсырмаѓан адам;
уѕкілетті орган белгілеген тѕртіппен келісуден љтпеген адам;
Ќазаќстан Республикасыныњ азаматы емес адам басшы ќызметкер

бола алмайды.
2-1. Жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ басшы ќызметкерініњ канди-

датурасы уѕкілетті органныњ нормативтік ќђќыќтыќ актілерімен белгі-
ленген тѕртіппен онымен міндетті тџрде келісілуге тиіс.
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Уѕкілетті орган жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ басшы ќызметкерін
сайлауѓа (таѓайындауѓа) міндетті:

1)  келісім беру негізінде дђрыс емес мѕліметтер аныќталѓан;
2)  жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ ќызметіне байланысты бір жыл

ішінде екі жѕне одан да кљп ѕкімшілік ќђќыќ бђзушылыќтар жасаѓаны
џшін ѕкімшілік жауапкершілікке тартылѓаны туралы деректердіњ болуы;

3)  осы баптыњ 2-тармаѓында кљзделген талаптарѓа сѕйкес келмеуі
аныќталѓан негіздерде ќайта ќарауѓа ќђќылы.

3    40-баптыњ 3-тармаѓы 2002 жылѓы 29 желтоќсандаѓы Ќазаќ-
стан Республикасыныњ № 369-11 Зањымен алып тасталды.

41-бап Жинаќтаушы зейнетаќы ќорларыныњ ќђќыќтары,
міндеттері жѕне ќызметін жџзеге асыру

1. Жинаќтаушы зейнетаќы ќорларыныњ:
1) зейнетаќы жарналарын жинауды жџзеге асыруѓа;
2) љзініњ ќызметі џшін комиссиялыќ сыйаќылар алуѓа;
2-1) уѕкілетті органныњ нормативтік ќђќыќтыќ актілеріне сѕйкес бе-

рілетін лицензия негізінде зейнетаќы активтерін инвестициялыќ басќару
жљніндегі ќызметті жѕне баѓалы ќаѓаздар рыногындаѓы љзге де ќызмет
тџрлерін дербес жџзеге асыруѓа;

2-2) зейнетаќымен ќамсыздандыруѓа байланысты мѕселелер бойын-
ша сот органдарында салымшыныњ жазбаша љтініші бойынша Ќазаќ-
стан Республикасыныњ зањдарында кљзделген тѕртіппен оныњ мџдде-
лерін білдіруге;

3) зейнетаќы шартыныњ ережелеріне сѕйкес љзге де ќђќыќтарды жџзе-
ге асыруѓа ќђќыѓы бар.

2.  Жинаќтаушы зейнетаќы ќорлары:
1) алушыларѓа Ќазаќстан Республикасыныњ Џкіметі белгілеген

тѕртіппен зейнетаќы тљлеуге;
2)  жинаќталѓан зейнетаќы ќаражаттары мен тљлемдерін жеке есеп-

ке алуды жџзеге асыруѓа;
3)  салымшы мен алушыѓа кемінде жылына бір рет, сондай-аќ оныњ

cђpaу салуы бойынша оныњ жинаќталѓан зейнетаќы ќаражатыныњ жай-
кџйі туралы аќпарат беруге;

4)  алушыныњ жинаќталѓан зейнетаќы ќаражатыныњ жай-кџйі тура-
лы аќпараттыњ ќђпиялыѓын ќамтамасыз етуге;

5)  Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарына сѕйкес Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ зейнетаќы зањдары мен зейнетаќы шартыныњ ережелерін
бђзѓаны џшін жауап беруге;
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6)  салымшыныњ (алушыныњ) жинаќталѓан зейнетаќы ќаражатын бір
жинаќтаушы зейнетаќы ќорынан екіншісіне немесе саќтандыру ђйымы-
на осы Зањда жѕне Ќазаќстан Республикасыныњ љзге де нормативтік
ќђќыќтыќ актілерінде белгіленген тѕртіппен аударуѓа;

7) жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ зейнетаќы активтерін инвести-
циялыќ басќару жљніндегі ќызметті жџзеге асыруѓа лицензиясы бол-
маѓан жаѓдайда зейнетаќы активтерін инвестициялыќ басќаруды жџзе-
ге асыратын ђйыммен зейнетаќы активтерін инвестициялыќ басќаруѓа
шарттар жасасуѓа;

8) бђќаралыќ аќпарат ќђралдарында уѕкілетті органмен келісім бой-
ынша Ќазаќстан Республикасыныњ Ђлттыќ Банкі белгілеген тѕртіппен
ќаржылыќ есептілікті жѕне уѕкілетті орган белгілеген тѕртіппен љзге де
есептілік пен љз ќызметі туралы аќпаратты жариялауѓа міндетті. Бђл
ретте жинаќтаушы зейнетаќы ќорларына жарналар бойынша табысќа
кепілдік немесе уѕде ќамтылѓан аќпаратты, сондай-аќ Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ зањдарымен жариялауѓа тыйым салынѓан љзге де мѕлімет-
терді жариялауѓа жол берілмейді;

9) жинаќтаушы зейнетаќы ќорымен зейнетаќы шартын жасасќан аза-
маттарѓа тењ жаѓдайларды ќамтамасыз етуге;

10) 41-баптыњ 2-тармаѓыныњ 10-тармаќшасы 2002 жылѓы 29
желтоќсандаѓы Ќазаќстан Республикасыныњ № 369-11 Зањымен алып
тасталды;

11) салымшымен міндетті зейнетаќы жарналары есебінен зейнетаќымен
ќамсыздандыру туралы шарт жасасуѓа;

12) салымшымен ерікті кѕсіптік зейнетаќы жарналары есебінен зей-
нетаќымен ќамсыздандыру туралы шарт жасасуѓа;

13) ѕрбір жеке адамныњ тђратын жеріне ќарамастан олармен зей-
нетаќымен ќамсыздандыру туралы шарт жасасу кепілдігін ќамтама-
сыз етуге міндетті.

3.  Салымшылардыњ ќђќыќтары мен мџдделерін ќорѓау маќсатында
жинаќтаушы зейнетаќы ќорларына:

1) осы баптыњ 1-тармаѓында белгіленген ќызмет тџрлерін жѕне осы
тармаќтыњ 2) жѕне 5) тармаќшаларында белгіленген жаѓдайларды ќос-
паѓанда, кѕсіпкерлік ќызметке;

2) љз мђќтаждары џшін сатып алѓан мџлікті сатып алу-сату мен жалѓа
беруді жѕне уѕкілетті орган белгілейтін ќаржы ќђралдарымен мѕміле-
лерді ќоспаѓанда, мџлікті сатып алу-сатуды жџзеге асыруѓа;

3) саќтандыру ќызметіне;



226

4) зейнетаќы активтерін кепілге беруге;
5) акциялардан басќа баѓалы ќаѓаздар шыѓаруѓа;
6) 41-баптыњ 3-тармаѓыныњ 6-тармаќшасы 2002 жылѓы 29 жел-

тоќсандаѓы Ќазаќстан Республикасыныњ № 369-11 Зањымен алып
тасталды.

4. Жинаќтаушы зейнетаќы ќорларыныњ ќаржылыќ орныќтылыѓын
жѕне тљлем ќабілеттілігін ќамтамасыз ету маќсатында саќталуы міндетті
пруденциалдыќ нормативтер белгіленеді. Пруденциялдыќ нормативтердіњ
тізбесін, олардыњ нормативтік мѕнін, есеп-ќисап ѕдістемесін, сондай-
аќ тиісті есептілік нысандары мен оны табыс ету мерзімдерін уѕкілетті
орган белгілейді.

5. Жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ, онымен жѕне оныњ ќђрылтай-
шыларымен аффилиирленген, жинаќтаушы зейнетаќы ќоры ќатысатын
консорциумдар мен ќарапайым серіктестіктерге ќатысушы тђлѓалар мен
ђйымдардыњ ќызметін реттеу шоѓырландырылѓан негізде жџзеге асы-
рылуы мџмкін. Реттеуді шоѓырландырылѓан негізде жџзеге асыру ере-
жесін уѕкілетті орган белгілейді.

42-бап Уѕкілетті орган ќолданатын ыќпал ету шаралары
1  Жинаќтаушы зейнетаќы ќорлары Ќазаќстан Республикасыныњ зањ-

дарын бђзѓан жаѓдайда уѕкілетті орган мынадай ыќпал ету шараларын
ќолдануѓа:

1)  аныќталѓан кемшіліктерді белгіленген мерзімде жою туралы орын-
далуы міндетті жазбаша ђйѓарым беруге;

2)  жинаќтаушы зейнетаќы ќорларыныњ басшы ќызметкерлерін ќыз-
меттен алу туралы акционерлер алдына мѕселе ќоюѓа;

2-1) осы Зањныњ 42-1, 42-2, 42-3, 42-4, 42-5 жѕне 42-6-баптарында
белгіленген негіздер бойынша жѕне тѕртіппен консервациялауды енгізуге;

3)  Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарында белгіленген тѕртіппен
айыппђлдар салуѓа жѕне љндіріп алуѓа;

4) лицензияны тоќтата тђруѓа не ќайтарып алуѓа ќђќылы.
1-1 Уѕкілетті орган жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ зейнетаќы жар-

наларын тарту жљніндегі ќызметке лицензиясыныњ ќолданылуын мы-
надай негіздердіњ;

1)  лицензия берілгенде негізге алынѓан аќпараттыњ дђрыс болмауы;
2) лицензия берілген кезден бастап жинаќтаушы зейнетаќы ќоры-

ныњ ќызметін бастауды бір жылдан астам кідірту;
3)  жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ зейнетаќымен ќамсыздандыру
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туралы шарт бойынша міндеттемелерді џнемі (кџнтізбелік он екі ай
ішінде ќатарынан џш жѕне одан да кљп рет) орындамауы немесе тиісін-
ше орындамауы;

4) жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ лицензиар белгілеген норматив-
терді жѕне орындалуы міндетті басќа да нормалар мен лимиттерді џнемі
(кџнтізбелік он екі ай ішінде ќатарынан џш жѕне одан да кљп рет) бђзуы;

5) Ќазаќстан Республикасыныњ нормативтік ќђќыќтыќ актілерін,
жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ зейнетаќы ережесін жѕне уѕкілетті
органныњ нормативтік ќђќыќтыќ актілерін бђзуы не уѕкілетті органныњ
жазбаша нђсќамаларын орындамауы;

6) есептілік пен мѕліметтерді табыс етпеу немесе кљрінеу дђрыс емес
есептілік пен мѕліметтерді табыс ету негіздерініњ кез келгені бойын-
ша алты айѓа дейінгі мерзімге тоќтата тђруѓа ќђќылы.

1-2 Лицензияныњ ќолданылуын тоќтата тђру жинаќтаушы зейнетаќы
ќорыныњ зейнетаќы жарналарын тарту жѕне бђрын тартылѓан салым-
шылар бойынша зейнетаќы тљлемдерін жџзеге асыру жљніндегі ќыз-
метті жџзеге асыру сондай-аќ жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ инвес-
тициялыќ ќызметті жџзеге асыру ќђќыѓын саќтай отырып, жања салым-
шылар тартуына тыйым салуѓа ѕкеп соќтырады.

1-3 Уѕкілетті органныњ жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ зейнетаќы
жарналарын тарту жљніндегі ќызметке лицензиясыныњ ќолданылуын тоќ-
тата тђру туралы ќабылдаѓан шешімін жинаќтаушы зейнетаќы ќоры екі
баспасљз басылымында мемлекеттік тілде жѕне орыс тілінде хабарлан-
дыру жариялау арќылы салымшылар мен алушылардыњ назарына жет-
кізеді.

1-4 Лицензияныњ ќолданылуын тоќтата тђру себептерін жинаќтау-
шы зейнетаќы ќорыныњ белгіленген мерзімде жоймауы оны уѕкілетті
органныњ ќайтарып алуына негіз болып табылады.

2 Уѕкілетті орган љздеріне ќатысты ыќпал ету шараларын ќолданѓан
жинаќтаушы зейнетаќы ќоры не тђлѓа оныњ іс-ѕрекетіне сот тѕртібімен
шаѓымдануѓа ќђќылы.

42-1-бап Жинаќтаушы зейнетаќы ќорын консервациялау
ђѓымы

1.  Жинаќтаушы зейнетаќы ќорын консервациялау уѕкілетті орган-
ныњ шешімі бойынша ѕкімшілік, зањ, ќаржылыќ, ђйымдастыру-техни-
калыќ жѕне басќа да іс-шаралар кешенін жѕне жинаќтаушы зейнетаќы
ќорыныњ ќаржылыќ жаѓдайын оњалту мен жђмыс сапасын жаќсарту
маќсатында оѓан ќатысты рѕсімдерді мѕжбџрлеп жџргізуді білдіреді.
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2. Жинаќтаушы зейнетаќы ќоры осы Зањныњ 42-бабыныњ 1-1-тарма-
ѓыныњ 3) 6) тармаќшаларында кљрсетілген негіздердіњ бірі бойынша
консервациялауѓа ђшырауы мџмкін.

3. Консервациялау режимін белгілеу уѕкілетті органныњ шектелген
мерзімге (бір жылѓа дейін) жинаќтаушы зейнетаќы ќорын басќару
жљніндегі уаќытша ѕкімшілікті немесе жинаќтаушы зейнетаќы ќорын
уаќытша басќарушыны таѓайындауды кљздейді.

4. Жинаќтаушы зейнетаќы ќорын консервациялау жинаќтаушы зей-
нетаќы ќорыныњ љз ќаражаты есебінен жџзеге асырылады.

5.   Уѕкілетті органныњ консервациялауды жџргізу туралы шешіміне
жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ акционерлері сот тѕртібімен он кџн
мерзімде шаѓымдануы мџмкін. Кљрсетілген шешімге шаѓымдану жи-
наќтаушы зейнетаќы ќорын консервациялауды тоќтатпайды.

42-2-бап Жинаќтаушы зейнетаќы ќорын басќару жљніндегі
уаќытша ѕкімшілік (жинаќтаушы зейнетаќы ќорын уаќытша
басќарушы)

1. Уѕкілетті орган уаќытша ѕкімшілікті (жинаќтаушы зейнетаќы
ќорын уаќытша басќарушыны) оныњ ќызметкерлерініњ ішінен не оныњ
ќызметкерлері болып табылмайтын, осы Зањныњ 40-бабыныњ 2-тарма-
ѓында белгіленген ењ тљменгі талаптарѓа сай келетін адамдар ішінен
таѓайындайды.

2. Уаќытша ѕкімшілікті (жинаќтаушы зейнетаќы ќорын уаќытша
басќарушы) басшысыныњ жѕне оныњ мџшелерініњ ќђќыќтары мен
міндеттері, сондай-аќ ењбекаќы тљлеу талаптары уѕкілетті орган мен
уаќытша ѕкімшілікті (жинаќтаушы зейнетаќы ќорын уаќытша басќару-
шы) арасында жасалатын шартта белгіленеді.

3.  Уѕкілетті орган уаќытша ѕкімшіліктіњ мџшелерін (жинаќтаушы
зейнетаќы ќорын уаќытша басќарушыны) кез келген сѕтте ауыстыруѓа
ќђќылы.

4.  Жинаќтаушы зейнетаќы ќорына келтірілген залал џшін уаќытша
ѕкімшілікті (жинаќтаушы зейнетаќы ќорын уаќытша басќарушы) бас-
шысы мен оныњ мџшелері Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарына сѕйкес
жауапкершілікте болады. Уаќытша ѕкімшілікті басшысы мен оныњ
мџшелеріне (жинаќтаушы зейнетаќы ќорын уаќытша басќарушыѓа) ѕдет-
тегі љндірістік тѕуекел санатына жатќызылуы мџмкін залал џшін
жауапкершілік жџктеуге жол берілмейді.
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42-3-бап Уѕкілетті органныњ жинаќтаушы зейнетаќы ќорына
консервация жџргізу туралы шешімі

1. Уѕкілеті органныњ жинаќтаушы зейнетаќы ќорына консервация
жџргізу туралы шешімі:

1) жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ атауын жѕне оныњ орналасќан
жерін;

2) жинаќтаушы зейнетаќы ќорын консервациялау туралы шешімніњ
негіздемесін;

3) консервациялауды ќолданудыњ басталуын жѕне мерзімін;
4) жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ ќызметіне салынѓан шектеулер

тізбесін;
5) уаќытша ѕкімшіліктіњ дербес ќђрамын;
6) консервациялау режиміндегі жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ бас-

шы ќызметкерлеріне љз жђмысы туралы есепті ѕзірлеу жљніндегі нђсќа-
маны, кіріс туралы декларацияны, меншіктіњ бар екендігі жѕне оныњ
мљлшері жѕне осы ќђжаттарды уаќытша ѕкімшілікке (жинаќтаушы
зейнетаќы ќорын уаќытша басќарушыѓа) ђсынуы туралы мѕліметтерді;

7) уаќытша  (жинаќтаушы зейнетаќы ќорын уаќытша басќарушыѓа)
ђсынымдарын ќамтуы тиіс.

2. Уѕкілетті органныњ жинаќтаушы зейнетаќы ќорына консервация-
лау жџргізу туралы шешімін уѕкілетті орган Ќазаќстан Республикасы-
ныњ бџкіл аумаѓында таратылатын мерзімді баспасљз басылымдарында
мемлекеттік жѕне орыс тілдерінде жариялайды.

42-4-бап Жинаќтаушы зейнетаќы ќорын консервациялау ке-
зењінде басќару ерекшеліктері. Жинаќтаушы зейнетаќы ќорын
басќару жљніндегі уаќытша ѕкімшіліктіњ (жинаќтаушы зейнетаќы
ќорын уаќытша басќарушыныњ) љкілеттіктері

1. Консервация жасалуы басталысымен жѕне оныњ мерзімінде:
1) жинаќтаушы зейнетаќы ќоры акционерлерініњ оны басќару

жљніндегі ќђќыќтары тоќтатыла тђрады;
2)  жинаќтаушы зейнетаќы ќоры органдарыныњ жѕне оныњ басшы

ќызметкерлерініњ љкілеттіктері тоќтатыла тђрады;
3) жинаќтаушы зейнетаќы ќорын басќару жљніндегі бџкіл љклеттік-

тер уаќытша ѕкімшілікке (жинаќтаушы зейнетаќы ќорын уаќытша бас-
ќарушыѓа) кљшеді;

4) жинаќтаушы зейнетаќы ќоры атынан жѕне оныњ есебінен уаќыт-
ша ѕкімшілікке (жинаќтаушы зейнетаќы ќорын уаќытша басќарушыѓа)
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мѕлім етпестен жѕне оныњ жазбаша келісімінсіз жасалѓан барлыќ
мѕмілелер жарамсыз деп танылуы мџмкін.

2. Уаќытша ѕкімшілікті (жинаќтаушы зейнетаќы ќорын уаќытша
басќарушы):

1) осы Зањныњ 42-5-бабыныњ талаптарын ескере отырып, жинаќтау-
шы зейнетаќы ќоры ќызметініњ барлыќ мѕселелері жљнінде дербес
шешім ќабылдауѓа;

2) жинаќтаушы зейнетаќы ќоры атынан шарттарѓа жѕне кђжаттарѓа
ќол ќоюѓа;

3) жинаќтаушы зейнетаќы ќоры атынан жѕне оныњ мџддесіне орай
талап ќоюѓа;

4) жђмыстан босату, лауазымын тљмендету немесе лауазымынан
уаќытша босату, жинаќтаушы зейнетаќы ќоры ќызметкерлерініњ ара-
сында міндеттерді бљлу туралы бђйрыќтарды ќоса алѓанда, бђйрыќтар
шыѓаруѓа ќђќылы.

42-5-бап Жинаќтаушы зейнетаќы ќорын басќару жљніндегі
уаќытша ѕкімшіліктіњ (жинаќтаушы зейнетаќы ќорын уаќытша
басќарушыныњ) ќызметін баќылау

1. Жинаќтаушы зейнетаќы ќорын консервациялау мерзімі ішінде
уаќытша ѕкімшіліктіњ (жинаќтаушы зейнетаќы ќорын уаќытша басќа-
рушыныњ) ќызметін баќылауды уѕкілетті орган жџзеге асырады, ол:

1) уаќытша ѕкімшілікке (жинаќтаушы зейнетаќы ќорын уаќытша
басќарушыѓа) жинаќтаушы зейнетаќы ќорын консервациялау кезењін-
дегі іс-шаралардыњ негізгі баѓыттары туралы ђсынымдар беруге;

2) уаќытша ѕкімшілік (жинаќтаушы зейнетаќы ќорын уаќытша
басќарушы) орындауѓа міндетті жазбаша нђсќамалар беруге;

3) уаќытша ѕкімшілік (жинаќтаушы зейнетаќы ќорын уаќытша
басќарушыныњ) оныњ ќызметі жѕне жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ
ќызметі туралы кез келген аќпаратты беруін талап етуге;

4) жасалѓан жђмыс туралы уаќытша ѕкімшіліктіњ жинаќтаушы зейнетаќы
ќорын уаќытша басќарушыныњ) есебін тыњдауѓа;

5) консервациялау мерзімін ђзартуѓа;
6) жинаќтаушы зейнетаќы ќорын консервациялауды аяќтау туралы

шешім ќабылдауѓа ќђќылы.
2. Уаќытша ѕкімшіліктіњ (жинаќтаушы зейнетаќы ќорын уаќытша

басќарушыныњ) ќызметін егжей-тегжейлі регламенттеу жѕне оныњ
џшінші тђлѓалармен љзара ќарым-ќатынастарыныњ принциптері уѕкі-
летті органныњ нормативтік ќђќыќтыќ актілерінде айќындалады.
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42-6-бап Консервациялауды тоќтату
1. Жинаќтаушы зейнетаќы ќорын консервациялау мынадай негіздер

бойынша тоќтатылады:
1) уѕкілетті органныњ шешімімен белгіленген консервациялау

мерзімініњ љтуі;
2)  уѕкілетті органныњ консервациялауды мерзімінен бђрын аяќтау

туралы шешім ќабылдауы.
2.  Жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ ќаржылыќ жаѓдайын оњалтуѓа

жѕне жђмыс сапасын жаќсартуѓа байланысты жинаќтаушы зейнетаќы
ќорын консерваииялауды (оныњ ішінде мерзімінен бђрын да) тоќтату
жинаќтаушы зейнетаќы ќорына ќатысты уѕкілетті орган немесе уаќыт-
ша ѕкімшілік (жинаќтаушы зейнетаќы ќорын уаќытша басќарушы) бел-
гілеген барлыќ шектеулердіњ кџшін жоюѓа ѕкеп соѓады. Бђл жаѓдайда
консервациялау мерзімі ішінде ќђрылтай ќђжаттарына енгізілген љзге-
рістер мен толыќтырулар, жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ басќару
органдары жѕне ќызметкерлер ќђрамы кџшінде ќалады.

3. Егер жинаќтаушы зейнетаќы ќорын консервациялау оныњ ќаржы-
лыќ жаѓдайын оњалтуѓа жѕне жђмыс сапасыныњ жаќсаруына ѕкеп соќпа-
ѓан жаѓдайда, уѕкілетті орган Ќазаќстан Республикасыныњ зейнетаќы-
мен ќамсыздандыру туралы зањдарында кљзделген негіздер бойынша
зейнетаќы жарналарын тарту жѕне жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ
зейнетаќы тљлемдерін жџзеге асыру бойынша ќызметке берілген ли-
цензияны ќайтарып алуѓа ќђќылы.

43-бап Жинаќтаушы зейнетаќы ќорын ќайта ќђру
1. Жинаќтаушы зейнетаќы ќорын ќайта ќђру уѕкілетті органныњ

рђќсатымен акционерлердіњ жалпы жиналысыныњ шешімі бойынша
біріктіру, бљліп шыѓару жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ корпоративтігі
тџрден ашыќ тџрге љзгерту нысанында жџзеге асырылады.  Рђќсат беру
талаптары мен тѕртібі уѕкілетті органныњ нормативтік ќђќыќтыќ актіле-
рімен белгіленеді.
Жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ ќайта ќђруды жџргізуге рђќсат алу

туралы љтінішіне мынадай ќђжаттар ќоса тіркеледі:
жинаќтаушы зейнетаќы ќоры акционерлері жалпы жиналысыныњ оны

ќайта ќђру туралы шешімі;
жинаќтаушы зейнетаќы ќорын ќайта ђйымдастырудыњ кљзделіп отыр-

ѓан шарттарын  нысандарын, тѕртібі мен мерзімдерін жазылатын ќђжат-
тар;
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ќайта ќђру нѕтижелерініњ ќаржылыќ болжамы, соныњ ішінде жи-
наќтаушы зейнетаќы ќорыныњ жѕне жинаќтаушы зейнетаќы ќорын ќай-
та ќђрудыњ нѕтижесінде ќђрылатын зањды тђлѓалардыњ оны ќайта
ќђрѓаннан кейінгі есептік балансы;
Уѕкілетті орган жинаќтаушы зейнетаќы ќорын ќайта ќђруѓа рђќсат

алу туралы љтінішті ќђжаттардыњ толыќ топтамасы табыс етілген кџннен
бастап бір ай ішінде ќарауѓа тиіс.

2. Ќайта ђйымдастырылатын жинаќтаушы зейнетаќы ќоры уѕкілетті
органныњ ќайта ђйымдастыруды жџргізуге рђќсатын алѓан кџннен бас-
тап кџнтізбелік он бес кџн ішінде екі баспасљз басылымында мемле-
кеттік тілде жѕне орыс тілінде хабарландыру жариялау арќылы љзініњ
барлыќ салымшылары мен алушыларына алдаѓы љзгерістер туралы ха-
бардар етуге міндетті.
Осы тармаќтыњ бірінші бљлігініњ салымшылар мен алушыларды ха-

барландыруѓа ќатысты талабы жинаќтаушы зейнетаќы ќоры џшін оныњ
атауы љзгерген жаѓдайда да міндетті болып табылады.

3. Бљлініп шыќќан жинаќтаушы зейнетаќы ќоры (ќорлары) бљлініп
шыѓу нысанында ќайта ђйымдастырылѓан жаѓдайда зейнетаќы жарна-
ларын тарту жљніндегі ќызметті жѕне зейнетаќы тљлемдерін жџзеге асыру
жљніндегі ќызметті жџзеге асыруѓа жања лицензия алуѓа міндетті.
Ќайта ђйымдастыру жаѓдайында мынадай жинаќтаушы зейнетаќы

ќорлары:
1) бљліп шыѓару нысанында ќайта ђйымдастыру кезінде љзінен екі

жѕне одан да кљп зањды тђлѓа бљлініп шыќќан жинаќтаушы зейнетаќы
ќоры;

2) біріктіру нысанында ќайта ђйымдастыру кезінде љзіне басќа
жинаќтаушы зейнетаќы ќорын ќосып алѓан жинаќтаушы зейнетаќы
ќоры лицензиясыныњ негізінде ќайта ђйымдастырылѓан жинаќтау-
шы зейнетаќы ќоры зейнетаќы жарналарын тарту жљніндегі ќызметті
жѕне зейнетаќы тљлемдерін жџзеге асыру жљніндегі ќызметті ќолда
бар лицензиясы негізінде жџзеге асыруѓа ќђќылы.
Жинаќтаушы зейнетаќы ќорын корпоративтік ќордан ашыќ ќор етіп

тџрін љзгерткен жаѓдайда ќайта ђйымдастырылѓан жинаќтаушы зейнетаќы
ќоры да жања лицензия алуѓа міндетті.

44-бап. Жинаќтаушы зейнетаќы ќорын ќайта ќђруѓа рђќсат
беруден бас тарту
Уѕкілетті органныњ жинаќтаушы зейнетаќы ќорын ќайта ќђруѓа рђќсат

беруден мына негіздердіњ кез келгені:
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1) ќайта ќђрылатын Жинаќтаушы зейнетаќы ќоры акционерлері жал-
пы жиналысыныњ тиісті шешімдері болмауы;

2)  кљзделіп отырѓан ќайта ќђрудыњ нѕтижесінде салымшылар мен
алушылардыњ мџдделеріне нђќсан келтірілуі;

3) кљзделіп отырѓан ќайта барудыњ нѕтижесінде Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ монополияѓа ќарсы зањдары талаптарыныњ бђзылуы бойынша
бас тартылады.

45-бап. Жинаќтаушы зейнетаќы ќорын тарату
1. Жинаќтаушы зейнетаќы ќоры:
1) уѕкілетті органныњ љзі белгілеген тѕртіппен берген рђќсаты болѓан

кезде жинаќтаушы зейнетаќы ќоры акционерлері жалпы жиналысыныњ
шешімі бойынша;

2) Ќазаќстан Республикасыныњ зањ актілерінде кљзделген жаѓдай-
ларда соттыњ шешімі бойынша таратылуы мџмкін.

2. Ерікті жѕне мѕжбџрлеп тарату, тарату комиссиясыныњ љкілетті осы
Зањда белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып, Ќазаќстан Республи-
касыныњ зањдарында белгіленеді.

3. Кредиторлардыњ мџдделерін ќамтамасыз ету жѕне жинаќтаушы
зейнетаќы ќорларын ерікті жѕне мѕжбџрлеп тарату рѕсімдеріне олар-
дыњ ќатысуымен шешім ќабылдау маќсатында кредиторлар комитеті
ќђрылады.
Ерікті немесе мѕжбџрлеп таратылатын жинаќтаушы зейнетаќы ќоры-

ныњ кредиторлар комитетініњ ќђрамын жинаќтаушы зейнетаќы ќорын
тарату комиссиясыныњ ђсынысы бойынша уѕкілетті орган бекітеді.
Кредиторлар комитетін ќђрудыњ жѕне оныњ ќызметініњ ерекшелік-

тері уѕкілетті органныњ нормативтік ќђќыќтыќ актілерімен белгіленеді.
4. Ќазаќстан Республикасыныњ 2003 жылѓы 10 шілдедегі № 483-

11 Зањымен 45-баптыњ 4-тармаѓы алынып тасталды.
5.Тарату комиссиясы таратылатын жинаќтаушы зейнетаќы ќоры-

ныњ зейнетаќы активтерін, оныњ зейнетаќымен ќамсыздандыру ту-
ралы шарттар бойынша міндеттемелерін уѕкілетті орган белгілеген
тѕртіппен басќа жинаќтаушы зейнетаќы ќорына тапсыру жљнінде
шаралар ќолдануѓа міндетті.
Таратылатын жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ алушылары мен

салымшылары тарату комиссиясы белгілеген мерзімдерде басќа
жинаќтаушы зейнетаќы ќорын љздігінен тањдауѓа ќђќылы.

6. Тарату комиссиясы бекітілгеннен кейін жеті кџн мерзімде тарату
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баланстыќ есебін уѕкілетті орган мен Ќазаќстан Республикасыныњ Ѕділет
министрлігіне табыс етуге міндетті.
Тарату комиссиясы жинаќтаушы зейнетаќы ќорын таратуды аяќтаѓан

кезде белгіленен тѕртіппен ќђжаттарды саќтау џшін мђраѓатќа тапсы-
руѓа жѕне бђл жљнінде уѕкілетті органѓа хабарлауѓа міндетті.

7. Жинаќтаушы зейнетаќы ќоры кредиторларыныњ Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ зањдарында белгіленген тѕртіппен танылѓан талаптары
Ќазаќстан Республикасыныњ азаматтыќ зањдарында белгіленген кезек-
тілікпен ќанаѓаттандырылады.
Тиісті кезектілік басталѓаннан кейін кредитордыњ талабы оныњ келісі-

мімен Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарына ќайшы келмейтін тѕсілдер-
мен, оныњ ішінде аќшалай нысанда жѕне (немесе) есеп айырысудыњ
барабарлыќ принципін саќтай отырып, мџлікті заттай нысанда беру арќы-
лы ќанаѓаттандырылуы мџмкін.
Тарату ісін жџргізуге байланысты, оныњ ішінде жинаќтаушы зей-

нетаќы ќорын тарату комиссиясыныњ ќызметін ќамтамасыз ету жљніндегі
шыѓыстар, сондай-аќ таратылатын жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ
негізгі функцияларын ќамтамасыз ету ќажеттілігінен туындайтын шы-
ѓыстар кезектен тыс жѕне тђраќты тџрде жџзеге асырылады.

8. Жинаќтаушы зейнетаќы ќорын тарату комиссиясыныњ ќызметін
баќылауды уѕкілетті орган жџзеге асырады.

45-1-бап. Жинаќтаушы зейнетаќы ќорын ерікті тџрде тарату
1. Жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ ерікті тџрде таратылуѓа рђќсат

алу туралы љтінішін уѕкілетті орган тиісті тџрде ресімделген ќђжаттар-
ды алѓан кџннен бастап бір ай ішінде ќарауы тиіс.
Љтінішке мына ќђжаттар:
1) акционерлердіњ жалпы жиналысыныњ ерікті тџрде тарату туралы

шешімі;
2) тарату туралы шешім ќабылданѓан кџнге зейнетаќы активтерін

баѓалау;
3)  зейнетаќы активтерін тапсыру мерзімі мен кезењдері туралы іс-

шаралар жоспары жѕне акционерлердіњ жалпы жиналысы бекіткен
жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ љзініњ ќызметін тоќтатуѓа ѕзірлік жос-
пары;

4) жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ љз міндеттемелері бойынша есеп
айырысуы џшін, оныњ ќаражатыныњ жеткілікті екенін куѕландыратын
баланстыќ есеп;
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5) тарату комиссиясыныњ мџшелеріне кандидаттардыњ, оныњ ішінде
филиалдарда не љкілдіктерде ќђрылатын бљлімшелерініњ тізімі;

6) басќа да ќажетті мѕліметтер ќоса берілуге тиіс.
2. Уѕкілетті орган ерікті тџрде таратуѓа рђќсат беруден бас тартќан

жаѓдайда љз шешімін негіздеуге жѕне бас тартуды жинаќтаушы зейнетаќы
ќорыныњ басшы ќызметкерлері мен акционерлерініњ назарына жеткі-
зуге тиіс.
Уѕкілетті органныњ ерікті тџрде таратуѓа рђќсатын алѓан кезде жинаќ-

таушы зейнетаќы ќоры филиалдар мен љкілдіктерді ескере атырып, тарату
комиссиясын ќђрады.

3. Таратылатын жинаќтаушы зейнетаќы ќоры уѕкілетті органныњ та-
ратуѓа рђќсатын алѓан кџннен бастап он кџн ішінде салымшылар мен
алушыларѓа Ќазаќстан Республикасыныњ бџкіл аумаѓына таратылатын
екі мерзімдік баспасљз басылымында хабарландыру жариялау арќылы
жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ таратылуы туралы хабарлауѓа міндетті.

4. Барлыќ кредиторлардыњ талаптарын ќанаѓаттандыру џшін ќара-
жат жеткіліксіз болѓан жаѓдайда жинаќтаушы зейнетаќы ќоры банк-
роттыќ негізі бойынша мѕжбџрлеп таратылуѓа жатады.

5. Жинаќтаушы зейнетаќы ќорын ерікті тџрде таратуды аяќтаудыњ
мџмкін болмауына байланысты уѕкілетті орган оны мѕжбџрлеп тарату
туралы талап-арызбен сотќа шаѓымдануѓа ќђќылы.

45-2-бап Жинаќтаушы зейнетаќы ќорын мѕжбџрлеп тарату-
дыњ ерекшеліктері

1. Жинаќтаушы зейнетаќы ќорын мѕжбџрлеп тарату:
1) жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ банкрот болуына;
2) Ќазаќстан Республикасыныњ зейнетаќымен ќамсыздандыру тура-

лы зањдарында кљзделген негіздер бойынша жинаќтаушы зейнетаќы
ќоры лицензияларыныњ кері ќайтарылып алынуына;

3)  уѕкілетті мемлекеттік органдардыњ, жеке немесе зањды тђлѓа-
лардыњ Ќазаќстан Республикасыныњ зањ актілерінде кљзделген басќа
да негіздер бойынша жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ ќызметін тоќта-
ту туралы талап-арызына байланысты жџзеге асырылады.

2.  Жинаќтаушы зейнетаќы ќорын тарату осы баптыњ 1-тармаѓыныњ
3) тармаќшасында кљзделген негіздер бойынша осы Зањѓа сѕйкес
жџргізіледі.

3.  Жинаќтаушы зейнетаќы ќоры мѕжбџрлеп таратылѓан жаѓдайда
сот он кџн ішінде жинаќтаушы зейнетаќы ќорын мѕжбџрлеп тарату ту-
ралы шешімніњ кљшірмесін уѕкілетті органѓа жібереді.
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Сот жинакггаушы зейнетаќы ќорын лицензияны кері ќайтарып алуѓа
байланыссыз негіздер бойынша мѕжбџрлеп тарату туралы шешім ќабыл-
даѓан жаѓдайда, уѕкілетті орган Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарында
белгіленген тѕртіппен оныњ лицензиясын кері ќайтарып алу туралы мѕсе-
лені ќарайды.

4.  Жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ лицензиясын ќайтарып алу ту-
ралы шешім ќабылданѓан жаѓдайда уѕкілетті орган уаќытша ѕкімшілікті
таѓайындайды.
Жинаќтаушы зейнетаќы ќоры жђмысыныњ, оныњ уаќытша

ѕкімшілігін таѓайындаудыњ тѕртібі, сондай-аќ уаќытша ѕкімшіліктіњ
љкілеттіктері уѕкілетті органныњ нормативтік ќђќыќтыќ актілерімен ай-
ќындалады.
Жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ уаќытша ѕкімшілігі љз ќызметін

уѕкілетті орган жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ тарату комиссиясын
таѓайындаѓанѓа дейінгі кезењде жџзеге асырады.
Жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ тарату комиссиясы таѓайындалѓанѓа

дейін уаќытша ѕкімшіліктіњ ќызметіне баќылауды уѕкілетті орган жџзеге
асырады.
Жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ уаќытша ѕкімшілігініњ есебі уѕкілетті

органѓа жѕне жинаќтаушы зейнетаќы ќорын тарату туралы шешім ќабыл-
даѓан сотќа табыс етіледі.
Жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ уаќытша ѕкімшілігі атќарѓан

жђмыс туралы есепті сот бекітеді.
Уаќытша ѕкімшілік тарату комиссиясын таѓайындау туралы шешім

ќабылданѓан кџннен бастан он кџннен аспайтын мерзімде жинаќтаушы
зейнетаќы ќорыныњ ќђжаттары мен мџлкін тарату комиссиясына береді.
Жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ ќђжаттары мен мџлкін уаќытша

ѕкімшіліктен тарату комиссиясыныњ тљраѓасына беру тљрт дана етіп
жасалатын ќабылдау-љткізу актісімен ресімделеді жѕне оны уѕкілетті
орган бекітеді.  Бектілген актініњ бір данасы іс-материалдарына тігу
џшін сотќа жіберіледі.

5. Жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ тљлем ќабілетсіздігі мен
дѕрменсіздігі сынылатын пруденциялыќ нормативтерді есептеу ѕдісте-
месін жѕне саќталу  міндетті љзге де нормалар мен лимиттер, жинаќтаушы
зейнетаќы ќоры капиталыныњ мљлшерін ескере отырып, уѕкілетті орган-
ныњ жасаѓан ќорытындысымен белгіленеді.
Жинаќтаушы зейнетаќы ќоры сот шешімімен белгіленген тѕртіп бойынша

ѓана банкрот деп танылуы мџмкін. Дѕрменсіз жинаќтаушы зейнетаќы
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ќорын оныњ кредиторларыныњ жѕне жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ
љз шешімі бойынша соттан тыс тарату рѕсіміне жол берілмейді. Тарап-
тардыњ жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ банкроттыѓы туралы іс бой-
ынша бітімгершілік келісім жасауына болмайды.

6.  Сот жинаќтаушы зейнетаќы ќорын мѕжбџрлеп тарату туралы іс
ќозѓаѓан кџннен бастап:

1) жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ ќђрылтайшылары (ќатысушы-
лары), жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ мџлкіне билік етуге ќђќылы
емес;

2) бђрын ќабылданѓан сот шешімдерін орындау тоќтатыла тђрады;
3) кредиторлардыњ жинаќтаушы зейнетаќы ќорына кез келген та-

лаптары, жинаќтаушы зейнетаќы ќорын ђстауѓа арналѓан аѓымдаѓы шы-
ѓыстарѓа байланысты талаптарды ќоспаѓанда, тарату ісін жџргізу бары-
сында ѓана ќойылуы мџмкін;

4)  кредиторлардыњ, салыќ органдарыныњ, оныњ ішінде даусыз (ак-
цептсіз) тѕртіппен ќанаѓаттандырылуѓа жататын талаптары бойынша
жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ банк шоттарынан аќша љндіріп алуѓа,
сондай-аќ жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ мџлкінен љндіріп алу жљнінде
љтініш жасауына жол берілмейді;

5)  жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ лауазымды адамдарыныњ љзде-
ріне тиесілі жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ акцияларын иеліктен шы-
ѓаруына жол берілмейді.

7  Жинаќтаушы зейнетаќы ќорын мѕжбџрлеп тарату туралы, оныњ
ішінде банкроттыќ негіз бойынша шешім ќабылданѓаннан кейін сот
тарату ісін жџргізуді ќозѓайды жѕне оныњ филиалдары мен љкілдіктерін
ескере отырып, жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ тарату комиссиясын
ќђру жљнінде уѕкілетті органѓа міндеттер жџктейді.
Мѕжбџрлеп таратылатын жинаќтаушы зейнетаќы ќорларыныњ тара-

ту комиссиясын таѓайындау тѕртібі жѕне тарату комиссиясыныњ тљраѓа-
сы мен мџшелеріне ќойылатын талаптар уѕкілетті органныњ нормативтік
ќђќыќтыќ актілерімен айќындалады.
Жинаќтаушы зейнетаќы ќоры тарату комиссиясыныњ тљраѓасына,

мџшелеріне жѕне љзге де тартылѓан ќызметкерлерге тљленетін сыйаќы-
ныњ ай сайынѓы мљлшері олардыњ ѕрќайсысына тиісті ќаржы жылына
арналѓан республикалыќ бюджет туралы зањмен белгіленген он еселен-
ген ењ тљменгі жалаќы мљлшерінен аспауы тиіс.
Таратылатын жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ аралыќ тарату балан-

сын жѕне кредиторларыныњ тізілімін уѕкілетті орган бекітеді.
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Жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ тарату комиссиясы уѕкілетті органѓа
атќарѓан жђмысы туралы есепті жѕне оныњ жазбаша сђрауы бойынша
љз ќызметі туралы ќосымша мѕліметтерді жѕне таратылатын жинаќтау-
шы зейнетаќы ќорына ќатысты деректерді ђсынуѓа міндетті.
Таратылатын жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ мџлкін сатуды оныњ

тарату комиссиясы Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарында айќындал-
ѓан тѕртіппен жџргізеді.
Тарату тѕртібі жѕне мѕжбџрлеп таратылатын жинаќтаушы зейнетаќы

ќорларыныњ тарату комиссияларыныњ жђмысына ќойылатын талаптар
уѕкілетті органныњ нормативтік ќђќыќтыќ актілерімен айќындалады.

8. Тарату комиссиясы уѕкілетті органмен келісілген тарату туралы
есепті жѕне тарату балансын сотќа ђсынады.
Сот тарату жљніндегі есепті жѕне тарату балансын бекітіп, тарату

ісін жџргізудіњ аяќталуы туралы ђйѓарым шыѓарады.
Тарату комиссиясы сот ђйѓарымыныњ кљшірмесін зањды тђлѓалар-

ды мемлекеттік тіркеуді жџзеге асыратын ѕділет органы мен уѕкілетті
органѓа жібереді.
Жинаќтаушы зейнетаќы ќорын тарату аяќталѓан кезде тарату комис-

сиясы ќђжаттарды саќтау џшін белгіленген тѕртіппен мђраѓатќа тапсы-
руѓа жѕне бђл жљнінде уѕкілетті органѓа хабарлауѓа міндетті.

45-3-бап. Уѕкілетті органныњ жинаќтаушы зейнетаќы ќорла-
рыныњ таратылу процесіндегі баќылау љкілеттіктері
1.  Ерікті жѕне мѕжбџрлеп, оныњ ішінде банкроттыќ негіз бойынша

таратылатын жинаќтаушы зейнетаќы ќорларыныњ тарату комиссиясы-
ныњ ќызметіне баќылауды жџзеге асыру маќсатында уѕкілетті орган:

1) тарату комиссияларынан атќарѓан жђмысы туралы есепті, ќажет
болѓан жаѓдайда, ќосымша аќпаратты алуѓа;

2) тарату комиссияларыныњ есептерді жѕне ќосымша аќпаратты ђсыну
нысанын, мерзімін жѕне кезењділігін белгілеуге;

3)  тарату комиссияларыныњ ќызметіне тексеру жџргізуге;
4)  тарату комиссияларыныњ ќызметінен Ќазаќстан Республикасы-

ныњ зањдарын, кредиторлардыњ ќђќыќтары мен зањды мџдделерін бђзу
аныќталѓан жаѓдайда, ќђќыќ бђзушылыќтарды жою жљнінде тарату ко-
миссияларыныњ орындауы міндетті жазбаша ђйѓарым шыѓаруѓа, ђйѓа-
рымды орындау мерзімін белгілеуге;
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5)  тарату комиссиясы белгіленген мерзімде жазбаша ђйѓарымды
орындамаѓан жаѓдайда, кредиторлардыњ ќђќыќтарын жѕне зањмен ќор-
ѓалатын мџдделерін ќорѓау џшін сотќа не прокуратура органдарына
жџгінуге ќђќылы.

2.  Тарату комиссиясы Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарын бђзѓан
жаѓдайда, тарату комиссиясыныњ тљраѓасы Ќазаќстан Республикасыныњ
зањдарына сѕйкес жауапты болады.
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9-тарау

ЖИНАЌТАУШЫ ЗЕЙНЕТАЌЫ ЌОРЛАРЫНЫЊ
ЉЗ КАПИТАЛЫ

46-бап. Жинаќтаушы зейнетаќы ќорларыныњ љз капиталын
ќђру

1. Жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ љз капиталы:
1) ќђрылтайшылар мен акционерлердіњ жарѓылыќ капиталѓа салѓан

салымдары;
2)  комиссиялыќ сыйаќылар;
3)  Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарында кљзделген љзге де кљздер

есебінен ќђралады.
2. Жинаќтаушы зейнетаќы ќорларыныњ љз капиталы — жинаќтаушы

зейнетаќы ќоры міндеттемелерініњ сомасын шегеріп тастаѓаннан кейінгі
оныњ активтерініњ ќђны.

47-бап. Жинаќтаушы зейнетаќы ќорларыныњ жарѓылыќ ка-
питалын ќалыптастыру ерекшеліктері

1   47-баптыњ 1-тармаѓы 2002 жылѓы 29 желтоќсандаѓы Ќазаќ-
стан Республикасыныњ № 369-11 Зањымен алып тасталды.

2.  Жинаќтаушы зейнетаќы ќоры жарѓылыќ капиталыныњ ењ тљменгі
мљлшерін оны ќалыптастырудыњ тѕртібі мен ќђрамын уѕкілетті орган
белгілейді.
Жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ ењ тљмен жарѓылыќ капиталыныњ

мљлшеріне талаптар љскен жаѓдайларда, жинаќтаушы зейнетаќы ќоры
залалдыњ болѓанына ќарамастан акцияларды ќосымша шыѓаруды жџзеге
асырады.

3. Жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ жарѓылыќ капиталы аќшамен
тљленеді.

4. Ќђрылтайшылар немесе зањды тђлѓа акционерлер љз капиталы-
ныњ шегінде жарѓылыќ капиталѓа аќша салады, жинаќтаушы зейнетаќы
ќорыныњ акцияларын тљлейді.
Ќђрылтайшылар немесе жеке тђлѓа акционерлер Ќазаќстан Респуб-

ликасыныњ салыќ зањдарында табысы мен мџлкі туралы декларация беру
бљлігінде белгіленген талаптарды ескере отырып, жарѓылыќ капиталѓа
аќша салады, жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ акцияларын тљлейді.
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5.  Зейнетаќы жарналарын тарту жѕне зейнетаќы тљлемдерін жџзеге
асыру жљніндегі ќызметті жџзеге асыру ќђќыѓына лицензия алу тура-
лы љтініш берілген кезде жарѓылыќ капитал Ќазаќстан Республикасы-
ныњ зањдарында белгіленген тѕртіппен толыќ тљленуге тиіс.

6.  Уѕкілетті орган жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ ќђрылтайшы-
лары мен акционерлерінен ќђрылтай ќђжаттары мен ќаржы есептілігін
табыс етуді талап етуге, сондай-аќ мемлекеттік органдардан ќажетті
мѕліметтерді сђратуѓа ќђќылы.

48-бап. Жинаќтаушы зейнетаќы ќорларыныњ комиссиялыќ
сыйаќылары

1. Комиссиялыќ сыйаќыныњ шекті шамасын Ќазаќстан Республика-
сыныњ Џкіметі:

1)  инвестициялыќ кірістіњ он бес процентінен;
2) айына зейнетаќы активтерініњ 0,05 процентінен аспайтын шекте

белгілейді. Комиссиялыќ сыйаќыныњ шамасы жылына ењ кљбі бір рет
љзгеруі жѕне кџнтізбелік жыл басталѓанѓа дейін кемінде бір ай бђрын
жариялануы мџмкін. Комиссиялыќ сыйаќыны алудыњ тѕртібін Ќазаќ-
стан Республикасыныњ Џкіметі белгілейді.

2.  Жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ љз ќаражатын пайдаланудан
алынѓан табыстары кљлемінде жинаќтаушы зейнетаќы ќорына тиесілі
болады.
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10-тарау

ЖИНАЌТАУШЫ ЗЕЙНЕТАЌЫ ЌОРЛАРЫНЫЊ
ЕСЕБІ МЕН ЕСЕП БЕРІП ОТЫРУЫ, ЖИНАЌТАЛЃАН

ЗЕЙНЕТАЌЫ ЌАРАЖАТЫНЫЊ ЌЂПИЯСЫ

49-бап. Жинаќтаушы зейнетаќы ќорларындаѓы есепке алу
1. Жинаќтаушы зейнетаќы ќорлары Ќазаќстан Республикасыныњ зањ-

дарында белгіленген тѕртіппен бухгалтерлік есеп жџргізіп, жеке ќара-
жаты жѕне зейнетаќы активтері бойынша бљлек ќаржылыќ есеп береді.

2. Салымшылардыњ (алушылардыњ) жеке шоттарындаѓы міндетті
зейнетаќы жарналары, ерікті зейнетаќы жарналары жѕне ерікті кѕсіптік
зейнетаќы жарналары есебінен жинаќталѓан зейнетаќы ќаражатыныњ
есебі уѕкілетті орган белгілейтін тѕртіппен бљлек жџргізіледі. Зейнетаќы
жарналары есебініњ дђрыс жџргізілуіне жѕне инвестициялыќ кірістіњ
салымшылардыњ (алушылардыњ) жеке зейнетаќы шотына есептелуіне
уѕкілетті орган баќылау жасайды.

3.  Жинаќтаушы зейнетаќы ќорлары бухгалтерлік есепте жѕне есеп
беруді жасау кезінде пайдаланылатын ќђжаттардыњ есепке алынуы мен
саќталуын ќамтамасыз етуге міндетті. Саќталуѓа жататын негізгі ќђжат-
тардыњ тізбесі мен олардыњ саќталу мерзімін уѕкілетті орган белгілейді.

49-1-бап. Жинаќтаушы зейнетаќы ќорларыныњ аудиті
1.  Жинаќтаушы зейнетаќы ќорларыныњ аудитін уѕкілетті органныњ

лицензиясы болѓан жаѓдайда аудиторлыќ ђйым жџргізеді.
2. Жыл ќорытындысы бойынша аудиторлыќ есеп жинаќтаушы зей-

нетаќы ќорыныњ жылдыќ ќаржылыќ есептілігініњ ажырамас бљлігі
болып табылады. Жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ ќаржылыќ жаѓдайы
туралы аудиторлыќ ђйымныњ аудиторлыќ есебі коммерциялыќ ќђпия
болып табылмайды.

3. Жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ аудитін жџзеге асыруѓа ќойы-
латын талаптар уѕкілетті органныњ нормативтік ќђќыќтыќ актілерімен
белгіленеді.

50-бап. Жинаќталѓан зейнетаќы ќаражатыныњ ќђпиясы
1.  Жинаќталѓан зейнетаќы ќаражаттарыныњ ќђпиясы салымшылар

(алушылар) туралы, салымшылардыњ (алушылардыњ) жеке зейнетаќы
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шоттарындаѓы ќалдыќтар жѕне аќша ќозѓалысы туралы мѕліметтерді
ќамтиды.
Жинаќтаушы зейнетаќы ќорларыныњ жинаќталѓан зейнетаќы ќара-

жатыныњ ќђпиялылыѓына кепілдік береді.
2. Љзініњ ќызмет міндеттерін жџзеге асыру џшін жинаќталѓан зей-

нетаќы ќаражатыныњ ќђпиясы болып саналатын мѕліметтерге ќол жеткізу-
ге мџмкіндік алѓан жинаќтаушы зейнетаќы ќорларыныњ лауазымды
адамдары, ќызметкерлері жѕне љзге де адамдар жинаќталѓан зейнетаќы
ќаражатыныњ ќђпиясы болып саналатын мѕліметтерді жариялауѓа
ќђќылы емес жѕне оларды жариялаѓаны џшін, осы баптыњ 3-5-тармаќ-
тарында кљзделген жаѓдайларды ќоспаѓанда, Ќазаќстан Республикасы-
ныњ зањдарына сѕйкес жауап береді.

3. Жинаќталѓан зейнетаќы ќаражатыныњ ќђпиясы зейнетаќылыќ жар-
на тљлеуші салымшыѓа, алушыѓа, алушыныњ Ќазаќстан Республикасы
зањдарыныњ талаптарына сѕйкес ресімделген жазбаша келісімі негізінде
кез келген џшінші адамѓа ашылуы мџмкін.

4. Жеке зейнетаќы шоттарындаѓы аќшаныњ ќалдыќтары мен љзгерісі
туралы аныќтамалар:

1)  аныќтау жѕне алдын ала тергеу органдарына — олар жџргізіп
отырѓан ќылмыстыќ істер бойынша;

2) соттарѓа сот ђйѓарымыныњ негізінде олар жџргізіп отырѓан істер
бойынша;

3. салыќ органдарына — тексеріліп отырѓан тђлѓаѓа салыќ салуѓа
байланысты мѕселелер бойынша.

4) уѕкілетті органѓа — алушыныњ љтінішіне байланысты туындаѓан
мѕселелер бойынша, не олардыњ жинаќтаушы зейнетаќы ќорына тексе-
ру жџргізуіне байланысты;

5) прокурорѓа — оныњ ќарауындаѓы материал бойынша љз ќђзыреті
шегінде тексеру жџргізу туралы ќаулы негізінде;

6) салымшыныњ (алушыныњ) љкілдеріне — нотариатпен куѕланды-
рылѓан сенімхат негізінде;

7) жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ жыл сайынѓы міндетті аудитін
жџргізетін аудиторлыќ ђйымдарѓа берілуі мџмкін.

5. Алушыныњ жеке зейнетаќы шотыныњ болуы туралы, олардаѓы
аќшаныњ ќалдыќтары мен љзгерістері туралы аныќтамалар алушы ќай-
тыс болѓан жаѓдайда љсиетте аталѓан адамдарѓа, мђрагерлік істер бой-
ынша іс жџргізуші соттарѓа, нотариаттыќ кењселерге жѕне шетелдік
консулдыќ мекемелерге беріледі.
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11-тарау

ЖИНАЌТАУШЫ ЗЕЙНЕТАЌЫ ЌОРЫНЫЊ
ЗЕЙНЕТАЌЫ АКТИВТЕРІН БАСЌАРУ

51-бап. Жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ зейнетаќы актив-
терін басќару тѕртібі
Жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ зейнетаќы активтерін инвестиция-

лыќ басќаруды зейнетаќы активтерін инвестициялыќ басќаруды жџзеге
асырушы ђйым не ќызметтіњ осындай тџрімен айналысу ќђќыѓына тиісті
лицензиясы болѓан кезде жинаќтаушы зейнетаќы ќоры дербес, уѕкі-
летті орган белгілеген тѕртіппен жџзеге асырады.

52-бап. Жинаќтаушы зейнетаќы ќорларыныњ зейнетаќы ак-
тивтерін инвестициялыќ басќаруды жџзеге асыратын ђйымдар

1. Жинаќтаушы зейнетаќы ќорларыныњ зейнетаќы активтерін инвес-
тициялыќ басќаруды жџзеге асыратын ђйым зањды тђлѓа, баѓалы ќаѓаз-
дар рыногыныњ кѕсіпќой ќатысушысы болып табылады жѕне Ќазаќстан
Республикасыныњ зањдарында белгіленген тѕртіппен акционерлік ќоѓам
нысанында ќђрылады.

1-1. Ќазаќстан Республикасыныњ резиденттері мен резидент емес
жеке жѕне зањды тђлѓалары осы Зањда жѕне уѕкілетті органныњ љзге де
нормативтік-ќђќыќтыќ актілерінде белгіленген талаптарды ескере оты-
рып, зейнетаќы активтерін инвестициялыќ басќаруды жџзеге асыратын
ђйымныњ ќђрылтайшылары немесе акционерлері бола алады.

1-2. Рейтинг агенттіктерініњ бірініњ белгілі бір рейтінгін иеленген
зањды тђлѓа ќаржы ђйымы ѓана Ќазаќстан Республикасыныњ резиденті
болып табылмайтын зейнетаќы активтерін инвестициялыќ басќаруды
жџзеге асыратын ђйым ќызметін жџзеге асырушы ђйымдарда џш жыл-
дан кем емес басшылыќ жђмыс та болѓан тѕжірибесін куѕландыратын
ќђжаттарды табыс етуге міндетті.

1-5. Дауыс беретін акцияларыныњ жиырма бес процентінен астамы
жиынтыќ тџрінде:

1)  Ќазаќстан Республикасыныњ резиденті емес тђлѓаныњ;
2)  акцияларыныњ (ќатысушылары салымдарыныњ) елу проценттен

астамы Ќазаќстан Республикасыныњ резиденттері емес тђлѓалардыњ
меншігінде немесе басќаруында жџрген Ќазаќстан Республикасыныњ
резиденті-зањды тђлѓаныњ;
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3) Ќазаќстан Республикасыныњ резиденттері емес тђлѓалардыњ ба-
ѓалы ќаѓаздарын наќты ђстаушы болып табылатын Ќазаќстан Респуб-
ликасы резиденттерініњ меншігіндегі немесе басќаруындаѓы зейнетаќы
активтерін инвестициялыќ басќаруды жџзеге асырушы ђйым, Ќазаќстан
Республикасыныњ резиденті емес тђлѓа ќатысатын зейнетаќы активтерін
инвестициялыќ басќаруды жџзеге асыратын ђйым болып табылады.

2. Жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ зейнетаќы активтерін инвести-
циялыќ басќаруды жџзеге асыратын ђйымныњ атауында «зейнетаќы ак-
тивтерін инвестициялыќ басќаруды жџзеге асыратын ђйым» деген сљздері
болуѓа тиіс.

3. Зейнетаќы активтерін инвестициялыќ басќаруды жџзеге асыратын
ђйымныњ жарѓылыќ капиталыныњ ењ тљменгі мљлшерін, оны ќђру тѕртібі
мен ќђрамын уѕкілетті орган белгілейді.

4.  Зейнетаќы активтерін инвестициялыќ басќаруды жџзеге асыра-
тын ђйымныњ мџлкі жинаќтаушы зейнетаќы ќорларыныњ зейнетаќы ак-
тивтерін оќшауланѓан болады.

53-бап. Зейнетаќы активтерін инвестициялыќ басќаруды жџзеге
асыратын ђйымныњ басшы ќызметкерлері

1. Атќарушы органныњ бірінші басшысы мен оныњ орынбасарла-
ры, бас бухгалтер мен оныњ орынбасарлары, филиалдыњ (љкілдіктіњ)
басшысы мен бас бухгалтері зейнетаќы активтерін инвестициялыќ
басќаруды жџзеге асыратын ђйымныњ басшы ќызметкерлері болып
танылады.

2. Зейнетаќы активтерін инвестициялыќ басќаруды жџзеге асыратын
ђйымѓа:
жоѓары білімі жоќ;
љтелмеген немесе зањмен белгіленген тѕртіппен алынбаѓан соттылыѓы

бар;
бђрын осы адам басшылыќќа љткен кезде банкрот деп танылѓан не-

месе консервацияѓа, санацияѓа, мѕжбџрлеп таратуѓа ђшыраѓан зањды
тђлѓаныњ басшы ќызметкері немесе лауазымды адамы болѓан;
уѕкілетті орган белгілеген тѕртіппен келісуден љтпеген адам басшы

ќызметкер бола алмайды.
3. Зейнетаќы активтерін инвестициялыќ басќаруды жџзеге асыратын

ђйымныњ басшы ќызметкерініњ кандидатурасы уѕкілетті органмен оныњ
нормативтік ќђќыќтыќ актілерінде белгіленген тѕртіп бойынша міндетті
тџрде келісілуге тиіс.
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Уѕкілетті орган зейнетаќы активтерін инвестициялыќ басќаруды жџзеге
асыратын ђйымныњ басшы ќызметкерін сайлауѓа (таѓайындауѓа) берілген
келісімді:

1) келісім берілгенше негізге алынѓан мѕліметтердіњ дђрыс
еместігініњ аныќталуы;

2) зейнетаќы активтерін басќару жљніндегі инвестициялыќ ќызмет-
ке байланысты ќђќыќ бђзушылыќ џшін бір жыл ішінде екі жѕне одан
да кљп рет ѕкімшілік жауаптылыќќа тартылѓандыѓы туралы деректердіњ
болуы;

3) осы баптыњ 2-тармаѓында кљзделген талаптарѓа сѕйкес келмеуініњ
аныќталуы бойынша ќайта ќарауѓа ќђќылы.

4. Уѕкілетті орган белгіленген тѕртіппен беретін тиісті біліктілік
куѕлігі болѓан жаѓдайда ѓана азаматтыњ зейнетаќы активтерін инвести-
циялыќ басќаруды жџзеге асыратын ђйымныњ басшы ќызметкері лауа-
зымына ие болуѓа ќђќыѓы бар.

54-бап. Жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ зейнетаќы актив-
терін инвестициялыќ басќару

1. Жинаќтаушы зейнетаќы ќорыныњ зейнетаќы активтерін инвести-
циялыќ басќару оныњ тањдауы бойынша зейнетаќы активтерін инвести-
циялыќ басќаруды жџзеге асыратын бір жѕне одан да кљп ђйымдармен
шарт негізінде жѕне (немесе) уѕкілетті орган беретін, ќызметтіњ осын-
дай тџрімен айналысу ќђќыѓына тиісті лицензиясы болѓан жаѓдайда
жинаќтаушы зейнетаќы ќорымен дербес жџзеге асырылады.

2.  Зейнетаќы активтерін инвестициялыќ басќаруды жџзеге асыра-
тын ђйым бір мезгілде екі жѕне одан да кљп жинаќтаушы зейнетаќы
ќорларымен зейнетаќы активтерін басќаруѓа шарт жасасуѓа ќђќылы.

3.   54-баптыњ 3-тармаѓы 2002 жылѓы 29 желтоќсандаѓы Ќазаќ-
стан Республикасыныњ № 369-11 Зањымен алып тасталды.

4. Зейнетаќы активтерін басќаруѓа арналѓан шарт жазбаша нысанда
жасалады, шарттыњ жазбаша нысанын саќтамау оныњ жарамсыздыѓына
ѕкеп соѓады.

5.  Зейнетаќы активтерін басќаруѓа арналѓан шартќа мџлікті сенімді
басќару туралы шарттыњ ережелері ќолданылады.

6.  Зейнетаќы активтерін инвестициялыќ басќаруды дербес жџзеге
асыратын жинаќтаушы зейнетаќы ќорларыныњ басќа жинаќтаушы
зейнетаќы ќорларымен олардыњ зейнетаќы активтерін инвестициялыќ
басќаруѓа шарт жасасуѓа ќђќыѓы жоќ.
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55-бап. Зейнетаќы активтерін инвестициялыќ басќаруды жџзеге
асыратын ђйымныњ міндеттері мен ќызметін шектеу

1  Зейнетаќы активтерін инвестициялыќ басќаруды жџзеге асыратын
ђйым:

1) уѕкілетті орган белгілеген тѕртіппен зейнетаќы активтерін инвес-
тициялауды жџзеге асыруѓа;

2)  Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарында белгіленген тѕртіппен
зейнетаќы активтерін ђдайы баѓалап отыруѓа;

3)  уѕкілетті орган белгілеген мерзімде жѕне тѕртіппен љз ќызметі
туралы есеп беруге;

4) жинаќтаушы зейнетаќы ќоры мен уѕкілетті органныњ алдында љз
ќызметі туралы ђдайы есеп беріп отыруѓа;

5) уѕкілетті орган белгілейтін тѕртіппен љз ќызметі туралы аќпарат
жарияланып отыруѓа;

6) уѕкілетті орган мен зейнетаќы активтерін басќару туралы шарт-
пен белгіленген басќа да міндеттерді орындауѓа міндетті.

2. Зейнетаќы активтерін инвестициялыќ басќаруды жџзеге асыратын
ђйымныњ жинаќтаушы зейнетаќы ќорлары салымшыларыныњ ќђќыќта-
ры мен мџдделерін ќорѓау маќсатында:

1) акциялардан басќа, баѓалы ќаѓаздардыњ љзге де тџрлерін шыѓа-
руѓа;

2)  банктерден џш айдан асатын мерзімге, љз капиталыныњ мљлшер-
інен аспайтын мљлшерде заем ќаражатын тартуѓа;

3) ђйымдастырылѓан рыноктардаѓы мѕмілелер мен зейнетаќы ак-
тивтерін басќаруѓа шарттарды ќоспаѓанда, аффилиирлендірілген тђлѓа-
лармен зейнетаќы активтері есебінен мѕмілелер жасау;

4)  кез келген ѕдістермен заемдар беруге;
5) зейнетаќы активтерініњ ќђрамына кіретін баѓалы ќаѓаздарды ќай-

та сатып алу міндеттемесі шартымен сатуѓа;
6)  маржа бойынша кез келген баѓалы ќаѓаздарды сатып алуѓа;
7)  жинаќтаушы зейнетаќы ќорына тиесілі емес баѓалы ќаѓаздарды

сату («ќысќа сатулар») туралы шарттар, сондай-аќ эмиссиялыќ болып
табылмайтын баѓалы ќаѓаздарды сатып алуѓа шарттар жасасуѓа;

8)  кез келген тџрде, кепілдер мен кепілдіктер беруге, зейнетаќы
активтерімен кепілдік мѕмілелер жасасуѓа;

9)  зейнетаќы активтерініњ инвестициялары бойынша табыстарѓа
кепілдігі немесе уѕдесі бар аќпарат жариялауѓа;

10)  Осы Зањныњ 58-бабында кљзделген ќызмет тџрлерін, сондай-аќ
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љзініњ жеке мџддесі џшін алѓан мџліктерді сауда-саттыќќа салуды жѕне
жалѓа беруді ќоспаѓанда, љзге кѕсіпкерлік ќызметті жџзеге асыруѓа
тыйым салынады.

56-бап. Зейнетаќы активтерін инвестициялыќ басќаруды жџзеге
асыратын ђйымныњ љз капиталын ќалыптастыруы
Зейнетаќы активтерін инвестициялыќ басќаруды жџзеге асыратын

ђйымныњ љз капиталын ќалыптастыру тѕртібін уѕкілетті орган белгі-
лейді.

57-бап. Саќталуы міндетті пруденциалдыќ нормативтер
Зейнетаќы активтерін инвестициялыќ басќаруды жџзеге асыратын

ђйымныњ тљлем ќабілеттілігі мен ќаржылыќ тђраќтылыѓы кепілдігін
ќамтамасыз ету џшін саќталуы міндетті пруденциалдыќ нормативтер
белгіленеді.
Пруденциалдыќ нормативтердіњ тізбесін, олардыњ нормативтік

мѕндері мен есеп-ќисап ѕдістемесін, сондай-аќ тиісті есептілік нысан-
дары мен оны табыс ету мерзімдерін уѕкілетті орган белгілейді.

58-бап. Зейнетаќы активтерін инвестициялыќ басќару
жљніндегі ќызметті лицензиялау
Жинаќтаушы зейнетаќы ќорларыныњ зейнетаќы активтерін инвести-

циялыќ басќару жљніндегі ќызметті Ќазаќстан Республикасыныњ зањ-
дарында белгіленген тѕртіппен уѕкілетті орган лицензиялайды.
Зейнетаќы активтерін инвестициялыќ басќаруды жџзеге асыратын

ђйым тиісті лицензиялары болѓан жаѓдайда баѓалы ќаѓаздар портфелін
басќару жљніндегі ќызметті жѕне уѕкілетті органныњ нормативтік
ќђќыќтыќ актілерімен белгіленген тѕртіппен баѓалы ќаѓаздар рыногын-
да ќызметтіњ љзге де тџрлерін жџзеге асыруѓа ќђќылы.

59-бап. Зейнетаќы активтерін инвестициялыќ, басќаруды жџзе-
ге асыратын ђйымныњ жауапкершілігі
Жинаќтаушы зейнетаќы ќоры зейнетаќы активтерін инвестициялыќ

басќаруды жџзеге асыратын ђйыммен жасалѓан шартты бђзу белгілен-
ген кџннен жиырма кџн бђрын оѓан хабарлай отырып, бір жаќты
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тѕртіппен бђзуѓа, сондай-аќ зейнетаќы активтерін тиісті басќармаудан
туындаѓан залалдарды љтеуді талап етуге ќђќылы.

Зейнетаќы активтерін инвестициялыќ басќаруды жџзеге асыратын
ђйым љз міндеттемелері бойынша љзіне тиесілі бџкіл мџлкімен жинаќ-
таушы зейнетаќы ќоры алдында жауап береді.
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4 Бљлім
АРНАЙЫ ATAЌТAP БЕРІЛІП,

ЌАЗАЌСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЊ ЗАЊДАРЫМЕН
ІШКІ ІСТЕР ОРГАНДАРЫНЫЊ ЌЫЗМЕТКЕРЛЕРІ
ЏШІН БЕЛГІЛЕНГЕН ТЅРТІП ЌОЛДАНЫЛАТЫН

ЅСКЕРИ ЌЫЗМЕТШІЛЕРДІЊ,
ЌАЗАЌСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ІШКІ ІСТЕР

ОРГАНДАРЫНЫЊ ЖЅНЕ ЅДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
ЌЫЛМЫСТЫЌ АТЌАРУ ЖЏЙЕСІ  КОМИТЕТІНІЊ,
ЌАРЖЫ ПОЛИЦИЯСЫ МЕН МЕМЛЕКЕТТІК
ЉРТКЕ ЌАРСЫ ЌЫЗМЕТ ОРГАНДАРЫНЫЊ
ЌЫЗМЕТКЕРЛЕРІН ЗЕЙНЕТАЌЫМЕН

ЌАМСЫЗДАНДЫРУДЫЊ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

12-тарау

ЕЊБЕК СІЊІРГЕН ЖЫЛДАРЫ ЏШІН ЗЕЙНЕТАЌЫ
ТЉЛЕМДЕРІН АЛУ ЌЂЌЫЃЫ

60-бап. Ењбек сіњірген жылдары џшін зейнетаќы тљлемдерін
алу ќђќыѓы

1. Ѕскери ќызметшілердіњ (мерзімді ќызмет атќаратын ѕскери ќыз-
метшілерден басќа), арнайы атаќтар беріліп, Ќазаќстан Республикасы-
ныњ зањдарымен ішкі істер органдарыныњ ќызметкерлері џшін белгі-
ленген тѕртіп ќолданылатын ѕскери ќызметшілердіњ, ішкі істер орган-
дары, Ќазаќстан Республикасы Ѕділет министрлігініњ Ќылмыстыќ-атќару
жџйесі комитеті, ќаржы полициясы мен мемлекеттік љртке ќарсы ќыз-
мет органдары ќызметкерлерініњ:

1)  арнайы атаќтар беріліп, Ќазаќстан Республикасыныњ зањдары-
мен ішкі істер органдарыныњ ќызметкерлері џшін белгіленген тѕртіп
ќолданылатын ѕскери ќызметте, ішкі істер органдарындаѓы жѕне Ќазаќ-
стан Республикасы Ѕділет министрлігініњ Ќылмыстыќ-атќару жџйесі
комитетіндегі, ќаржы полициясы мен мемлекеттік љртке ќарсы ќызмет
органдарындаѓы ќызметте кемінде 25 жыл ењбек сіњірген, ќызметте
тђрудыњ Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарында белгіленген шекті
жасына жеткен;
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2)  арнайы атаќтар беріліп, Ќазаќстан Республикасыныњ зањдары-
мен ішкі істер органдарыныњ ќызметкерлері џшін белгіленген тѕртіп
ќолданылатын ѕскери ќызметте, ішкі істер органдарындаѓы жѕне Ќазаќ-
стан Республикасы Ѕділет министрлігініњ Ќылмыстыќ-атќару жџйесі
комитетіндегі, ќаржы полициясы мен мемлекеттік љртке ќарсы ќызмет
органдарындаѓы ќызметте кемінде 25 жыл ењбек сіњірген, штаттыњ
ќысќартылуы немесе денсаулыќ жаѓдайы бойынша босатылѓан;

3)  арнайы атаќтар беріліп, Ќазаќстан Республикасыныњ зањдары-
мен ішкі істер органдарыныњ ќызметкерлері џшін белгіленген тѕртіп
ќолданылатын ішкі істер органдарыныњ, Ќазаќстан Республикасы Ѕділет
министрлігі Ќылмыстыќ-атќару жџйесі комитетініњ, ќаржы полициясы
мен мемлекеттік љртке ќарсы ќызмет органдарыныњ офицерлері, пра-
порщиктері (мичмандары), орта, аѓа жѕне жоѓары басшы ќђрамындаѓы
адамдары, сондай-аќ арнайы атаќтар беріліп, Ќазаќстан Республикасы-
ныњ зањдарымен ішкі істер органдарыныњ ќызметкерлері џшін белгі-
ленген тѕртіп ќолданылатын, келісім-шарт бойынша ѕскери ќызметтен
љтіп жџрген, ѕскери ќызметте жѕне ішкі істер органдарындаѓы, Ќазаќ-
стан Республикасы Ѕділет министрлігініњ ќылмыстыќ-атќару жџйесі
комитетінде, ќаржы полициясы мен мемлекеттік љртке ќарсы ќызмет
органдарында ќызметте болудыњ Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарын-
да белгіленген шекті жасына жетуі бойынша, штатты ќысќарту немесе
денсаулыќ жаѓдайы бойынша ќызметтен босатылѓан, жиырма бес жыл
жѕне одан да кљп жалпы ењбек стажы бар, оныњ кемінде он екі жыл
алты айында џздіксіз ѕскери ќызмет жѕне ішкі істер органдарында ќыз-
мет атќарѓан адамдардыњ ењбек сіњірген жылдары џшін зейнетаќы тљлем-
дерін алуѓа ќђќыѓы бар.

4)  60-баптыњ 1-тармаѓыныњ 4-тармаќшасы 2002 жылѓы 29 жел-
тоќсандаѓы Ќазаќстан Республикасыныњ № 369-11 Зањымен алып
тасталды.

2.  Ќызметтен босатылѓан жѕне 1998 жылѓы 1 ќањтарда он жыл жѕне
одан да кљп жыл ењбек сіњірген, арнайы атаќтар беріліп, Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ зањдарымен ішкі істер органдарыныњ ќызметкерлері џшін
белгіленген тѕртіп ќолданылатын ѕскери ќызметшілерге, ішкі істер орган-
дарыныњ, Ќазаќстан Республикасы Ѕділет министрлігініњ Ќылмыстыќ-
атќару жџйесі комитетініњ, ќаржы полициясы мен мемлекеттік љртке
ќарсы ќызмет органдарыныњ ќызметкерлеріне, осы баптыњ 1-тармаѓы-
на сѕйкес ењбек сіњірген жылдары бойынша зейнетаќыѓа ќђќыѓы бол-
маѓан жаѓдайда Орталыќтан тљленетін зейнетаќы тљлемдері осы Зањѓа
сѕйкес, жалпы негіздерде таѓайындалады.
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3. Ѕскери ќызметшілер, ішкі істер органдарыныњ, Ѕділет ми-
нистрлігініњ ќылмыстыќ-атќару жџйесі органдарыныњ, бђрынѓы Мем-
лекеттік тергеу комитетініњ, прокуратураныњ, ќаржы (салыќ) полиция-
сы органдарыныњ, кеден органдарыныњ Ќазаќстан Республикасыныњ
Тљтенше жаѓдайлар жљніндегі органдарыныњ ќызметкерлері арасынан
зейнеткерлерді ѕскери (арнайы) атаќ, сыныптыќ шен беріп отырып, мем-
лекеттік ќызметке алѓанда зейнетаќы тљлеу ќызметке таѓайындалѓан
кџннен бастап тоќтатылады.

61-бап. Ењбек сіњірген жылдары џшін Орталыќтан тљленетін
зейнетаќы тљлемдерініњ мљлшері

1.  Орталыќтан тљленетін зейнетаќы тљлемдері:
1)  осы Зањныњ 60-бабыныњ 1-тармаѓында аталѓан негіздер бойын-

ша зейнетаќы тљлемдеріне ќђќыѓы бар, арнайы атаќтар беріліп, Ќазаќ-
стан Республикасыныњ зањдарымен ішкі істер органдарыныњ ќызмет-
керлері џшін белгіленген тѕртіп ќолданылатын адамдарѓа, ѕскери ќыз-
мет стажы, ішкі істер органдарындаѓы, Ќазаќстан Республикасы Ѕділет
министрлігініњ Ќылмыстыќ-атќару жџйесі комитетіндегі, ќаржы поли-
циясы мен мемлекеттік љртке ќарсы ќызмет органдарындаѓы ќызмет
стажы 1998 жылѓы 1 ќањтардаѓы жаѓдай бойынша он жыл жѕне одан
да кљп болѓан жаѓдайда толыќ кљлемінде;

2)  осы Зањныњ 60-бабыныњ 1-тармаѓында аталѓан негіздер бойын-
ша зейнетаќы тљлемдеріне ќђќыѓы бар, арнайы атаќтар беріліп, Ќазаќ-
стан Республикасыныњ зањдарымен ішкі істер органдарыныњ ќызмет-
керлері џшін белгіленген тѕртіп ќолданылатын адамдарѓа, ѕскери ќыз-
мет стажы, ішкі істер органдарындаѓы, Ќазаќстан Республикасы Ѕділет
министрлігініњ Ќылмыстыќ-атќару жџйесі комитетіндегі, ќаржы поли-
циясы мен мемлекеттік љртке ќарсы ќызмет органдарындаѓы ќызмет
стажы 1998 жылѓы 1 ќањтардаѓы жаѓдай бойынша он жылѓа жетпейтін
жаѓдайда толыќ емес кљлемде таѓайындалады.

2.  Орталыќтан толыќ кљлемінде тљленетін зейнетаќы тљлемдері осы
Зањныњ 63-бабына сѕйкес белгіленетін аќшалай ќаражаттыњ елу про-
центі есебінен белгіленеді.

3.  Орталыќтан толыќ емес кљлемде тљленетін зейнетаќы тљлемдері
1998 жылѓы 1 ќањтардаѓы жаѓдай бойынша ењбек сіњірген жылдары-
ныњ жѕне ењбек стажыныњ ѕр жылѓа шаќќанда осы Зањныњ 63-бабы-
на сѕйкес белгіленетін аќшалай ќаражаттыњ екі проценті есебінен
белгіленеді.
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4. Арнайы атаќтар беріліп, Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарымен
ішкі істер органдарыныњ ќызметкерлері џшін белгіленген тѕртіп ќол-
данылатын ѕскери ќызметте, ішкі істер органдарындаѓы, Ќазаќстан
Республикасы Ѕділет министрлігініњ Ќылмыстыќ-атќару жџйесі ко-
митетіндегі, ќаржы полициясы мен мемлекеттік љртке ќарсы ќызмет
органдарындаѓы адамдарѓа ќызметте жиырма бес жылдан астам ењбек
сіњірген жылдарыныњ ѕр жылы џшін осы Зањныњ 60-бабы 1-тармаѓы-
ныњ 1) жѕне 2) тармаќшаларына сѕйкес таѓайындалѓан толыќ кљлем-
дегі зейнетаќы тљлемдерініњ мљлшері осы Зањныњ 63-бабына сѕйкес бел-
гіленетін аќшалай ќаражаттыњ екі процентіне, ењбек стажыныњ ѕр жылы
џшін бір процентіне кљбейтіледі. Жиырма бес жыддан астам жалпы ењбек
стажыныњ ѕр жылы џшін осы Зањныњ 60-бабыныњ 1-тармаѓыныњ 3) тар-
маќшасына сѕйкес таѓайындалѓан толыќ кљлемдегі зейнетаќы тљлем-
дерініњ мљлшері осы Зањныњ 63-бабына сѕйкес белгіленетін аќшалай
ќаражаттыњ бір процентіне кљбейтіледі.

5. Осы баптыњ 1-4-тармаќтарына сѕйкес есептеп шыѓарылѓан зейнетаќы
тљлемдерініњ жалпы мљлшерін осы Зањныњ 63-бабына сѕйкес белгіле-
нетін аќшалай ќаражаттыњ алпыс бес процентінен асыруѓа болмайды.
Арнайы атаќтар беріліп, Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарымен ішкі
істер органдарыныњ ќызметкерлері џшін белгіленген тѕртіп ќолданы-
латын ѕскери ќызметшілерге, ішкі істер органдарыныњ, Ќазаќстан Рес-
публикасы Ѕділет министрлігі Ќылмыстыќ-атќару жџйесі комитетініњ,
ќаржы полициясы мен мемлекеттік љртке ќарсы ќызмет органдарыныњ
ќызметкерлеріне айлыќ зейнетаќы тљлемдерініњ ењ жоѓары мљлшерін
тиісті ќаржы жылына арналѓан республикалыќ бюджет туралы зањда
белгіленген айлыќ есептік кљрсеткіштіњ жетпіс бес еселенген мљлшер-
інен асыруѓа болмайды.

62-бап. Ењбек сіњірген жылдарды есептеу
Арнайы атаќтар беріліп, Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарымен

ішкі істер органдарыныњ ќызметкерлері џшін белгіленген тѕртіп ќол-
данылатын ѕскери ќызметшілерге, ішкі істер органдары, Ќазаќстан Рес-
публикасы Ѕділет министрлігініњ Ќылмыстыќ-атќару жџйесі комитеті,
ќаржы полициясы мен мемлекеттік љртке ќарсы ќызмет органдары ќыз-
меткерлерініњ ењбек сіњірген жылдары Ќазаќстан Республикасыныњ
Џкіметі белгілейтін тѕртіппен есептеп шыѓарылады.
Бђл ретте зейнетаќы тљлемдерін таѓайындау џшін ењбек сіњірген

жылдары, Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарымен белгіленген жаѓ-
дайларды ќоспаѓанда, кџнтізбемен есепетеледі.
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63-бап. Зейнетаќымен ќамсыздандыру џшін ескерілетін аќша-
лай ќаражатыныњ мљлшері

1. Арнайы атаќтар беріліп, Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарымен
ішкі істер органдарыныњ ќызметкерлері џшін белгіленген тѕртіп ќол-
данылатын ѕскери ќызметшілерді, ішкі істер органдарыныњ, Ќазаќстан
Республикасы Ѕділет министрлігі Ќылмыстыќ-атќару жџйесі коми-
тетініњ, ќаржы полициясы мен мемлекеттік љртке ќарсы ќызмет орган-
дарыныњ ќызметкерлерін зейнетаќымен ќамсыздандыру џшін ескері-
летін аќшалай ќаражаты мљлшері ќызметтен босаѓан (адам ќђрамыныњ
тізімінен шыѓарылѓан) кџнге белгіленеді.

3. Арнайы атаќтар беріліп, Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарымен
ішкі істер органдарыныњ ќызметкерлері џшін белгіленген тѕртіп ќол-
данылатын ѕскери ќызметшілерді, ішкі істер органдарыныњ, Ќазаќстан
Республикасы Ѕділет министрлігі Ќылмыстыќ-атќару жџйесі коми-
тетініњ, ќаржы полициясы мен мемлекеттік љртке ќарсы ќызмет орган-
дарыныњ ќызметкерлерін зейнетаќымен ќамсыздандыру џшін ескері-
летін аќшалай ќаражаты мљлшері соњѓы ќызмет еткен жері бойынша
тиісті ќаржы органыныњ белгіленген џлгідегі аныќтамасымен раста-
лады.

64-бап. Зейнетаќы тљлемдерін таѓайындау жѕне оны жџзеге асы-
ру мерзімдері

1. Арнайы атаќтар беріліп, Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарымен
ішкі істер органдарыныњ ќызметкерлері џшін белгіленген тѕртіп ќол-
данылатын ѕскери ќызметшілерге, ішкі істер органдарыныњ, Ќазаќ-
стан Республикасы Ѕділет министрлігініњ Ќылмыстыќ-атќару жџйесі
комитетініњ, ќаржы полициясы мен мемлекеттік љртке ќарсы ќызмет
органдарыныњ ќызметкерлеріне таѓайындалѓан зейнетаќы тљлемдерін
бюджет ќаражаты есебінен тљлеу ќызметтен босаѓан (жеке ќђрам
тізімінен шыѓарылѓан) кџннен бастап, біраќ оларѓа аќшалай ќаражат
тљленген кџннен кейін жџзеге асырылады.

2.  Арнайы атаќтар беріліп, Ќазаќстан Республикасыныњ зањдары-
мен ішкі істер органдарыныњ ќызметкерлері џшін белгіленген тѕртіп
ќолданылатын ѕскери ќызметшілерге, ішкі істер органдарыныњ, Ќазаќ-
стан Республикасы Ѕділет министрлігініњ Ќылмыстыќ-атќару жџйесі
комитетініњ, ќаржы полициясы мен мемлекеттік љртке ќарсы ќызмет
органдарыныњ ќызметкерлеріне тиісті ќызметтерді ђстауѓа кљзделген
ќаражат есебінен зейнетаќы тљлемдерін жџзеге асыру алушылардыњ
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ењбекаќысы немесе басќа да табысы болуына ќарамастан толыќ
жџргізіледі.

3.  Арнайы атаќтар беріліп, Ќазаќстан Республикасыныњ зањдары-
мен ішкі істер органдарыныњ ќызметкерлері џшін белгіленген тѕртіп
ќолданылатын ѕскери ќызметшілерге, ішкі істер органдарыныњ, Ќазаќ-
стан Республикасы Ѕділет министрлігініњ Ќылмыстыќ-атќару жџйесі
комитетініњ, ќаржы полициясы мен мемлекеттік љртке ќарсы ќызмет
органдарыныњ ќызметкерлеріне жеке жинаќтаѓан зейнетаќы ќаражаты-
ныњ есебінен зейнетаќы тљлемдері зейнетаќы шартына сѕйкес
жџргізіледі.

4. Арнайы атаќтар беріліп, Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарымен
ішкі істер органдарыныњ ќызметкерлері џшін белгіленген тѕртіп ќол-
данылатын ѕскери ќызметшілерге, ішкі істер органдарыныњ, Ќазаќ-
стан Республикасы Ѕділет министрлігініњ Ќылмыстыќ-атќару жџйесі
комитетініњ, ќаржы полициясы мен мемлекеттік љртке ќарсы ќызмет
органдарыныњ, бђрынѓы Мемлекеттік тергеу комитетініњ, прокурату-
раныњ, кеден комитетініњ, Тљтенше жаѓдайлар жљніндегі комитетініњ
ќызметкерлері арасынан зейнеткерлерге бђрын таѓайындалѓан зейне-
таќы тљлемдері жањартылѓан кезде немесе ењбек сіњірген жылдары џшін
зейнетаќыѓа Орталыќтан зейнетаќы ќайта таѓайындалѓан жаѓдайда зей-
нетаќы ењбек сіњірген жылдары џшін берілетін зейнетаќыны тљлеу тоќ-
татылѓан кезде белгіленген мљлшерде, зейнетаќы тљлеу тоќтатылѓан
кезењ џшін Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарында белгіленген
тѕртіппен жџргізілген индекстеу ескеріле отырып тљленеді.

65-бап. Ќаражат жѕне зейнетаќы тљлеу тѕртібі
1.  Арнайы атаќтар беріліп, Ќазаќстан Республикасыныњ зањдары-

мен ішкі істер органдарыныњ ќызметкерлері џшін белгіленген тѕртіп
ќолданылатын ѕскери ќызметшілер, ішкі істер органдары, Ќазаќстан
Республикасы Ѕділет министрлігініњ Ќылмыстыќ-атќару жџйесі коми-
теті, ќаржы полициясы мен мемлекеттік љртке ќарсы ќызмет органдары
жѕне бђрынѓы Мемлекеттік тергеу комитетініњ ќызметкерлері ќатары-
нан 1998 жылѓы 1 ќањтарѓа дейін зейнетке шыќќан адамдарды зейнета-
ќымен ќамсыздандыру зейнетаќыныњ белгіленген мљлшері саќтала оты-
рып, бюджет ќаражаты есебінен жџргізіледі.

2.  1998 жылѓы 1 ќањтардаѓы жаѓдай бойынша 10 жылдан астам
ѕскери ќызмет немесе ішкі істер жѕне Ѕділет министрлігініњ Ќылмыс-
тыќ-атќару жџйесі комитеті органдарындаѓы жѕне бђрынѓы Мемлекеттік
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тергеу комитетіндегі ќызмет стажы бар арнайы атаќтар беріліп, Ќазаќ-
стан Республикасыныњ зањдарымен ішкі істер органдарыныњ ќызмет-
керлері џшін белгіленген тѕртіп ќолданылатын ѕскери ќызметшілерді,
ішкі істер органдарындаѓы, Ќазаќстан Республикасы Ѕділет ми-
нистрлігініњ Ќылмыстыќ-атќару жџйесі комитетіндегі, ќаржы поли-
циясы мен мемлекеттік љртке ќарсы ќызмет органдарындаѓы жѕне
бђрынѓы Мемлекеттік тергеу комитетініњ ќызметкерлерін зейнетаќы-
мен ќамсыздандыру бюджет ќаражаты есебінен жџргізіледі.

3.  Бюджет ќаражаты есебінен ђсталатын, 1998 жылѓы 1 ќањтардаѓы
жаѓдай бойынша, арнайы атаќтар беріліп, Ќазаќстан Республикасыныњ
зањдарымен ішкі істер органдарыныњ ќызметкерлері џшін белгіленген
тѕртіп ќолданылатын ѕскери ќызметте, ішкі істер органдарындаѓы, Ќазаќ-
стан Республикасы Ѕділет министрлігініњ Ќылмыстыќ-атќару жџйесі ко-
митетіндегі, ќаржы полициясы мен мемлекеттік љртке ќарсы ќызмет
органдарындаѓы ќызметте он жылѓа жетпейтін стажы бар, арнайы атаќ-
тар беріліп, Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарымен ішкі істер орган-
дарыныњ ќызметкерлері џшін белгіленген тѕртіп ќолданылатын ѕскери
ќызметшілер, ішкі істер органдары, Ќазаќстан Республикасы Ѕділет
министрлігініњ Ќылмыстыќ-атќару жџйесі комитетініњ, ќаржы полициясы
мен мемлекеттік љртке ќарсы ќызмет органдарыныњ ќызметкерлері џшін
бюджет ќаражаты есебінен осы Зањныњ 63-бабыныњ 2-тармаѓында бел-
гіленген аќшалай ќаражаттыњ жиырма проценті мљлшерінде жинаќтау-
шы зейнетаќы ќорына салымшыныњ тањдауы бойынша жеке зейнетаќы
шотына міндетті зейнетаќы жарналарын аудару тѕртібі енгізіледі.
Арнайы атаќтар беріліп, Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарымен

ішкі істер органдарыныњ ќызметкерлері џшін белгіленген тѕртіп ќол-
данылатын ѕскери ќызметшілерге, ішкі істер органдарыныњ, Ќазаќстан
Республикасы Ѕділет министрлігі Ќылмыстыќ-атќару жџйесі коми-
тетініњ, ќаржы полициясы мен мемлекеттік љртке ќарсы ќызмет орган-
дарыныњ ќызметкерлеріне зейнетаќы тљлеу жеке зейнетаќы жинаќтары
негізге алына отырып, жинаќтаушы зейнетаќы ќорларынан, сондай-аќ
бюджет ќаражаты есебінен жџзеге асырылады.

4.  1998 жылѓы 1 ќањтардан кейін тђњѓыш рет ќызметке кірген ар-
найы атаќтар беріліп, Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарымен ішкі істер
органдарыныњ ќызметкерлері џшін белгіленген тѕртіп ќолданылатын
ѕскери ќызметшілер, ішкі істер органдарыныњ, Ќазаќстан Республика-
сы Ѕділет министрлігі Ќылмыстыќ-атќару жџйесі комитетініњ, ќаржы
полициясы мен мемлекеттік љртке ќарсы ќызмет органдарыныњ ќыз-
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меткерлері џшін осы баптыњ 3-тармаѓына сѕйкес жинаќталѓан зейнетаќы
ќаражатын ќалыптастыру тѕртібі ќолданылады. Оларѓа зейнетаќы тљлем-
дері жеке жинаќтаѓан зейнетаќы ќаражатын негізге ала отырып, жи-
наќтаушы зейнетаќы ќорларынан тљленеді.

66-бап Арнайы атаќтар беріліп, Ќазаќстан Республикасыныњ
зањдарымен ішкі істер органдарыныњ ќызметкерлері џшін белгі-
ленген тѕртіп ќолданылатын ѕскери ќызметшілер, ішкі істер
органдарыныњ жѕне Ќазаќстан Республикасы Ѕділет министрлігі
Ќылмыстыќ-атќару жџйесі комитетініњ, ќаржы полициясы мен
мемлекеттік љртке ќарсы ќызмет органдарыныњ ќызметкерлерін
ќамсыздандыруды жџзеге асыратын органдар

1. Арнайы атаќтар беріліп, Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарымен
ішкі істер органдарыныњ ќызметкерлері џшін белгіленген тѕртіп ќол-
данылатын ѕскери ќызметшілерге, ішкі істер органдарыныњ, Ќазаќстан
Республикасы Ѕділет министрлігініњ Ќылмыстыќ-атќару жџйесі коми-
тетініњ, ќаржы полициясы мен мемлекеттік љртке ќарсы ќызмет орган-
дарыныњ ќызметкерлеріне зейнетаќы тљлемдерін таѓайындауды тиісті
мемлекеттік органдар Ќазаќстан Республикасыныњ Џкіметі белгілейтін
тѕртіппен жџзеге асырады.

2.  Арнайы атаќтар беріліп, Ќазаќстан Республикасыныњ зањдары-
мен ішкі істер органдарыныњ ќызметкерлері џшін белгіленген тѕртіп
ќолданылатын ѕскери ќызметшілерді, ішкі істер органдарыныњ, Ќазаќ-
стан Республикасы Ѕділет министрлігі Ќылмыстыќ-атќару жџйесі ко-
митетініњ, ќаржы полициясы мен мемлекеттік љртке ќарсы ќызмет орган-
дарыныњ ќызметкерлерін жинаќтаушы зейнетаќы ќорларына міндетті
жѕне ерікті зейнетаќылыќ жарналар есебінен зейнетаќымен ќамсыздан-
дыру осы Зањда белгіленген тѕртіппен жџзеге асырылады.
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5 Бљлім

ЌОРЫТЫНДЫ  ЕРЕЖЕЛЕР

67-бап. Мџгедектігі бойынша, асыраушысынан айрылу жаѓ-
дайы бойынша жѕне жасына байланысты ѕлеуметтік зейнетаќы-
лар алуѓа ќђќыѓы барларѓа мџгедектігі бойынша, асыраушысы-
нан айрылу жаѓдайы бойынша жѕне жасына байланысты бері-
летін мемлекеттік ѕлеуметтік жѕрдемаќылар

1. Мџгедектігі бойынша, асыраушысынан айрылу жаѓдайы бойын-
ша таѓайындалѓан зейнетаќылар, ѕлеуметтік зейнетаќылар 1998 жылѓы
1 ќањтардан бастап мџгедектігі бойынша, асыраушысынан айрылу жаѓ-
дайы бойынша жѕне жасына байланысты мемлекеттік ѕлеуметтік жѕрде-
маќылар нысанында бюджет ќаражаты есебінен   тљленеді.

2. Мемлекеттік ѕлеуметтік жѕрдемаќыныњ мљлшері 1998 жылѓы 1
ќањтарѓа дейін алынѓан зейнетаќыныњ мљлшерінен кем болмауѓа тиіс.

3. Осы Зањныњ 9-бабында белгіленген жаѓдайлар болѓан ретте мџге-
дектігі бойынша жѕрдемаќы азаматтыњ тілегіне орай Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ зањдарында белгіленген тѕртіппен Орталыќтан тљленетін
зейнетаќы тљлемдері ауыстырылуы мџмкін.

4. Мемлекеттік ѕлеуметтік жѕрдемаќыларды таѓайындаудыњ шартта-
ры, тѕртібі жѕне мљлшері Ќазаќстан Республикасыныњ зањ актілерімен
белгіленеді.

68-бап. Ќазаќстан Республикасыныњ зейнетаќымен ќамсыздан-
дыру туралы зањдарын бђзѓаны џшін жауапкершілік
Зейнетаќымен ќамсыздандыру туралы Ќазаќстан Республикасыныњ

зањдарын бђзѓаны џшін жауапкершілік Ќазаќстан Республикасыныњ
зањдарына сѕйкес белгіленеді.

69-бап. Осы Зањды кџшіне енгізу тѕртібі
Осы Зањ 1997 жылѓы 1 шілдеден бастап кџшіне енгізіледі, бђѓан 1,

2-баптар, 4-баптыњ 1, 3, 4-тармаќтары, 5, 7-21-баптар, 23-баптыњ 1, 2,
4, 5-тармаќтары, 24-бап, 27-баптыњ 2-тармаѓыныњ 1)-тармаќшасы, 60-
67-баптар ќосылмайды, олар 1998 жылѓы 1 ќањтарынан бастап кџшіне
енгізіледі.
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ЖЕКЕ КЅСІПКЕРЛІК ТУРАЛЫ
Ќазаќстан Республикасыныњ 1997 жылѓы

19 маусымдаѓы № 135-1 Зањы

(ЌР 08.12.97 ж. № 200-1; 29.11.99 ж. № 488-1;
24.12.01 ж. № 276-11

Зањдарымен енгізілген љзгерістерімен)
(Џзінді)

32-бап. Жеке кѕсіпкерді ѕлеуметтік ќорѓау
1.  Жеке кѕсіпкер ѕртџрлі ѕлеуметтік ќамсыздандыру, ѕлеуметтік жѕне

медициналыќ саќтандыру жџйелерін пайдалануѓа ќђќылы.
2. Ќазаќстан Республикасыныњ зейнетаќы зањдарына сѕйкес тљлем-

дер тљлеп тђрѓан жаѓдайда жеке кѕсіпкерлік ќызмет зейнетаќы таѓай-
ындау џшін жђмыс стажына есептеледі.

ЌАЗАЌСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫНДА
МЏГЕДЕКТІГІ БОЙЫНША, АСЫРАУШЫСЫНАН

АЙЫРЫЛУ ЖАЃДАЙЫ БОЙЫНША ЖЅНЕ ЖАСЫНА
БАЙЛАНЫСТЫ БЕРІЛЕТІН МЕМЛЕКЕТТІК
ЅЛЕУМЕТТІК ЖЅРДЕМАЌЫЛАР ТУРАЛЫ
Ќазаќстан Республикасыныњ 1997 жылѓы

16 маусымдаѓы № 126-1 Зањы

(ЌР 05.04.99 ж. № 366-1; 16.11.99 ж. № 482-1; 21.03.02 ж.
№ 308-11; 09.01.03 ж. № 382-11; 20.12. 2004 ж.

№ 13-111; 31.12. 2004 ж. № 28-1II
Зањдарымен енгізілген љзгерістерімен)

(Џзінді)

III  т a p a y

АСЫРАУШЫСЫНАН АЙЫРЫЛУ ЖАЃДАЙЫ БОЙЫНША
ЖЅРДЕМАЌЫ

13-бап. Жѕрдемаќыны таѓайындау шарттары
1. Асыраушысынан айырылу жаѓдайы бойынша жѕрдемаќы алуѓа,
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асыраушысы ќайтыс болѓан отбасыныњ ењбекке жарамсыз, оныњ асы-
рауында болѓан мџшелерініњ ќђќыѓы бар. Бђл орайда осы баптыњ 2-
тармаѓыныњ 3) тармаќшасында аталѓан балалар мен адамдарѓа
жѕрдемаќылар олар асыраушыныњ асырауында болѓандыѓына ќара-
мастан таѓайындалады.

2. Отбасыныњ ењбекке жарамсыз мџшелері болып:
1) Егер 18 жасќа толѓанѓа дейін мџгедек болып ќалса, 18 жасќа

толмаѓан жѕне осы жастан асќан балалары (оныњ ішінде асырап алѓан
балалары, љгей ђлдары мен љгей ќыздары), аѓа-інілері, апа-сіњлілері
жѕне немерелері есептеледі, бђл орайда аѓа-інілері, апа-сіњлілері жѕне
немерелері — егер олардыњ ењбекке жарамды ата-аналары болмаса,
љгей ђлдары мен ќыздары — егер олар ата-аналарынан алимент алмай-
тын болса есептеледі.
Асыраушысынан айырылу жаѓдайы бойынша жѕрдемаќы алуѓа

ќђќыѓы бар кѕмелетке толмаѓандар бђл ќђќыќты љздерін асырап алѓан
кезде де саќтайды;

2)  егер зейнетаќымен ќамсыздандыру туралы зањдарѓа сѕйкес зейнет-
керлік жасына жетсе, ѕкесі, шешесі (оныњ ішінде асырап алушылар),
зайыбы, жђбайы;

3)  егер ќайтыс болѓан асыраушысыныњ 8 жасќа толмаѓан балала-
рын, інілерін, ќарындастарын немесе немерелерін кџтумен айналысса
жѕне жђмыс істемейтін болса, жасы мен ењбекке жарамдылыѓына ќара-
мастан ата-аналардыњ немесе жђбайлардыњ біреуі не атасы, ѕжесі, аѓа-
інісі немесе апа-сіњлісі;

4)  егер зейнетаќымен ќамсыздандыру туралы зањдарѓа сѕйкес зей-
неткерлік жасына жетсе жѕне зањ бойынша асырауѓа міндетті адамдары
болмаса жѕне љмір сџру џшін басќа ќаражат кљздері жоќ болса, атасы
мен ѕжесі есептеледі.

3.  18 жастан асќан оќитын азаматтар асыраушысынан айырылу жаѓ-
дайы бойынша жѕрдемаќы орта білім беру жџйесінде, жоѓары жѕне
арнаулы орта білім беру жџйесініњ кџндізгі оќу нысанында оќу орнын
бітіргенге дейін, біраќ 23 жастан аспайтын шекте жѕрдемаќы алуѓа
ќђќыѓы бар.

4.  Ќайтыс болѓан адамныњ асырауындаѓы отбасы мџшелері, егер
олар оныњ толыќ асырауында болса немесе одан љздері џшін љмір сџрудіњ
тђраќты жѕне негізгі ќаражат кљзі болѓан кљмек алып тђрса, оныњ асы-
рауында болѓан деп есептеледі.

5.  Ата-анасыныњ екеуінен де айырылѓан балаларѓа (тђлдыр жетім-
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дерге) таѓайындалѓан жѕрдемаќылар олардыњ зањды љкіліне (асырап
алушыѓа, ќамќоршысына) тљленеді.

6. Осы Зањныњ ќайтыс болѓандардыњ отбасына ќатысты барлыќ ере-
желері, егер бђл фактілер сот тѕртібімен белгіленген болса, тиісінше
хабар-ошарсыз кеткендердіњ немесе ќайтыс болды деп жарияланѓан-
дардыњ отбасына да ќолданылады.

14-бап. Жѕрдемаќы таѓайындалатын кезењ
Асыраушысынан айырылу жаѓдайы бойынша жѕрдемаќы ќайтыс

болѓан адамныњ отбасы мџшесі осы Зањныњ 13-бабына сѕйкес ењбекке
жарамсыз деп саналатын бџкіл кезењге, ал «Ќазаќстан Республикасын-
да зейнетаќымен ќамсыздандыру туралы» Ќазаќстан Республикасыныњ
Зањына сѕйкес зейнетаќы тљлемдерін алуѓа ќђќыќ беретін жасќа жеткен
отбасы мџшелеріне љмір бойына белгіленеді.

15-бап. Отбасыныњ барлыќ мџшелеріне бір жѕрдемаќы таѓай-
ындау

1. Асыраушысынан айырылу жаѓдайы бойынша жѕрдемаќыѓа
ќђќыѓы бар отбасыныњ барлыќ мџшелеріне ортаќ бір жѕрдемаќы та-
ѓайындалады.

2.  Отбасы мџшесініњ талап етуі бойынша оныњ жѕрдемаќы џлесі
бљлінеді жѕне оѓан жеке тљленеді.

3.  Жѕрдемаќыныњ џлесін бљлу оны бљлуге љтініш жасаѓан кџннен
бастап жџзеге асырылады.

4.  Асыраушысынан айрылу жаѓдайы бойынша жѕрдемаќымен ќам-
сыздандырылѓан отбасы мџшелерініњ саны љзгерген кезде жѕрдемаќы-
ныњ мљлшеpi жѕрдемаќыѓа ќђќыѓы бар отбасы мџшелерініњ санына ќарай
тиюінше кљбейтіледі немесе азайтылады.

5. Отбасыныњ мџшелерініњ біреуіне жѕрдемаќы тљлеу тоќтатыла
тђрѓан немесе жѕрдемаќы тљлеуді тоќтата тђруѓа себеп болѓан жаѓдаят-
тар еткеннен кейін, оны тљлеу ќайта басталѓан жаѓдайларда да жѕрде-
маќы мљлшерін наќ солайша ќайта ќарау белгіленеді.

16-6ап Асыраушысынан айырылу жаѓдайы бойынша жѕрдем-
аќыныњ мљлшері

1   Асыраушысынан айырылу жаѓдайы бойынша айлыќ жѕрдемаќы-
ныњ ењ жоѓары мљлшері отбасыныњ барлыќ ењбекке жарамсыз мџше-
леріне 12 айлыќ есептік кљрсеткіш мљлшерінде таѓайындалады.
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2  Отбасыныњ асыраушысынан айырылу жаѓдайы бойынша айлыќ
жѕрдемаќы алуѓа ќђќыѓы бар ењбекке жарамсыз бір мџшесі болѓан
кезде жѕрдемаќы 5 айлыќ есептік кљрсеткіш;
екеу болѓан кезде — отбасыныњ ењбекке жарамсыз ѕрбір мџшесіне

4,3 айлыќ есептік кљрсеткіш;
џшеу болѓан кезде — отбасыныњ ењбекке жарамсыз ѕрбір мџшесіне

3,5 айлыќ есептік кљрсеткіш;
тљртеу болѓан кезде — отбасыныњ ењбекке жарамсыз ѕрбір мџше-

сіне 2,8 айлыќ есептік кљрсеткіш;
бесеу болѓан кезде — 2,3 айлыќ есептік кљрсеткіш мљлшерінде та-

ѓайындалады.
Отбасыныњ ењбекке жарамсыз алты жѕне одан да кљп мџшелері

болѓан кезде ѕркімге арналѓан жѕрдемаќыныњ мљлшері он екі еселен-
ген айлыќ есептік кљрсеткіштен бірдей џлес ретінде есептеледі.

3.  Ата-аналарыныњ екеуінен де айрылѓан жаѓдайда балаларѓа (тђлдыр
жетімдерге) айлыќ жѕрдемаќы ѕрбір балаѓа — бес айлыќ есептік
кљрсеткіш мљлшерінде, отбасыныњ ењбекке жарамсыз љзге мџшелері-
не — 3 айлыќ есептік кљрсеткіш мљлшерінде, біраќ отбасыныњ ењбекке
жарамсыз барлыќ мџшелеріне 15 айлыќ есептік кљрсеткіштен аспайтын
мљлшерде таѓайындалады.

4.   Ќызмет міндеттерін атќару немесе ѕскери ќызметтен љту кезінде
ќаза тапќан немесе жаралану контузия, мертігу, ауруы салдарынан ќай-
тыс болѓан ѕскер ќызметшілердіњ, Ќазаќстан Республикасыныњ ішкі
істер органдары мен бђрынѓы Мемлекеттік тергеу комитеті ќызметкер-
лерініњ отбасы мџшелеріне асыраушысынан айырылу жаѓдайы бойын-
ша айлыќ жѕрдемаќыныњ мљлшері отбасыныњ ењбекке жарамсыз ѕрбір
мџшесіне бір айлыќ есептік кљрсеткішке, біраќ отбасыныњ барлыќ мџше-
леріне 15 айлыќ есептік кљрсеткіштен аспайтын мљлшерде кљбейтіледі.

5. Егер отбасыныњ ењбекке жарамсыз мџшелерініњ Орталыќ пен
жинаќтаушы зейнетаќы ќорларынан алатын жиынтыќ зейнетаќы тљлем-
дерініњ мљлшері асыраушысынан айырылу жаѓдайы бойынша алатын
айлыќ жѕрдемаќыныњ мљлшерінен кем болса, жѕрдемаќы тљлеу зейне-
таќы тљлемдеріне отбасыныњ осы ењбекке жарамсыз мџшелері џшін
белгіленген жѕрдемаќыныњ мљлшеріне дейінгі тиісті ќосымша тљлем
тџрінде жџргізеді.
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ТЂРЃЫН ЏЙ ЌАТЫНАСТАРЫ ТУРАЛЫ
Ќазаќстан Республикасыныњ 1997 жылѓы

16 сѕуірдегі № 94-1 Зањы

(ЌР 07.06.99 ж. № 391-1 16.11.99 ж. № 477-1, 10.07.01 ж
 № 227-11, 21.03.02 ж. № 308-11 03.06.03 ж. № 427-11,

2004 жылѓы 5 шілдедегі № 568-11
2004 жылѓы 9 шілдедегі № 587-11, 2004 жылѓы

20 желтоќсандаѓы № 13-111,
Зањдарымен енгізілген љзгерістерімен)

(Џзінді)

9 - т a p a y
 Мемлекеттік тђрѓын џй ќорынан тђрѓын џй беру

67-бап Мемлекеттік тђрѓын џй ќорынан тђрѓын џй беру шарттары
1.   Мемлекеттік тђрѓын џй ќорыныњ тђрѓын џй, тђрѓын џйге мђќтаж,

осы елді мекендеп тђраќты тђратын (тђру мерзіміне ќарамастан) жѕне
халыќтыњ ѕлеуметтік жаѓынан ќорѓалатын табысы аз топтарына жата-
тын Ќазаќстан Республикасы азаматтарыныњ пайдалануына беріледі.

2.   Мемлекеттік тђрѓын џй ќорынан тђрѓын џй сондай-аќ тђрѓын
џйге мђќтаж мемлекеттік ќызметшілерге, бюджеттік ђйымдардыњ ќыз-
меткерлеріне, ѕскери ќызметшілерге жѕне сайланбалы мемлекеттік
ќызмет атќаратын адамдарѓа беріледі. Оларѓа берілетін тђрѓын џй ќыз-
меттік тђрѓын џйге тењестіріледі.

3.  Мемлекеттік тђрѓын џй ќорынан тџрѓын џй љздерініњ жалѓыз
тђрѓын џйі ипотекалыќ тђрѓын џй заемы бойынша ипотека нысанасы
болѓан жѕне оны Ќазаќстан Республикасыныњ тђрѓын џй ќатынастары
туралы зањдарына сѕйкес жергілікті атќарушы орган сатып алѓан Ќазаќ-
стан Республикасыныњ азаматтарына беріледі.

68-бап Халыќтыњ ѕлеуметтік жаѓынан ќорѓалатын топтары-
на жататын азаматтар
Халыќтыњ ѕлеуметтік жаѓынан ќорѓалатын топтарына:
1)  Ђлы Отан соѓысыныњ мџгедектері мен ќатысушылары, сондай-

аќ оларѓа тењестірілген адамдар;
2)  I жѕне II топтаѓы мџгедектер (љздері жасаѓан ќылмыс салдары-

нан мџгедек болѓан адамдарды ќоспаѓанда);
3)  мџгедек балалары бар немесе оларды тѕрбиелеуші отбасылары;
4)  зањдарда белгіленген тѕртіппен бекітілетін аурулар тізімінде
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аталѓан кейбір созылмалы аурулардыњ ауыр тџрлерімен ауыратын
адамдар;

5)  жасына ќарай зейнет демалысына шыќќан зейнеткерлер;
6)  кѕмелетке толѓанѓа дейін ата-аналарынан айырылѓан жиырма жасќа

жетпеген жетім балалар жатады. Мђндай адамдардыњ жасы ѕскери ќыз-
метке шаќырылѓан кезде мерзімді ѕскери ќызметтен љту мерзіміне ђзар-
тылады;

7)  репатрианттар,
8) экологиялыќ зілзалалар, табиѓи жѕне техногенді сипаттаѓы тљтен-

ше жаѓдайлар салдарынан тђрѓын џйінен айырылѓан адамдар;
9)  кљп балалы отбасылар;
10)  мемлекеттік немесе ќоѓамдыќ міндеттерін, ѕскери ќызметін

орындау кезінде  адам љмірін ќђтќару кезінде, ќђќыќ тѕртібін ќорѓау
кезінде ќаза тапќан адамдардыњ отбасылары;

11) толыќ емес отбасылар жатады.

69-бап. Азаматтарды тђрѓын џйге мђќтаж деп тану
Азаматтар егер:
1)  Ќазаќстан Республикасыныњ аумаѓында меншік ќђќыѓымен

љздерініњ тђрѓын џйі болмаса;
2)  осы елді мекендеп мемлекеттік тђрѓын џй ќорынан, сондай-аќ

меншіктіњ мемлекеттік емес нысанына негізделген зањды тђлѓаларѓа
тиесілі џйлерде, соныњ ішінде тђрѓын џй (тђрѓын џй-ќђрылыс) ко-
оперативтерініњ џйлерінде љздерініњ тђраќты пайдаланатын џйлері
болмаса;

3) отбасы тђрып жатќан тђрѓын џй нормативтік санитариялыќ жѕне
техникалыќ талаптарѓа сай келмесе;

4) оќшауланбаѓан, шектес тђрѓын џй-жайларда екі жѕне одан да кљп
отбасы тђрып жатса;

5)  отбасы ќђрамында кейбір созылмалы аурулардыњ ауыр тџрлері-
мен ауыратын науќастар болып (зањдарда белгіленген тѕртіппен бекітілген
аурулардыњ тізімі бойынша), бір џй-жайда (пѕтерде) олармен бірге тђру
мџмкін болмаса, тђрѓын џйге мђќтаж деп танылады.

70-бап. Азаматтардыњ мемлекеттік тђрѓын џй ќорынан тђрѓын
џй алу ќђќыѓы
Ерлі-зайыптылардыњ ѕрќайсысында некеге тђрѓанѓа дейін осындай

тђрѓын џйі болѓан жаѓдайларды ќоспаѓанда, азамат (зайыбымен жѕне
кѕмелетке толмаѓан балаларымен бірге) осы елді мекендесе, мемле-
кеттік тђрѓын џй ќорынан бір тђрѓын џй алуѓа ќђќылы.
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АВАРИЯЛЫЌ-ЌЂТЌАРУ ЌЫЗМЕТІ ЖЅНЕ
ЌЂТЌАРУШЫЛАРДЫЊ МЅРТЕБЕСІ ТУРАЛЫ

Ќазаќстан Республикасыныњ 1997 жылѓы
27 наурыздаѓы № 87-1 Зањы

(ЌР 22.12.98 ж. № 327; 23.06.00 ж. № 55; 15.06.04 ж.
№ 563-11; 20.12.2004 ж. № 13-111

Зањдарымен енгізілген љзгерістерімен)

(Џзінді)

27-бап. Кѕсіби авариялыќ-ќђтќару ќызметі мен ќђрамалары
ќђтќарушыларыныњ тђрѓын џй алу ќђќыѓы

1. Орталыќ жѕне жергілікті атќарушы органдардыњ, ђйымдардыњ
кѕсіби авариялыќ-ќђтќару ќызметі мен ќђрамаларыныњ ќђтќарушыла-
рына жѕне олармен бірге тђратын отбасы мџшелеріне Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ зањдарында кљзделген нормалар бойынша мемлекеттік
жѕне ведомстволыќ тђрѓын џй ќорыныњ есебінен тђрѓын џй-жай бері-
леді.

2. Тђрѓын џй алуѓа (тђрѓан џй жаѓдайларын жаќсартуѓа) мђќтаж
болѓан, ќызметтік міндеттерін атќару кезінде ќаза тапќан (ќайтыс бол-
ѓан) кѕсіби авариялыќ-ќђтќару ќызметі мен ќђрамалары ќђтќарушыла-
рыныњ отбасылары, сондай-аќ ќђтќару жђмыстары мен шђѓыл жџмыс-
тарды жџргізуге тартылѓан жѕне аталѓан жђмыстарды жџргізу бары-
сында ќаза тапќан (ќайтыс болѓан) ерікті авариялыќ-ќђтќару ќызметі
мен ќђрамалары ќђтќарушыларыныњ жѕне ќђтќарушылар болып табыл-
майтын азаматтардыњ отбасылары Ќазаќстан Республикасыныњ зањда-
рында белгіленген шарттар мен тѕртіпте мемлекеттік тђрѓын џй ќоры-
нан оны алу (тђрѓын џй жаѓдайын жаќсарту) ќђќыѓын саќтайды.

3. Кѕсіби авариялыќ-ќђтќару ќызметі мен ќђрамаларыныњ ќђтќару-
шылары пѕтерлеріне телефондарды аќылы негізде бірінші кезекте ор-
натуѓа ќђќылы.

28-бап. Ќђтќарушылар мен олардыњ отбасы мџшелерініњ ѕлеу-
меттік кепілдіктері

1 Ќђтќарушылар Ќазаќстан Республикасыныњ ќолданылып жџрген зањ-
дарына сѕйкес міндетті тџрде жеке жѕне ѕлеуметтік саќтандырылуѓа тиіс.
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2.  Ќђтќарушылар мемлекеттік органдар мен ђйымдардан шарттар
негізінде келіп тџскен ќаражат есебінен де саќтандырылуы мџмкін.

3. Ќђтќарушы ќызметтік міндеттерін атќару кезінде ќаза тапќан
(љлген) не ол ќызметтік міндеттерін атќару кезінде алѓан жараќаттыњ
салдарынан бір жыл ішінде љлген жаѓдайда асырауындаѓы адамдарѓа
оныњ соњѓы атќарѓан ќызметі бойынша бір жылдыќ жалаќысыныњ кем-
інде он есе мљлшерінде бір жолѓы жѕрдемаќы тљленеді.

4. Ќђтќарушыѓа ќызметтік міндетін атќару кезінде алынѓан заќым
(жараќаттану, жаралану, контузия), сырќат салдарынан мџгедектік бел-
гілеу кезінде оѓан:

I жѕне II топтардаѓы мџгедекке — бір жылдыќ жалаќысыныњ бес
еселенген мљлшерінде;

III топтаѓы мџгедекке — бір жылдыќ жалаќысыныњ екі еселенген
мљлшерде бір жолѓы жѕрдемаќы тљленеді.

5. Ќђтќарушы ќызметтік міндеттерін атќару кезінде мџгедектік бел-
гіленбей, ењбек ќабілетін тђраќты жоѓалтќан ауыр заќым (жараќаттану,
жаралану, контузия), сырќат алѓан жаѓдайда оѓан бір жылдыќ жалаќы-
сынан кем емес мљлшерде бір жолѓы жѕрдемаќы тљленеді.

6.  Егер ќђтќарушыныњ ќаза табуы (љлуі), жараќаттануы, жарала-
нуы (заќымдануы), сырќаттануы ќызметтік міндетін атќарумен байла-
нысты емес мѕнжайларѓа ќатысты болѓандыѓы белгіленген тѕртіпте
дѕлелденсе, осы Зањныњ 3, 4, 5-тармаќтарында белгіленген бір жолѓы
жѕрдемаќы тљленбейді.

7. Авариялыќ-ќђтќару ќызметі мен ќђрамаларыныњ ќайтыс болѓан
немесе ќаза тапќан ќђтќарушысын жерлеу џшін тиісті жылѓа арналѓан
республикалыќ бюджет туралы Ќазаќстан Республикасы Зањымен бел-
гіленетін мљлшерде жѕрдемаќы беріледі.

8. Осы баптыњ 3, 4, 5, 7-тармаќтары бойынша жѕрдемаќы авария-
лыќ-ќђтќару ќызметі мен ќђрамаларын ђстайтын ђйымдардыњ ќаража-
ты есебінен, тљленіп, осы ђйымдардыњ шыѓындары залал келтірушініњ
есебінен кейіннен толыќ кљлемінде љтеледі.

9. Асыраушысынан айырылу жаѓдайы бойынша ќђтќарушылардыњ
отбасы мџшелерін зейнетаќымен ќамтамасыз ету Ќазаќстан Республи-
касыныњ зейнетаќы зањдарына сѕйкес жџзеге асырылады.

29-бап. Авариялыќ-ќђтќару ќызметі мен ќђрамалары ќызмет-
керлерініњ ќосымша ќђќыќтыќ жѕне ѕлеуметтік кепілдіктері

1. Ењбек жаѓдайы зиянды ѕрі ќауіпті ђйымдарѓа ќызмет кљрсететін
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кѕсіби авариялыќ-ќђтќару ќызметі мен ќђрамаларыныњ ќђтќарушыла-
рына Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарымен осы ђйымдар џшін бел-
гіленген ќђќыќтыќ жѕне ѕлеуметтік ќорѓау кепілдіктері мен жењілдік-
тері ќолданылады.

2. Ќазаќстан Республикасыныњ 2004 жылѓы 20 желтоќсандаѓы
№ 13-111 Зањымен 29-баптыњ 2-тармаѓы алып тасталды.

30-бап Ерікті авариялыќ-ќђтќару ќђрамаларыныњ ќђтќару-
шыларын, сондай-аќ тљтенше жаѓдайларды жою жљніндегі жђмы-
старды жџргізуге тартылѓан ќђтќарушылар болып табылмайтын
азаматтарды ѕлеуметтік ќорѓау кепілдіктері
Ерікті авариялыќ-ќђтќару ќђрамаларыныњ ќђтќарушыларын, сон-

дай-аќ ќђтќарушы болып табылмайтын азаматтарды авариялыќ-ќђтќа-
ру жђмыстарын жџргізуге тартќан кезде олар міндетті жеке жѕне ѕлеу-
меттік саќтандырылуѓа тиіс. Оларѓа осы Зањныњ 28 жѕне 29-баптарын-
да кљзделген ќђќыќтар, саќтандыру кепілдіктері мен жењілдіктері ќол-
данылады.

ЅЛЕУМЕТТІК МЕМЛЕКЕТТІК КЕПІЛДІКТЕРДІ РЕТТЕУ
ЖЉНІНДЕГІ   ШАРАЛАР ТУРАЛЫ

Ќазаќстан Республикасы Президентініњ Зањ кџші бар Жарлыѓы
1996 жылѓы 23 ќањтар № 2788

(ЌР 20.12.96 ж. №51-1, 2.04.97 ж. № 88-1, 19.06.97 ж.
№ 134-1, 7.04.99 ж. № 374-1

Зањдарымен енгізілген љзгерістерімен)

«Ќазаќстан Республикасыныњ Президенті мен жергілікті ѕкімдерге
уаќытша ќосымша љкілеттік беру туралы» 1993 жылѓы 10 желтоќсан-
даѓы Ќазаќстан Республикасы Зањыныњ 1-бабына сѕйкес ќаулы етемін:

I. Мыналардыњ кџші жойылѓан деп танылсын:
«Ќазаќ ССР-інде азаматтарды пенсиямен ќамсыздандыру туралы»

1991 жылѓы 17 маусымдаѓы Ќазаќ ССР Зањыныњ 17-бабы (Ќазаќ ССР
Жоѓарѓы Советініњ Ведомостары   1991 ж , № 25, 328-ќђжат);

«Ќазаќстан Республикасына сіњірген ерекше ењбегі џшін» берілетін
зейнетаќылар туралы ережені бекіту туралы 1992 жылѓы 17 ќањтар-
даѓы Ќазаќстан Республикасы Жоѓарѓы Кењесініњ ќаулысы (Ќазаќстан
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Республикасы Жоѓарѓы Кењесініњ Жаршысы, 1992 ж   № 5 109-ќђжат,
1993 ж   № 8, 159-ќђжат, 1994 ж , № 16-17 217-ќђжат);

II.   Ќазаќстан Республикасына сіњірген ерекше ењбегі џшін зейне-
таќы таѓайындалѓан адамдарѓа тђрѓын џйді ђстауѓа, коммуналдыќ ќыз-
мет кљрсетулерге (орталыќтандырылѓан жылу, суыќ жѕне ыстыќ сумен
жабдыќтау, канализация, электрмен жабдыќтау, газбен жабдыќтау, ќоќыс
шыѓару, лифтілерге ќызмет кљрсету), отынѓа жђмсалатын шыѓындар-
ды тљлеу џшін, сондай-аќ жылына бір рет темір жолмен ѕуе жолымен
ќалааралыќ автомобиль кљлігімен жол жџруге арнаулы мемлекеттік
жѕрдемаќы тљленеді.

III.   Тљрт жѕне одан да кљп бірге тђрып жатќан, кѕмелетке толмаѓан
балалары (соныњ ішінде, оќу орындарын бітірген кезге дейін, кѕме-
леттік жасќа толѓаннан кейін жоѓары жѕне арнаулы оќу орындарында
оќитын балалары) бар кљп балалы отбасыларына тђрѓын џйді ђстау жѕне
коммуналдыќ ќызмет кљрсетулер (орталыќтандырылѓан жылу, суыќ жѕне
ыстыќ сумен жабдыќтау, канализация электрмен жабдыќтау, газбен
жабдыќтау, ќоќыс шыѓару, лифтілерге ќызмет кљрсету) шыѓындарын
тљлеу џшін арнаулы мемлекеттік жѕрдемаќы тљленеді.
ІЏ. Ќазаќстан Республикасыныњ Џкіметі:
Ќазаќстан Республикасы Џкіметініњ шешімдерін осы Жарлыќќа

сѕйкес келтірсін:
Ќазаќстан Республикасы министрліктерініњ, мемлекеттік комитет-

терініњ, љзге де орталыќ атќарушы органдарыныњ љздерініњ осы Жар-
лыќќа ќайшы келетін нормативтік актілері мен нђсќаулыќтарын ќайта
ќарап, кџшін жоюын ќамтамасыз етсін.

V. Осы Жарлыќ 1996 жылдыњ 1 ќањтарынан бастап кџшіне енеді.

«ПРОКУРАТУРА ТУРАЛЫ»
Ќазаќстан Республикасыныњ 1995 жылѓы

21 желтоќсандаѓы № 2709 Зањы
(ЌР 19.06.97 ж. № 134-1, 02.07.98 ж. № 266-1, 07.04.99 ж.

 № 374-1, 23.07.99 ж.  № 454-1 29.03.00 ж. № 42-11, 05.05.00 ж.
 № 48-11, 10.10.01 ж. № 247-11 09.08.02 ж. № 346-11 10.07.03 ж.
№ 483-11, 20.12.04 ж. № 13-111 Зањдарымен енгізілген љзгерістерімен)

 (Џзінді)

53-бап Прокуратура ќызметкерлерін материалдыќ жѕне ѕлеу-
меттік ќамсыздандыру



269

1.Прокуратура органдары ќызметкерлеріне ењбекаќы тљлеу Ќазаќ-
стан Республикасыныњ Президенті бекітетін Ќазаќстан Республикасы-
ныњ мемлекеттік бюджет есебінен ќамтылѓан органдары ќызметкерле-
ріне ењбекаќы тљлеудіњ бірыњѓай жџйесі негізінде белгіленеді.

2. Прокуратура органдарыныњ ќызметкерлеріне жыл сайын
кџнтізбелік отыз кџн мљлшерінде ењбек демалысы беріледі.

3. Прокуратура органдарыныњ ќызметкерлері ќызметтік тђрѓын џй
ќорынан бірінші кезекте тђрѓын алањмен ќамтамасыз етілу ќђќыѓын
пайдаланады.

4. Кџнтізбелік он жылдан астам ќызмет атќаратын прокуратура
органдары ќызметкерлерініњ тђраќты тђрып жатќан ќызметтік џй-жай-
лары осы аталѓан ќызметкерлердіњ ќалауы бойынша оларѓа жѕне олар-
дыњ отбасыларына жалѓа алу шарты бойынша беріледі немесе жеке
меншігіне ќалдыќ ќђны бойынша сатылады.

5. Прокуратура органдарыныњ ќызметкерлері мен зейнеткерлері ба-
сќа џй-жай берілмейінше, ќызметтік џй-жайларынан шыѓарылуѓа тиіс
емес.

6. Прокуратура органдарыныњ ќызметкері ќызметтік міндеттерін
орындау кезінде ќаза тапќан жаѓдайда ќаза тапќан адамныњ отбасы ол
ќаза тапќан кџннен бастап бір жылдан кешіктірілмей, зањда белгілен-
ген шарт пен тѕртіп бойынша мемлекеттік тђрѓын џй ќорынан тђрѓын
алањ алуѓа ќђќылы.

7. 53-баптыњ 7-тармаѓы Ќазаќстан Республикасыныњ 2001 жылѓы
10 ќазандаѓы № 247-11 Зањымен алып тасталды.

8.  Прокуратура органыныњ ќызметкері ќызметтік міндеттерін атќа-
ру кезінде немесе ќызметтен босаѓаннан кейін бір жыл ішінде ќыз-
меттік міндетін атќару кезіндегі мертігудіњ немесе жараќаттыњ салда-
рынан ќаза тапќан (ќайтыс болѓан) жаѓдайда оныњ асырауындаѓы адам-
дар мен мђрагерлеріне Ќазаќстан Республикасыныњ Џкіметі белгіле-
ген тѕртіппен соњѓы атќарѓан ќызметіндегі алпыс айлыќ аќшалай ќара-
жаты мљлшерінде бір жолѓы љтем тљленеді.
Осы баппен кљзделген бір жолѓы љтемді есептеу џшін ќолданыла-

тын аќшалай ќаражат лауазымдыќ айлыќаќыдан жѕне сыныптыќ шешім
џшін (ѕскери атаѓы бойынша) ќосымша аќыдан (айлыќаќыдан) тђрады.

9.  Прокуратура органдарыныњ ќызметкерлері мен олардыњ отбасы
мџшелері Республика Џкіметі белгілеген тѕртіппен медициналыќ ќыз-
мет пайдаланады.

10.  Прокуратура органдарыныњ мамандары мен жђмысшыларынан
басќа ќызметкерлерініњ:
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1) 53-баптыњ 10-тармаѓыныњ 1 тармаќшасы Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ 2001 жылѓы 10 ќазандаѓы № 247-11 Зањымен алып тас-
талды;

2)  ќызметтік жѕне іссапар куѕлігін кљрсете отырып, кљліктіњ бар-
лыќ тџріне кезектен тыс жџріп-тђру ќђжаттарын жѕне ќонаќџйлерде тђру
џшін орын алуѓа ќђќыѓы бар.

11.  Прокуратура органдары ќызметкерініњ лауазымынан зейнет де-
малысына шыѓып, ќайтыс болѓан немесе ќаза тапќан прокуратура орган-
дарыныњ ќызметкерлерін жерлеу џшін олардыњ џш айлыќ џлесі мљлше-
рінде біржолѓы аќшалай љтем тљленеді.

12.  Прокуратура органдарыныњ ќызметкерлерін зейнетаќымен ќам-
сыздандыру, мџгедектігі бойынша жѕне асыраушысынан айырылу жаѓ-
дайы бойынша мемлекеттік ѕлеуметтік жѕрдемаќылар тљлеу, Ќазаќстан
Республикасыныњ зањдарына сѕйкес жџзеге асырылады.

55-бап. Арнаулы ќызмет стажы
1. Прокуратура органдарындаѓы ќызмет (жђмыс) мемлекеттік ќыз-

меттіњ арнаулы тџрі болып табылады. Арнаулы ќызмет (жђмыс) стажы-
на прокуратура органдарындаѓы ќызметтен (жђмыстан) басќа:

1)  Ќарулы Кџштердегі, ішкі істер, ђлттыќ ќауіпсіздік органдарын-
даѓы жѕне басќа да ќђќыќ ќорѓау органдарындаѓы;

2)  сот органдарындаѓы;
3)  мемлекеттік ќызметте болѓан ќызмет (жђмыс);
4)  зањ мамандыѓы бойынша ѓылыми жѕне педагогтік жђмыс;
5) љкілді биліктіњ мемлекеттік органдарындаѓы сайланбалы лауа-

зымдаѓы жђмыс уаќыты есептеледі.
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ЌАЗАЌСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЊ ІШКІ ІСТЕР
ОРГАНДАРЫ ТУРАЛЫ

Ќазаќстан Республикасыныњ 1995 жылѓы
21 желтоќсандаѓы № 2707 Зањы

Љзгертулермен 2005 жылдыњ 1 сѕуіріне берілген
 (Џзінді)

VI   та р a y

ІШКІ ІСТЕР ОРГАНДАРЫНЫЊ ЌЫЗМЕТКЕРЛЕРІ МЕН
ЗЕЙНЕТКЕРЛЕРІН ЅЛЕУМЕТТІК ЌОРЃАУ

25-бап. Ішкі істер органдарыныњ ќызметкерлері мен зейнет-
керлерін ѕлеуметтік ќорѓау
Ішкі істер органдарыныњ ќызметкерлері мен зейнеткерлерін ѕлеу-

меттік ќорѓау мемлекеттіњ міндеті болып табылады.

26-бап. Ішкі істер органдарыныњ ќызметкерлеріне ењбекке аќы
тљлеу, оларды зейнетаќымен жѕне љзгедей ќамтамасыз ету

1. Ќазаќстан Республикасы ішкі істер органдарыныњ ќызметкерлер-
іне аќшалай џлес   Ќазаќстан   Республикасыныњ   Президенті   бекітетін
Ќазаќстан Республикасыныњ мемлекеттік бюджет есебінен ќамтылѓан
органдары ќызметкерлеріне ењбекаќы тљлеудіњ бірыњѓай жџйесі негізінде
белгіленеді жѕне ол ќызметті љтеудіњ Ќазаќстан Республикасыныњ зањ-
дарымен белгіленген ерекше жаѓдайлары џшін тљленетін аќшалай ќара-
жат пен џстеме аќыны ќамтиды.

2.  Ќазаќстан Республикасыныњ ішкі істер органдары ќызметкер-
лерініњ аќшалай ќаражаты лауазымдыќ айлыќ аќыдан жѕне арнаулы
атаѓы џшін ќосымша аќыдан тђрады.

3.  26-баптыњ 3-тармаѓы Ќазаќстан Республикасыныњ 2001 жыл-
ѓы 10 ќазандаѓы № 247-11 Зањымен алып тасталды.

4.  Ішкі істер органдарыныњ ќызметкерлері:
1)  Џлгілері мен тиесілік нормаларын Республика Џкіметі белгі-

лейтін тегін нысандыќ ѕрі арнаулы киім-кешекпен;
2) 26-баптыњ 4-тармаѓыныњ 2 тармаќшасы Ќазаќстан Республика-

сыныњ 2001 жылѓы 10 ќазандаѓы № 247-11 Зањымен алып тасталды.
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4-1. Ішкі істер органдары ќызметкерлерініњ ќалауы бойынша оларѓа
нысанды жѕне арнайы киім-кешектіњ орнына аќшалай љтем тљленуі
мџмкін.

5.  Мемлекеттік   тергеу   комитеті   ќызметкерлерін   зейнетаќымен
ќамсыздандыру, мџгедектігі бойынша мемлекеттік ѕлеуметтік
жѕрдемаќылар тљлеу Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарына сѕйкес
жџзеге асырылады.

6.  Ішкі істер органдары ќызметкерлерініњ:
1) 28-баптыњ 6-тармаѓыныњ 1-тармаќшасыЌазаќстан Республи-

касыныњ 1999 жылѓы 7 сѕуірдегі № 374-1 Зањымен алып тасталды.
2) іс-сапар куѕлігін кљрсеткен соњ, барлыќ кљлік тџрінде жџріп-тђру

ќђжаттарын жѕне мейманханаларда тђру џшін орынды бірінші кезекте
алуѓа ќђќыѓы бар.

27-бап. Ішкі істер органдары ќызметкерлерініњ демалысы
1. Ішкі істер органдарыныњ ќызметкерлеріне ђзаќтыѓы отыз тѕулік

демалыс, сондай-аќ зањмен кљзделген љзге де демалыс беріледі.
2. Ішкі істер органдарыныњ ќызметкерлеріне ќосымша аќы тљле-

нетін демалыс (кџнтізбелік есеппен) ќызмет љткерген жылдарына ќарай:
1) он жылдан аса ќызмет љткерген жылдары барларѓа – ђзаќтыѓы

бес тѕулік;
2) он бес жылдан аса ќызмет љткерген жылдары барларѓа ђзаќтыѓы

он тѕулік;
3)  жиырма жылдан аса ќызмет љткерген жылдары барларѓа ђзаќ-

тыѓы он бес тѕулік мерзімге беріледі.
3.  Биік таулы жерлерде, климат жаѓдайы ауыр жѕне ќолайсыз жер-

лерде ќызмет љткеріп жџрген ішкі істер органдарыныњ ќызметкерлері-
не, ќызмет љткерген жылдарына ќарамастан, ђзаќтыѓы ќырыќ бес тѕулік
кезекті демалыс беріледі.

3-1. Ішкі істер органдарыныњ ќызметкерлеріне кезекті, ќысќа
мерзімді, ќосымша демалыстар, сырќаттануына байланысты, жџкті бо-
луына жѕне бала тууына байланысты демалыстар уаќытында, демалы-
сын љткізу орнына баратын жѕне кері ќайтатын жолѓа берілетін уаќыт-
ты ќоса алѓанда, аќшалай ризыќ атќаратын лауазымы бойынша ењбек
демалысына кеткен кџніне алатын мљлшерде тљленеді.

4.  Ішкі істер органдарыныњ жђмысшылары мен ќызметшілерініњ
демалысы тиісті ењбек зањдарына сѕйкес аныќталады.
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28-бап. Ішкі істер органдарыныњ ќызметкерлері ќаза тапќан
(ќайтыс болѓан) немесе мертіккен жаѓдайда берілетін кепілдіктер

1. Ішкі істер органдарыныњ ќызметкеріне ќызметтік міндеттерін не-
месе ќызметтік борышын атќарып жџрген кезењінде мертіккен жаѓдай-
да, ал ол ќаза тапќан (ќайтыс болѓан) жаѓдайда љтем алуѓа ќђќыѓы бар
адамдарѓа бір жолѓы љтем тљленеді.

2.  Бір жолѓы љтемді тљлеу тѕртібін Республиканыњ Џкіметі белгі-
лейді.

3.  Ішкі істер органдарыныњ ќызметкері ќызметтік міндеттерін не-
месе ќызметтік борышын орындау кезінде не ќызметтік міндеттерін
немесе ќызметтік борышын атќару кезінде алѓан жараќат салдарынан
ќызметтен босатылѓаннан кейінгі бір жыл ішінде ќаза тапќан (ќайтыс
болѓан) жаѓдайда асырауындаѓы адамдар мен мђрагерлеріне оныњ соњѓы
атќарѓан лауазымы бойынша алпыс айлыќ аќшалай ќаражаты мљлше-
рінде бір жолѓы љтем тљленеді.

4. Ішкі істер органдарыныњ ќызметкерлеріне ќызметтік міндеттерін
немесе ќызметтік борышын атќару кезіндегі жараќаты, жаралануы (кон-
тузия алуы), заќымдануы, науќастануы салдарынан болѓан мџгедектік
белгіленгенде оларѓа:

1) I топтаѓы мџгедекке — отыз айлыќ аќшалай џлесі;
2)  II топтаѓы мџгедекке — он сегіз айлыќ аќшалай џлесі;
3) III топтаѓы мџгедекке — алты айлыќ аќшалай џлесі мљлшерінде

бір жолѓы љтем тљленеді.
5. Ішкі істер органдарыныњ ќызметкерлері ќызметтік міндеттерін

немесе ќызметтік борышын атќару кезінде мџгедектікке соќтырмайтын
ауыр заќым (жараќат, жаралану, контузия) алѓан жаѓдайда оларѓа бір
жарым айлыќ аќшалай ќаражаты мљлшерінде, жењіл заќым алѓан жаѓ-
дайда жарты айлыќ аќшалай ќаражаты мљлшерінде бір жолѓы љтем саќ-
тандыру сомасы тљленеді.

6. Ішкі істер органдары ќызметкерініњ ќазасы (љлімі) жаралануы
(мертігуі), науќастануы ќызметтік міндеттерін немесе ќызметтік боры-
шын орындауѓа ќатысы жоќ жаѓдаяттарѓа байланысты болѓаны белгі-
ленген тѕртіппен дѕлелденсе, бір жолѓы љтем тљленбейді.

7. 28-баптыњ 7-тармаѓы Ќазаќстан Республикасыныњ 1999 жылѓы
7 сѕуірдегі № 374-1 Зањымен алып тасталды.

8. Ќызметтік міндеттерін не ќызметтік борышын атќару кезінде ќаза
тапќан ішкі істер органдары ќызметкерлерініњ балаларына олар кѕме-
леттік жасќа толѓанѓа дейін ведомстволыќ денсаулыќ саќтау мекемеле-
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ріндегі медициналыќ жѕне санаторий-курорттыќ ќызмет керсетуге ќђќыќ
саќталады.

29-бап. Жерлеу шыѓындарын љтеу
Ішкі істер органдарыныњ ќайтыс болѓан немесе ќаза тапќан ќызмет-

керлері мен зейнеткерлерін жерлеу џшін олардыњ џш айлыќ аќшалай
табысы мљлшерінде біржолѓы љтемаќы тљленеді.

30-бап. Ішкі істер органдарыныњ ќызметкерлері мен зейнет-
керлерініњ тђрѓын џй ќђќыѓы

1. Ішкі істер органдарыныњ ќызметкерлері ќызметтік тђрѓын џй
ќорынан бірінші кезекте тђрѓын џймен ќамтамасыз етілу ќђќыѓын пай-
даланады.

2. Ішкі істер органдарыныњ он кџнтізбелік жылдан астам уаќыт ќыз-
мет атќарѓан ќызметкерлері тђраќты тђрып жатќан ќызметтік тђрѓын
џй-жайларын љздерініњ ќалауына ќарай жеке меншігіне сатып ала ала-
ды.

3. Егер басќа тђрѓын џй-жайлар берілмесе, ішкі істер органдары-
ныњ ќызметкерлері мен зейнеткерлерін ќызметтік тђрѓын џй-жайлар-
дан шыѓаруѓа болмайды.

4. Ішкі істер органдарыныњ ќызметкерлеріне тђрѓын џй ќорыныњ
тиістілігіне ќарамастан тђрѓын џйді ђстауѓа, коммуналдыќ ќызмет кљрсе-
тулерге (орталыќтандырылѓан жылу, суыќ жѕне ыстыќ сумен жабдыќ-
тау, канализация, электрмен жабдыќтау, газбен жабдыќтау) жђмсала-
тын шыѓындарды тљлеуге аќшалай љтемаќы республикалыќ бюджетте
тиісті жылѓа белгіленген мљлшерде тљленеді.

5. 30-баптыњ 5-тармаѓы Ќазаќстан Республикасыныњ 1999 жылѓы
16 ќарашадаѓы № 476-1 Зањымен алып тасталды.

6. Ішкі істер органдарыныњ ќызметкері ќызметтік міндеттерін атќа-
ру кезінде ќаза тапќан жаѓдайда ќаза тапќан адамныњ отбасы ол ќаза
тапќан кџннен бастап, бір жылдан кешіктірілмей зањмен белгіленген
шарттар мен тѕртіп бойынша мемлекеттік тђрѓын џй ќорынан тђрѓын
алањ алуѓа ќђќылы.

31-бап. Ішкі істер органдарыныњ ќызметкерлері мен зейнет-
керлерін ѕлеуметтік ќорѓаудыњ љзге шаралары

1.  Ішкі істер органдарыныњ ќызметкерлері мен зейнеткерлеріне жѕне
олардыњ бірге тђратын отбасы мџшелеріне Республика Џкіметі белгі-
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леген негізде, Республика Ќорѓаныс министрлігініњ ѕскери ќызметші-
лері мен зейнеткерлеріне зањмен белгіленетін жењілдіктер мен артыќ-
шылыќтар ќолданылады.

2.  Ішкі істер министрлігініњ туберкулез жѕне басќа мамандан-
дырылѓан жђќпалы аурулар мекемелерінде ќызмет атќаратын ішкі істер
органдарыныњ ќызметкерлері аталѓан ќызметкерлерге зањмен белгіле-
нетін жењілдіктерді пайдаланады.

32-бап. Ішкі істер органдарыныњ ќызметкерлері мен зейнеткер-
леріне медициналыќ жѕне санаторий-курорттыќ ќызмет кљрсету
Ішкі істер органдарыныњ ќызметкерлері жѕне олармен бірге тђра-

тын отбасы мџшелері, сондай-аќ ішкі істер органдарыныњ зейнеткер-
лері тиісті мемлекеттік денсаулыќ саќтау мекемелерінде медициналыќ
жѕне санаторий-курорттыќ ќызметті Республика Џкіметі белгілеген
тѕртіппен пайдаланады.
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ЌАЗАЌСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЊ КЕДЕН КОДЕКСІ
Ќазаќстан Республикасыныњ 2003 жылѓы 5 сѕуірдегі

№ 401-11 кодексі

(ЌР 10.07.03 ж. № 483-11; 9.07.04 ж. № 592-11
Зањдарымен енгізілген љзгерістерімен)

(Џзінді)

VII-тарау

КЕДЕН ОРГАНДАРЫНЫЊ ЛАУАЗЫМДЫ АДАМДАРЫН
МАТЕРИАЛДЫЌ ЌАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЖЅНЕ

ЅЛЕУМЕТТІК ЌОРЃАУ

522-бап. Кеден органдарыныњ лауазымды адамдарына ењбекаќы
тљлеу

1. Кеден органдарыныњ лауазымды адамдарына аќшалай џлес Ќазаќ-
стан Республикасыныњ Президенті бекітетін мемлекеттік бюджет есебі-
нен ќамтылѓан Ќазаќстан Республикасы органдарыныњ ќызметкерлері-
не ењбекаќы тљлеудіњ бірыњѓай жџйесі негізінде белгіленеді жѕне оѓан
Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарында белгіленетін тѕртіппен аќша-
лай ќаражат, ќызмет атќарудыњ ерекше жаѓдайлары џшін џстемеаќы
кіреді.

2.  Кеден органы лауазымды адамдарыныњ аќшалай ќаражаты лауа-
зымдыќ айлыќаќы мен арнаулы атаќ џшін ќосымша аќыдан тђрады.

3. Ењбек сіњірген жылдарына ќарай лауазымдыќ айлыќаќыѓа коэф-
фициент белгілеу ќђќыѓын беретін ќызмет стажына:

1) Ќазаќстан Республикасыныњ Ќарулы Кџштерінде, ђлттыќ
ќауіпсіздік, ішкі істер органдарында жѕне басќа да ќђќыќ ќорѓау орган-
дарында;

2)  мемлекеттік ќызметте;
3) соттарда;
4)  Ќазаќстан Республикасыныњ љкілді органдарында сайланбалы

ќызметтерде ќызмет (жђмыс) істеген уаќыты есептеледі.

523-бап Кеден органдарыныњ лауазымды адамдарын кљтерме-
леу

1.  Ќызмет міндеттерін џлгілі орындаѓаны жѕне ќызметтегі жоѓары
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кљрсеткіштері џшін кеден органдарыныњ лауазымды адамдарына кљтер-
мелеу мен наградалардыњ мынадай тџрлері:

1) алѓыс жариялау;
2) бір жолѓы аќшалай сыйаќы беру;
3) баѓалы сыйлыќпен марапаттау;
4)  Ќђрмет грамотасымен марапаттау;
5) «Кеден органдарындаѓы џздік ќызметі џшін» омырауѓа таѓатын

белгісімен марапаттау;
6) «Кеден ќызметініњ ењбек сіњірген ќызметкері», Ќђрмет белгісі-

мен марапаттау;
7)  кезекті арнаулы атаќты мерзімінен бђрын беру;
8) атќаратын штаттыќ лауазымы бойынша кљзделген атаќтан бір саты

жоѓары арнаулы атаќ беру;
9) Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарында кљзделген љзге де кљтер-

мелеу нысандары кљзделеді.
2.  Кљтермелеу ретінде бђрын берілген тѕртіптік жазаны мерзімінен

бђрын алып тастау ќолданылуы мџмкін.

524-бап. Кеден органы лауазымды адамыныњ демалысы
Кеден органдары лауазымды адамдарына екі лауазымдыќ айлыќ-

аќысы мљлшеріндегі сауыѓуѓа арналѓан жѕрдемаќы тљлене отырып, ђзаќ-
тыѓы кџнтізбелік отыз кџндік жыл сайынѓы аќы тљленетін демалыс бе-
ріледі.

525-бап. Кеден органдары лауазымды адамдарын зейнетаќы-
мен ќамсыздандыру
Кеден органдарыныњ лауазымды адамдарын зейнетаќымен ќамсыз-

дандыру Ќазаќстан Республикасыныњ зейнетаќымен ќамсыздандыру
туралы зањдарына сѕйкес жџзеге асырылады.

526-бап. Кеден органдары лауазымды адамдарын ќђќыќтыќ
жѕне ѕлеуметтік ќорѓау

1. Кеден органдарыныњ лауазымды адамдары мемлекеттік биліктіњ
љкілдері болып табылады жѕне мемлекеттіњ ќорѓауында болады.

2.  Кеден органыныњ лауазымды адамы ќызметтік міндетін орын-
дауѓа байланысты ќаза тапќан (ќайтыс болѓан) жаѓдайда ќаза тапќан
адамныњ отбасы Ќазаќстан Республикасыныњ Џкіметі белгілеген жаѓ-
дайларда жѕне тѕртіппен мемлекеттік тђрѓын џй ќорынан тђрѓын алањ
алуѓа ќђќылы.
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3. Кеден органыныњ лауазымды адамы ќызметтік міндеттерін орын-
дауѓа байланысты ќаза тапќан (ќайтыс болѓан) жаѓдайда — ќаза тапќан
(ќайтыс болѓан) адамныњ отбасына немесе асырауындаѓы адамдарѓа
(мђрагерлеріне):

1)  Ќазаќстан Республикасыныњ Џкіметі айќындаѓан тѕртіппен рес-
публикалыќ бюджет есебінен ќаза тапќан адамныњ атќарѓан соњѓы ќыз-
меті бойынша алпыс айлыќ аќшалай ќаражаты мљлшерінде біржолѓы
љтем тљленеді;

2)  Ќазакстан Республикасыныњ зањдарында белгіленген мљлшерде
жѕне тѕртіппен асыраушысынан айырылу жаѓдайы бойынша мемлекеттік
ѕлеуметтік жѕрдемаќы таѓайындалады.

4. Кеден органыныњ лауазымды адамы ќызметтік міндеттерін орын-
дауына байланысты, љзініњ кѕсіби ќызметін одан ѕрі жџзеге асыруѓа
мџмкіндік бермейтіндей болып мертіккен, не денсаулыѓына љзге де за-
ќым келген жаѓдайда, аталѓан адамѓа республикалыќ бюджет есебінен
мынадай мљлшерде:

1) бірінші топтаѓы мџгедекке — отыз айлыќ аќшалай ќаражат мљлше-
рінде;

2) екінші топтаѓы мџгедекке — он сегіз айлыќ аќшалай ќаражат
мљлшерінде;

3) џшінші топтаѓы мџгедектерге — алты айлыќ аќшалай ќаражат
мљлшерінде;

4)  мџгедектік белгіленбей, ењбек ќабілетін тђраќты жоѓалтуы
аныќталѓан кезде – бір жарым айлыќ аќшалай ќаражат мљлшерінде
біржолѓы љтем тљленеді.

5. Егер кеден органы лауазымды адамыныњ ќаза табуы (ќайтыс бо-
луы), жараќат алуы, жаралануы (мертігуі), ауруы ќызметтік міндет-
терін атќаруына ќатысы жоќ жаѓдайларѓа байланысты болѓандыѓы Ќазаќ-
стан Республикасыныњ зањдарында белгіленген тѕртіппен дѕлелденсе,
біржолѓы љтем тљленбейді.
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ЂЛЫ ОТАН СОЃЫСЫНЫЊ ЌАТЫСУШЫЛАРЫ МЕН
МЏГЕДЕКТЕРІНЕ ЖЅНЕ СОЛАРЃА

ТЕЊЕСТІРІЛГЕН АДАМДАРЃА БЕРІЛЕТІН
ЖЕЊІЛДІКТЕР МЕН ОЛАРДЫ
ЅЛЕУМЕТТІК ЌОРЃАУ ТУРАЛЫ

Ќазаќстан Республикасыныњ 1995 жылѓы
28 сѕуірдегі № 2247 Зањы

(ЌР 31.07.95 ж. № 2394 Жарлыѓымен; 02.04.97 ж. №88-1;
19.06.97 ж. № 134-1;07.04.99 ж. № 374-1; 16.11.99 ж.

№ 482-1; 20.12.2004 ж. № 13-111
Зањдарымен енгізілген љзгертулермен)

Осы Зањ Ђлы Отан соѓысыныњ ќатысушылары мен мџгедектеріне
жѕне соларѓа тењестірілген адамдарѓа ѕлеуметтік кепілдіктер берудіњ
ђйымдастырушылыќ, экономикалыќ жѕне ќђќыќтыќ негіздерін белгі-
лейді, сондай-аќ олардыњ ќђќыќтыќ мѕртебесін айќындайды.

1 тapay

ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. Ђлы Отан соѓысыныњ ќатысушылары мен мџгедектер-
іне жѕне соларѓа тењестірілген адамдарѓа берілетін жењілдіктер
мен оларды ѕлеуметтік ќорѓау туралы зањдар
Соѓысќа ќатысушылар мен соѓыс мџгедектеріне жѕне соларѓа тењесті-

рілген адамдарѓа берілетін жењілдіктер мен оларды ѕлеуметтік ќорѓау ту-
ралы зањдар осы Зањнан, Ќазаќстан Республикасыныњ осы саладаѓы ќаты-
настарды реттейтін басќа зањдыќ жѕне нормативтік актілерінен тђрады.

2-бап. Осы Зањныњ ќолданылу орны мен аясы
Осы Зањныњ кџші Ќазаќстан Республикасында тђраќты тђратын,

бђрын ќабылданѓан зањ актілеріне сѕйкес ќђќыќтар мен жењілдіктерді
осы Зањ кџшіне енгізілгенге дейін пайдаланып келген соѓысќа ќатысу-
шыларѓа, соѓыс мџгедектеріне жѕне соларѓа тењестірілген адамдарѓа,
сондай-аќ Ќазаќстан Республикасына тђраќты тђруѓа осы Зањ кџшіне
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енгізілгеннен кейін кљшіп келген азаматтарѓа жѕне кейіннен соѓысќа
ќатысушы, соѓыс мџгедегі жѕне соларѓа тењестірілген адам мѕртебесі
белгіленетін азаматтарѓа ќолданылады.

3-бап. Жењілдіктер туралы зањдарды бђзѓандыѓы џшін лауа-
зымды адамдардыњ жауапкершілігі
Соѓысќа ќатысушылар мен соѓыс мџгедектеріне жѕне соларѓа

тењестірілген  адамдарѓа осы  Зањда кљзделген жењілдіктер мен кепіл-
діктердіњ берілуін шектеген, оныњ берілуіне немесе жџзеге асырылуы-
на кедергі жасаѓан мемлекеттік органдардыњ, сондай-аќ меншік ныса-
ны мен шаруашылыќты жџргізу нысанына ќарамастан кѕсіпорындар-
дыњ, мекемелер мен ђйымдардыњ лауазымды адамдары Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ зањдарында белгіленген тѕртіппен жауап береді.

4-бап. Халыќаралыќ шарттар мен келісімдер
Егер Ќазаќстан Республикасы ќатысатын халыќаралыќ шартта не-

месе келісімде соѓысќа ќатысушылар мен соѓыс мџгедектері жѕне со-
ларѓа тењестірілген адамдар жљнінде жењілдіктер мен кепілдіктердіњ
ауќымы осы Зањда кљзделгендегіден кењ немесе басќадай нормада бел-
гіленген болса, онда халыќаралыќ шарт яки келісім нормалары ќолда-
нылады.
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2  таpay

ЂЛЫ ОТАН СОЃЫСЫНЫЊ ЌАТЫСУШЫЛАРЫ
МЕН МЏГЕДЕКТЕРІНІЊ ЖЅНЕ

ЖЕЊІЛДІКТЕР МЕН КЕПІЛДІКТЕР ЖАЃЫНАН
СОЛАРЃА ТЕЊЕСТІРІЛГЕН
АДАМДАРДЫЊ МЅРТЕБЕСІ

5-бап. Ђлы Отан соѓысына ќатысушылар
Бірінші дџниежџзілік, азамат жѕне Ђлы Отан соѓыстары кезењінде,

сондай-аќ бђрынѓы КСР Одаѓын ќорѓау жљніндегі басќа да ђрыс опе-
рациялары кезінде майдандаѓы армия флот ќђрамына кірген бљлімдер-
де, штабтар мен мекемелерде ќызмет еткен ѕскери ќызметшілер, аза-
мат жѕне Ђлы Отан соѓыстарыныњ партизандары мен астыртын кџрес
жџргізушілері соѓысќа ќатысушылар деп танылады.

6-бап. Жењілдіктер мен кепілдіктер жаѓынан Ђлы Отан соѓы-
сына ќатысушыларѓа тењестірілген адамдар
Жењілдіктер мен кепілдіктер жаѓынан Ђлы Отан соѓысына ќатысу-

шыларѓа тењестірілген адамдар деп мыналар танылады:
ќорѓанысына ќатысу майдандаѓы армия бљлімдерініњ ѕскери ќыз-

метшілері џшін белгіленген жењілдік шарттарымен зейнетаќы таѓайын-
дау џшін ењбек љткерген жылдарына 1998 жылѓы 1 ќањтарѓа дейін есеп-
телді, ќалаларда Ђлы Отан соѓысы кезінде ќызмет атќарѓан ѕскери ќыз-
метшілер, сондай-аќ бђрынѓы КСР Одаѓы ішкі істер жѕне мемлекеттік
ќауіпсіздік органдарыныњ басшы жѕне ќатардаѓы ќђрамыныњ адамдары;
Ђлы Отан соѓысы кезінде майдандаѓы армия ќђрамына кірген ѕске-

ри бљлімдерде, штабтарда, мекемелерде штаттыќ ќызмет атќарѓан Со-
вет Армиясыныњ, Ѕскери-Тењіз Флотыныњ, бђрынѓы КСР Одаѓыныњ
ішкі істер жѕне мемлекеттік ќауіпсіздік ѕскерлері мен органдарыныњ
ерікті жалдама ќђрамаларыныњ адамдары, яки сол кездерде ќорѓаны-
сына ќатысу майдандаѓы армия бљлімдерініњ ѕскери ќызметшілері џшін
белгіленген жењілдік шарттарымен зейнетаќы таѓайындау џшін ењбек
љткерген жылдарына 1998 жылѓы 1 ќањтарѓа дейін есептеледі ќалалар-
да болѓан адамдар;
Ђлы Отан соѓысы кезінде майдандаѓы армия мен флоттыњ ќђрамына

кірген бљлімдердіњ, штабтар мен мекемелердіњ ќђрамында полк бала-
сы (тѕрбиеленушісі) жѕне тењізші бала ретінде болѓандар;
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екінші дџниежџзілік соѓыс жылдарында шетелдердіњ аумаѓында
фашистік Германия мен оныњ одаќтастарына ќарсы ђрыс ќимылдарына
партизан отрядтары, астыртын топтар жѕне басќа да антифашистік ќђра-
малар ќђрамында ќатысќан адамдар;
Ќатынас жолдары халыќ комиссариаты, Байланыс халыќ комисса-

риаты арнайы ќђрамаларыныњ, кѕсіпшілік жѕне кљлік кемелерініњ жџзу
ќђрамы мен авиацияныњ ђшу-кљтеру ќђрамыныњ, бђрынѓы КСР Одаѓы
Балыќ љнеркѕсібі халыќ комиссариатыныњ, Тењіз жѕне љзен флотыныњ,
Солтџстік тењіз жѕне жолы Бас басќармасыныњ ђшу-кљтеру ќђрамы-
ныњ Ђлы Отан соѓысы кезінде ѕскери ќызметшілер жаѓдайына
кљшірілген жѕне ђрыс майдандарыныњ тылдаѓы шептері, флоттардыњ
оперативтік аймаќтары шегінде майдандаѓы армия мен флот мџдделер-
іне орай міндеттер атќарѓан ќызметкерлері, сондай-аќ Ђлы Отан соѓы-
сыныњ бас кезінде басќа мемлекеттердіњ порттарында тђтќындалѓан кљлік
флоты кемелері экипаждарыныњ мџшелері;
ќоршаудаѓы кезењінде Ленинград ќаласыныњ кѕсіпорындарында,

мекемелері мен ђйымдарында жђмыс істеген жѕне «Ленинградты ќор-
ѓаѓаны џшін» медалімен ѕрі «Ќоршаудаѓы Ленинград тђрѓыны» белгі-
сімен марапатталѓан азаматтар;
екінші дџниежџзілік соѓыс кезінде фашистер мен олардыњ одаќтас-

тары ќђрѓан концлагерлердіњ, геттолардыњ жѕне басќа да еріксіз ђстау
орындарыныњ жасы кѕмелетке толмаѓан бђрынѓы тђтќындары;
басќа мемлекеттердіњ аумаќтарындаѓы ђрыс ќимылдарына ќатысу-

шылар, атап айтќанда:
бђрынѓы КСР Одаѓы џкімет органдарыныњ шешімдеріне сѕйкес басќа

мемлекеттіњ аумаќтарындаѓы ђрыс ќимылдарына ќатысќан - Совет Ар-
миясыныњ, Ѕскери-Тењіз флотыныњ, Мемлекеттік ќауіпсіздік коми-
тетініњ ѕскери ќызметшілері, бђрынѓы КСР Одаѓы Ішкі істер ми-
нистрлігініњ ќатардаѓы жѕне басќарушы ќђрамыныњ адамдары (ѕскери
мамандар мен кењесшілерді ќоса есептегенде); жаттыѓу жиындарына
шаќырылып, ђрыс ќимылдары жџріп жатќан кезде, Ауѓанстанѓа жібе-
рілген ѕскери міндеттілер; ђрыс ќимылдары жџріп жатќан осы елге жџк
жеткізу џшін Ауѓанстанѓа жіберілген автомобиль батальондарыныњ
ѕскери ќызметшілері;
бђрынѓы КСР Одаѓыныњ аумаѓынан Ауѓанстанѓа жауынгерлік тап-

сырмаларды орындау џшін ђшулар жасаѓан ђшу ќђрамыныњ ѕскери ќыз-
метшілері; Ауѓанстандаѓы кењес ѕскери ќђрамына ќызмет кљрсеткен
жараланѓан, контузия алѓан немесе заќымданѓан, яки ђрыс ќимылда-
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рын ќамтамасыз етуге ќатысќаны џшін бђрынѓы КСР Одаѓыныњ орден-
дерімен жѕне медальдерімен марапатталѓан жђмысшылар мен ќызмет-
шілер; 1986-1987 жылдары Чернобыль АЭС-індегі апаттыњ, сондай-аќ
азаматтыќ немесе ѕскери маќсаттаѓы объектілердегі басќа да радиация-
лыќ апаттар мен авариялардыњ зардаптарын жоюѓа ќатысќан, сондай-
аќ ядролыќ сынаќтар мен жаттыѓуларѓа тікелей ќатысќан адамдар.

7-бап. Ђлы Отан соѓысыныњ мџгедектері
Бірінші дџниежџзілік, азамат жѕне Ђлы Отан соѓыстарында майдан-

даѓы армия мен флоттыњ ѕскери ќызметшілері, партизандар мен астыр-
тын кџрес жџргізушілер ќатарында болѓан адамдар, сондай-аќ бірінші
дџниежџзілік, азамат жѕне Ђлы Отан соѓыстары кезінде майданда, ђрыс
ќимылдары жџргізілген аудандарда, майдан мањындаѓы темір жол учас-
келерінде, ќорѓаныс шептерін, ѕскери-тењіз базалары мен аэродромдар
салу кезінде жаралануы, контузия алуы, заќымдануы немесе ауруѓа
шалдыѓуы салдарынан мџгедек болѓан ѕрі зейнетаќымен ќамсыздан-
дырылуы жаѓынан ѕскери ќызметшілерге тењестірілген жђмысшылар
мен ќызметшілер соѓыс мџгедектері деп танылады.

8-бап. Жењілдіктер мен кепілдіктер жаѓынан Ђлы Отан соѓы-
сыныњ мџгедектеріне тењестірілген адамдар
Жењілдіктер мен кепілдіктер жаѓынан Ђлы Отан соѓысыныњ мџге-

дектеріне тењестірілген адамдар деп мыналар танылады:
бђрынѓы КСР Одаѓын ќорѓау кезінде, ѕскери ќызметтіњ љзге де

міндеттерін басќа уаќытта орындау кезінде жаралануы, контузия алуы,
заќымдануы салдарынан немесе майданда болуына байланысты, сон-
дай-аќ Ауѓанстанда немесе ђрыс ќимылдары жџргізілген басќа мемле-
кеттерде ѕскери міндетін љтеу кезінде ауруѓа шалдыѓуы салдарынан
мџгедек болѓан ѕскери ќызметшілер;
ѕскери міндетін орындау кезінде жаралануы, контузия алуы, заќым-

дануы салдарынан, яки майданда болуына немесе ђрыс ќимылдары
жџргізілген мемлекеттерде ѕскери міндетін орындауына байланысты
ауруѓа шалдыѓуы салдарынан мџгедек болѓан бђрынѓы КСР Одаѓыныњ
ішкі істер жѕне мемлекеттік ќауіпсіздік органдарыныњ басшы жѕне
ќатардаѓы ќђрамындаѓы адамдар;

1944 жылдыњ 1 ќањтарынан 1951 жылдыњ 31 желтоќсанына дейінгі
кезењде Украин ССР-і, Беларусь ССР-і, Литва ССР-і, Латыш ССР-і,
Эстон ССР-і аумаќтарында ќимыл жасаѓан халыќты ќорѓаушы истре-
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бительдік батальондардыњ, взводтар мен отрядтардыњ жауынгерлері мен
командалыќ ќђрамы ќатарында болѓан, осы батальондарда, взводтар-
да, отрядтарда ќызмет міндетін атќаруѓа кезінде жаралануы, контузия
алуы немесе заќымдануы салдарынан мџгедек болѓан адамдар;
басќа елдерде ќимыл жасаѓан ѕскер ќђрамдарына ќызмет кљрсеткен

жѕне ђрыс ќимылдарын жџргізу кезінде жаралануы, контузия алуы,
заќымдануы салдарынан мџгедек болѓан тиісті санаттаѓы жђмысшылар
мен ќызметшілер;
Чернобыль АЭС-індегі апаттыњ, азаматтыќ немесе ѕскери маќсат-

таѓы объектілердегі басќа да радиациялыќ апаттар мен авариялардыњ,
ядролыќ ќаруды сынаудыњ салдарынан мџгедек болѓан адамдар, сон-
дай-аќ ата-анасыныњ бірініњ радиациялыќ сѕуле алуы себебінен генети-
калыќ жаѓынан мџгедек болып ќалѓан олардыњ балалары.

9-бап. Жењілдіктер мен кепілдіктер жљнінен соѓысќа ќатысу-
шыларѓа тењестірілген адамдардыњ басќа да санаттары
Жењілдіктер мен кепілдіктер жљнінен соѓысќа ќатысушыларѓа тење-

стірілген адамдардыњ басќа да санаттары деп мыналар танылады:
1. Ќаза тапќан ѕскери ќызметшілердіњ отбасылары, атап айтќанда:
бђрынѓы КСР Одаѓын ќорѓау кезінде, ѕскери ќызметтіњ басќа да

міндеттерін (ќызмет міндеттерін) атќару кезінде жаралану, контузия алу
немесе заќымдану нѕтижесінде ќаза тапќан (хабар-ошарсыз кеткен)
немесе майданда болуына байланысты ауруѓа шалдыѓу салдарынан ќай-
тыс болѓан ѕскери ќызметшілердіњ, партизандардыњ, астыртын кџрес
жџргізгендердіњ, осы Зањныњ 5,6,7 жѕне 8-баптарында кљрсетілген адам-
дардыњ отбасы;
Ђлы Отан соѓысында ќаза тапќан, жергілікті ѕуе ќорѓанысыныњ объек-

тілерді љзін-љзі ќорѓау топтары мен авариялыќ командаларыныњ жеке
ќђрамы ќатарындаѓы адамдардыњ отбасы, Ленинград ќаласыныњ гос-
питальдері мен ауруханаларында ќаза тапќан ќызметкерлердіњ отбасы;
бђрынѓы КСР Одаѓыныњ Ќорѓаныс министрлігіне, ішкі істер жѕне

мемлекеттік ќауіпсіздік органдарына ѕскери міндетін љтеу жиындары-
на шаќырылѓан, ќоѓамѓа жат кљріністерге байланысты тљтенше жаѓ-
дайлар кезінде ќоѓамдыќ тѕртіпті саќтау жљніндегі тапсырмаларды орын-
дау барысында ќаза тапќан (ќайтыс болѓан) ѕскери ќызметшілердіњ,
басшы жѕне ќатардаѓы ќђрам адамдарыныњ отбасы;
Ауѓанстандаѓы немесе ђрыс ќимылдары жџргізілген басќа мемле-

кеттердегі ђрыс ќимылдары кезењінде жараланудыњ, контузия алудыњ,



285

заќымданудыњ немесе ауруѓа шалдыѓудыњ салдарынан ќаза тапќан (ха-
бар-ошарсыз кеткен) немесе ќайтыс болѓан ѕскери ќызметшілердіњ от-
басы;
бейбіт уаќытта ѕскери ќызметін љткеру кезінде ќаза тапќан (ќайтыс

болѓан) ѕскери ќызметшілердіњ отбасы;
Чернобыль АЭС-індегі апаттыњ, азаматтыќ немесе ѕскери маќсат-

таѓы объектілердегі басќа да радиациялыќ апаттар мен авариялардыњ
зардаптарын жою кезінде ќаза тапќан адамдардыњ отбасы;
Чернобыль АЭС-індегі апаттыњ жѕне азаматтыќ немесе ѕскери маќ-

саттаѓы объектілердегі басќа да радиациялыќ апаттар мен авариялар-
дыњ, ядролыќ сынаулардыњ салдарынан сѕуле ауруына шалдыѓып ќай-
тыс болѓандардыњ, немесе љлімі белгіленген тѕртіппен солардыњ ыќпалы-
на байланысты болѓан мџгедектердіњ, сондай-аќ азаматтардыњ отбасы.
Жењілдікке ќђќыќ берілетін отбасы мџшелеріне мыналар жатады:
ќаза тапќан (хабар-ошарсыз кеткен, ќайтыс болѓан) адамныњ асырау-

шысынан айырылуына байланысты мемлекеттік ѕлеуметтік жѕрдемаќы
тљленетін балалары мен асырауындаѓы басќа да жандар;
ќайталап некеге отырмаѓан ата-ана, зайып (жђбай).
2. Ќайтыс болѓан соѓыс мџгедектерініњ жѕне соларѓа тењестірілген

мџгедектердіњ ѕйелдері (кџйеулері), сондай-аќ ќайтыс болѓан соѓысќа
ќатысушылардыњ, партизандардыњ, астыртын кџрес жџргізген адамдар-
дыњ, «Ленинградты ќорѓаѓаны џшін» медалімен жѕне «Ќоршаудаѓы Ле-
нинград тђрѓыны» белгісімен марапатталѓан, жалпы ауруѓа шалдыѓу-
дыњ, ењбек ету кезінде заќым алуыныњ нѕтижесінде жѕне басќа себеп-
терге (ќђќыќќа ќайшы келетіндерінен басќаларына) байланысты мџге-
дек деп танылѓан азаматтардыњ екінші рет некеге тђрмаѓан ѕйелдері
(кџйеулері).

3.  Ђлы Отан соѓысы жылдарында тылдаѓы ќажырлы ењбегі жѕне
мінсіз ѕскери ќызметі џшін бђрынѓы КСР Одаѓыныњ ордендерімен жѕне
медальдерімен марапатталѓан адамдар, сондай-аќ 1988-1989 жылдар-
даѓы Чернобыль АЭС-індегі апаттыњ зардаптарын жоюѓа ќатысќан,
оќшаулау аймаѓынан Ќазаќстан Республикасына ќоныс аудартќан (љз
еркімен кљшкен) адамдар ќоныс аудартќан кџні анасыныњ ќђрсаѓын-
даѓы балаларды ќоса алѓанда.

4. 1979 жылдыњ 1 желтоќсаны мен 1989 жылдыњ желтоќсаны ара-
лыѓында Ауѓанстанѓа жѕне ђрыс ќимылдары жџріп жатќан басќада мем-
лекеттерге жђмысќа жіберілген жђмысшылар мен ќызметшілер.

5. Бђрынѓы КСР Одаѓы Мемлекет ќауіпсіздігі комитетініњ Ауѓан-
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станда уаќытша, болѓан жѕне совет ѕскерлерініњ шектелген ќђрамына
енбеген жђмысшылары мен ќызметшілері.

10-бап Соѓысќа ќатысушыныњ, соѓыс мџгедегініњ жѕне жењіл-
діктер мен кепілдіктер жљнінен соларѓа тењестірілген адамдардыњ
мѕртебесін белгілеу
Соѓысќа ќатысушыныњ, соѓыс мџгедегініњ жѕне жењілдіктер мен ке-

пілдіктер жљнінен соларѓа тењестірілген адамдардыњ мѕртебесі осы Зањѓа
сѕйкес аныќталады жѕне Ђлы Отан соѓысы жылдарында, бђрынѓы КСР
Одаѓын ќорѓау жљніндегі ђрыс операциялары кезінде майдандаѓы ар-
мия ќатарында болѓанын, Чернобыль АЭС-індегі апаттыњ жѕне азамат-
тыќ немесе ѕскери маќсаттаѓы объектілердегі радиациялыќ апаттар мен
авариялардыњ зардаптарын жоюѓа ќатысќанын, сондай-аќ ядролыќ сы-
наќтар мен жаттыѓуларѓа тікелей ќатысќанын растайтын аныќтаманыњ,
ѕскери билеттердіњ, жараланѓаны, мџгедектігі туралы аныќтаманыњ, сот-
медицина ќорытындыларыныњ негізінде белгіленеді. Осы ќђжаттардыњ
негізінде Ќазаќстан Республикасы Ќорѓаныс министрлігініњ органдары
соѓысќа ќатысушыныњ куѕлігін, ал соѓыс мџгедегініњ куѕлігін — Ќазаќ-
стан Республикасыныњ халыќты ѕлеуметтік ќорѓау органдары береді.
Жењілдіктер мен кепілдіктер жљнінен соларѓа тењестірілген адамдар-
дыњ зейнеткерлік ќђжаттарына белгі соѓылады.
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3 таpay

СОЃЫСЌА ЌАТЫСУШЫЛАР МЕН СОЃЫС
МЏГЕДЕКТЕРІНЕ ЖЕЊІЛДІКТЕР МЕН
КЕПІЛДІКТЕР ЖЉНІНЕН СОЛАРЃА

ТЕЊЕСТІРІЛГЕН АДАМДАРЃА БЕРІЛЕТІН
ЖЕЊІЛДІКТЕР МЕН КЕПІЛДІКТЕР

11-бап Соѓысќа ќатысушыларѓа берілетін жењілдіктер мен
кепілдіктер
Соѓысќа ќатысушыларѓа ѕлеуметтік ќорѓау шаралары ретінде мы-

надай жењілдіктер мен кепілдіктер беріледі.
1. Егер Ќазаќстан Республикасыныњ тђрѓын џй зањына сѕйкес тђрѓын

џй жаѓдайын жаќсартуѓа мђќтаж деп танылса жѕне бђрын бірінші ке-
зекті пѕтер алу ќђќыѓын пайдаланбаѓан болса, жергілікті атќарушы
органдар, меншік нысанына ќарамастан ђйымдар, оларды бірінші ке-
зекте тђрѓын џймен ќамтамасыз етеді.

2. Тђрѓын џй-ќђрылыс жѕне басќа да кооперативтерге (серіктестік-
терге) бірінші кезекте кіру ќђќыѓын иеленеді.

3. Жеке тђрѓын џй салу џшін бірінші кезекте жер учаскелерін жѕне
тљлем ќабілетін ескере отырып, жинаќ несие-жинаќ шоттарында
бастапќы ќоры болмаса да 30 жылѓа бес проценттік жењілдікті кредит-
пен несие алу ќђќын иеленеді.

4. Тђрѓын џй-ќђрылыс кооперативтеріне џй салу џшін тљлем ќабі-
летін ескере отырып, несие-жинаќ шоттарында бастапќы ќоры болмаса
да, 30 жылѓа бес проценттік жењілдікті кредитпен несие алу ќђќыѓын
иеленеді.

5. Мемлекеттік жѕне ђжымдыќ тђрѓын џй ќорыныњ џйлеріндегі љзі
тђрып жатќан пѕтерлері осы Зањныњ 17-бабында белгіленген тѕртіппен-
жеке меншігіне беріледі.

6-8. 11-баптыњ 6-8 тармаќтары 1999 жылѓы 7 сѕуірдегі Ќазаќ-
стан Республикасыныњ № 374-І1 Зањымен алып тасталды.

9. Соѓысќа ќатысушылар басќа тђрѓын џй берілмейінше ќызмет ба-
бындаѓы тђрѓын џйден шыѓарылмайды.

10. Бау љсіретін серіктестіктердіњ мџшелері ќолданылып жџрген зањ-
дарѓа сѕйкес бау џйлерін сатып алуѓа жѕне салуѓа бау учаскесін кљркей-
туге жењілдікті шарттар негізінде несие алу ќђќыѓын иеленеді.
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11. Бау љсіретін серіктестіктерге (кооперативтерге) кіруге артыќшы-
лыќ ќђќыѓы болады.

12. 11-баптыњ 12-тармаѓы 1999 жылѓы 7 сѕуірдегі Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ № 374-1 Зањымен алып тасталды.

13. Байланыс ќызметкерініњ барлыќ тџрін кезектен пайдалануѓа
ќђќылы.

14-17. 11 баптыњ 14-17 тармаќтары 1999 жылѓы 7 сѕуіріндегі Ќазаќ-
стан Республикасыныњ № 374-1 Зањымен алып тасталды.

18. Жђмыс істеп жџрген кезінде бекітілген емханаларды  зейнет-
керлікке шыќќаннан кейін де пайдаланады.

19. Амбулаторлыќ-емхана мекемелерініњ ќызметін артыќшылыќпен
пайдаланады жѕне ауруханаѓа кезектен тыс жатќызылады.

20. Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарында белгіленген тѕртіппен
кљрсетілетін білікті медициналыќ кљмек.

21.  Протездермен (тіс протездерінен басќа) жѕне протез-ортопедия
бђйымдарымен тегін ќамтамасыз ету.

21-1. Тђрѓын џйді ђстауѓа, коммуналдыќ ќызмет кљрсетулерге (ор-
талыќтандырылѓан жылу, суыќ жѕне ыстыќ сумен жабдыќтау, канали-
зация, электрмен жабдыќтау, газбен жабдыќтау, ќоќыс шыѓару, лифті-
лерге ќызме кљрсету ), отынѓа жђмсалатын, телефонды пайдалану, дѕрі-
дѕрмекпен, оптикальк; кљзілдірікпен ќамтамасыз ету, жалпы жђрт пай-
даланатын кљліктіњ барлыќ тџрімен (таксиден басќа) жџру жљніндегі
шыѓындарды тљлеу џшін, жергілікті мерзімді баспасљзге жазылу ке-
зінде олардыњ біреуіне жазылуѓа арнаулы мемлекеттік жѕрдемаќы
тљленеді.

22. 11-баптыњ 22-тармаѓы 1999 жылѓы 7 сѕуірдегі (Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ № 374-1 Зањымен алып тасталды.

23. Жыл сайынѓы кезекті демалысын љзіне ќолайлы уаќытта пайда-
ланады, сондай-аќ жылына екі аптаѓа дейін жалаќы саќталмайтын ќосым-
ша демалыс алуѓа ќђќылы.

24.  Жалпы сырќаттануы салдарынан ењбекке уаќытша жарамсыз-
дыѓы бойынша кџнтізбелік жылда ќатарынан тљрт айѓа немесе бес айѓа
дейін жѕрдемаќы алады.

25. Жђмыс стажына ќарамастан жалаќысыныњ 10 (проценті мљлше-
рінде уаќытша ењбекке жарамсыздыѓы бойынша жѕрдемаќы алады.

26-29. 11-баптыњ 26-29-тармаќтары 1999 жылѓы 7 сѕуірдегі
Ќазаќстан Республикасыныњ № 374-1 Зањымен алып тасталды.

30.  Моншаларѓа, мѕдени ойын-сауыќ немесе спорт шараларына,
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шаштараздарѓа осындай ќызмет кљрсететін кѕсіпорындар мен мекеме-
лердіњ есебінен осы Жарлыќтыњ 17-бабында белгіленген тѕртіппен
бірінші кезекте жѕне тегін барады.

31. Интернат-џйлерге бірінші кезекте жѕне тегін орналастырылып,
ѕлеуметтік ќызметтіњ аумаќтыќ орталыќтары мен бљлімшелерінде ќыз-
мет кљрсетіледі.

32. Отбасы мџшелеріне немесе жерлеуді ђйымдастырушы адамѓа
35 айлыќ есептік кљрсеткіш мљлшерінде жерлеуге арналѓан жѕрдемаќы
беріледі ќайтыс болѓан (ќайтыс болѓан зейнетаќы тљлемдерін алушыны
ќоспаѓанда).

33. Соѓысќа ќатысќан жалѓызілікті адам ќайтыс болѓанда оны тђрѓын
џй-коммуналдыќ шаруашылыќ ќызметі салт-жоралар рѕсімін ќолдана
отырып жерлейді.

34.Салыќ салу жењілдіктері ќолданылып жџрген зањѓа сѕйкес
жџргізіледі.

12-бап. Соѓыс мџгедектеріне берілетін жењілдіктер мен кепілдік-
тер
Соѓыс мџгедектеріне ѕлеуметтік ќорѓау шаралары ретінде осы Зањ-

ныњ 11-бабыныњ 1-34 тармаќтарына сѕйкес жењілдіктер мен кепілдік-
тер беріледі.
Сондай-аќ соѓыс мџгедектеріне ќосымша:
1. Санаторийге барып, емделу жѕне кері ќайту џшін, жолдаманы

кім бергеніне жѕне кімніњ есебінен берілгеніне ќарамастан, ќажетті
кџндерге науќастану параѓы, I жѕне II топтардаѓы мџгедектерге жыл
сайын ђзаќтыѓы 15 жђмыс кџніне дейін аќы тљленетін ќосымша дема-
лыс беріледі.

2. А 12-баптыњ 2-4 тармаќтары 1999 жылѓы 7 сѕуірдегі Ќазаќстан
Республикасыныњ № 374-1 Зањымен алып тасталды.

5. Жеке тђрѓын џй салу џшін љсіп тђрѓан аѓаш жергілікті атќарушы
органдар аныќтайтын тѕртіп бойынша беріледі.

6-7. 12-баптыњ 6-8 тармаќтары 1999 жылѓы 7 сѕуірдегі Ќазаќстан
Республикасыныњ № 374-1 Зањымен алып тасталды.

8. Тђрѓын џйді ђстауѓа, коммуналдыќ ќызмет кљрсетулерге (орта-
лыќтандырылѓан жылу, суыќ жѕне ыстыќ сумен жабдыќтау, канализа-
ция, электрмен жабдыќтау, газбен жабдыќтау, ќоќыс шыѓару, лифті-
лерге ќызмет кљрсету), отынѓа жђмсалатын, телефонды пайдалану, дѕрі-
дѕрмекпен, оптикалыќ кљзілдірікпен ќамтамасыз ету, жалпы жђрт пай-
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даланылатын кљліктіњ барлыќ тџрімен (таксиден басќа) жџру жљніндегі
шыѓындарды тљлеу џшін, жергілікті мерзімді баспасљзге жазылу кезінде
олардыњ біреуіне жазылуѓа, кресло, ќоларба бљлуге, бензинге, ќосалќы
бљлшектерге, автомобильдер мен мотоарбаларды жљндеуге жѕне
оларѓа техникалыќ ќызмет керсетілуіне љтемдік тљлемдерге, Ђлы
Отан соѓысы мџгедектеріне темір жолда, ѕуе, су жѕне ќалааралыќ
автомобиль кљлігінде жылына бір рет жџру џшін, сондай-аќ I топтаѓы
мџгедекті алып жџретін адамныњ жол шыѓындарына арнаулы мемле-
кеттік жѕрдемаќы тљленеді.

13-бап. Соѓысќа ќатысушылар мен соѓыс мџгедектері ќатарын-
даѓы Кењес Одаѓыныњ Батыры, «Халыќ ќаhарманы», Социа-
листік Ењбек Ері атаѓына ие болѓан, Дањќ орденініњ џш бірдей
дѕрежесімен жѕне «Отан» орденімен марапатталѓан адамдарѓа бе-
рілетін ќосымша жењілдіктер мен кепілдіктер
Соѓысќа ќатысќан Кењес Одаѓыныњ Батыры, «Халыќ ќаhарманы»,

Социалистік Ењбек Ері атаѓына ие болѓан, Дањќ орденініњ џш бірдей
дѕрежесімен, «Отан» орденімен марапатталѓан адамдарѓа ќосымша мы-
надай жењілдіктер мен кепілдіктер беріледі:

1. 20 шаршы метрге дейін ќосымша пайдалы алањ алу ќђќыѓы.
2. 13-баптыњ 2-тармаѓы 1999 жылѓы 7 сѕуірдегі Ќазаќстан Рес-

публикасыныњ № 374-1 Зањымен алып тасталды.
3. Ѕскери сый-сияпат кљрсетіліп, тегін жерленеді жѕне ќабірініњ

басына ќђлпытас ќойылады.

14-бап. Жењілдіктер мен кепілдіктер жљнінен соѓысќа ќатысу-
шыларѓа тењестірілген адамдарѓа берілетін жењілдіктер мен ке-
пілдіктер
Жењілдіктері мен кепілдіктері бойынша соѓысќа ќатысќандарѓа тењес-

тірілген адамдарѓа ѕлеуметтік ќорѓау шаралары ретінде осы Зањныњ 11-
бабыныњ 1-5, 9, 10, 11, 13, 18-20, 23-25, 31, 33 жѕне 34-тармаќтарына
сѕйкес жењілдіктер мен кепілдіктер беріледі, сондай-аќ, тђрѓын џйді
ђстауѓа, коммуналдыќ ќызмет кљрсетулерге (орталыќтандырылѓан жылу,
суыќ жѕне ыстыќ сумен жабдыќтау, канализация, электрмен жабдыќтау
газбен жабдыќтау ќоќыс шыѓару лифтілерге ќызмет кљрсету), отынѓа
жђмсалатын шыѓындарды тљлеу џшін арнаулы мемлекеттік жѕрдемаќы
тљленеді.

1-3. 14-баптыњ 1-3 тармаќтары 1999 жылѓы 7 сѕуірдегі Ќазаќ-
стан Республикасыныњ № 374-1 Зањымен алып тасталды.
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4. Жоѓары жѕне орта арнаулы оќу орындарына оќуѓа конкурстан тыс
ќабылданады жѕне кѕсіптік-техникалыќ оќу орындары мен тиісті
кѕсіптерге џйрету курстарына тџсуде артыќшылыќ ќђќыѓы беріледі.

5. Жања кѕсіпті мењгеру кезінде (жања жђмысшыларды даярлау)
бџкіл оќу кезењіне жђмысшыныњ тарифтік ставканыњ 100 проценті
мљлшерінде ењбекаќы тљленеді.

6. Ќайта даярлау, екінші мамандыќќа џйрету жѕне біліктілігін арт-
тыру кезінде жђмыстан ќол џзіп оќудыњ бџкіл кезењіне бђрынѓы кѕсібі
мен мамандыѓы бойынша орташа жалаќысы саќталады.

15-бап. Жењілдіктер мен кепілдіктер жаѓынан соѓыс мџгедек-
теріне тењестірілген адамдарѓа берілетін жењілдіктер мен кепілдік-
тер
Жењілдіктері мен кепілдіктері бойынша соѓыс мџгедектеріне тењес-

тірілген адамдарѓа ѕлеуметтік ќорѓау шаралары ретінде осы Зањныњ11-
бабыныњ 1-5, 9-11, 13, 18-21, 23-25, 31, 33 жѕне 34-тармаќтарына, 14-
бабыныњ 4-6-тармаќтарына сѕйкес жењілдіктер мен кепілдіктер бері-
леді, сондай-аќ, Чернобыль АЭС-індегі апаттыњ салдарынан мџгедек
болып ќалѓан, жыл сайынѓы санаторий-курорттыќ емделу ќђќыѓын пай-
даланбаѓан адамдарѓа тђрѓын џйді ђстауѓа, коммуналдыќ ќызмет кљрсе-
тулерге (орталыќтандырылѓан жылу, суыќ жѕне ыстыќ сумен жабдыќ-
тау, канализация, электрмен жабдыќтау, газбен жабдыќтау, ќоќыс шы-
ѓару, лифтілерге ќызмет кљрсету), отынѓа жђмсалатын, пѕтер телефо-
нын пайдалану жљніндегі, дѕрі-дѕрмектермен ќамтамасыз ету жљніндегі
шыѓындарын тљлеу џшін арнаулы мемлекеттік жѕрдемаќы тљленеді.

1. I жѕне II топтардаѓы мџгедектерге олардыњ ќалауымен Тѕуелсіз
Мемлекеттер Достастыѓы елдерініњ аумаѓында теміржол кљлігімен жы-
лына бір рет тегін жол жџру (бару, ќайту), ѕуе, су немесе ќалааралыќ
автомобиль кљлігімен жол ќђныныњ 50 проценті мљлшерінде шегерім
жасалып жол жџру ќђќы беріледі.

Ill топтаѓы мџгедектер џшін Тѕуелсіз Мемлекеттер Достастыѓы ел-
дерініњ аумаѓында жылына бір рет ќалааралыќ кљліктіњ барлыќ тџрле-
рімен жол жџру (бару, ќайту) ќђнынан 50 процент шегерім жасалды.
Ќалааралыќ жол жџру тљлемінен жылына бір рет жасалатын 50 про-

центтік шегерімніњ орнына олардыњ ќалауы бойынша екі жылда бір рет
тегін жол жџруге (бару, ќайту) рђќсат етіледі.

2. Жоѓары, орта арнаулы жѕне кѕсіптік-техникалыќ оќу орындарын-
да оќитындарѓа жалпы белгіленген стипендия мљлшерінен 50 процент
артыќ мљлшерде стипендия тљленеді.
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3. Ђрыс ќимылдарында немесе ѕскери ќызметтіњ басќа да міндет-
терін атќару кезінде жаралану, контузия алу, заќымдану немесе ауруѓа
шалдыѓу салдарынан мџгедек болѓан адамдар 11-баптыњ 1-тармаѓына
сѕйкес тђрѓын алањмен бірінші кезекте ќамтамасыз етіледі.

16-бап. Жењілдіктер мен кепілдіктер жаѓынан соѓысќа ќаты-
сушыларѓа тењестірілген адамдардыњ басќа санаттарына берілетін
жењілдіктер мен кепілдіктер
Осы Зањныњ 9-бабында кљрсетілген адамдар, атап айтќанда:
1. Ќаза тапќан ѕскери ќызметшілердіњ отбасыларыныњ осы Зањныњ

11-бабыныњ 1-5, 9-11, 13, 18-20, 23, 31, 33 жѕне 34-тармаќтарына, 12-
бабыныњ 5-тармаѓына сѕйкес жењілдіктер мен кепілдіктерге ќђќыѓы бар,
сондай-аќ, Чернобыль АЭС-індегі апаттыњ салдарынан мџгедек болып
ќалѓан, жыл сайынѓы санаторий-курорттыќ емделу ќђќыѓын пайдалан-
баѓан адамдарѓа тђрѓын џйді ђстауѓа, коммуналдыќ ќызмет кљрсету-
лерге (орталыќтандырылѓан жылу, суыќ жѕне ыстыќ сумен жабдыќтау,
канализация, электрмен жабдыќтау, газбен жабдыќтау, ќоќыс шыѓару,
лифтілерге ќызмет кљрсету), отынѓа жђмсалатын шыѓындарын тљлеу
џшін аќшалай љтемаќы тљлеудіњ орнына, ѕкімшілік аумаќтыќ бљлініс
(аудан, ќала) шегінде жалпы жђрт пайдаланатын кљліктіњ барлыќ тџрле-
рінде (таксиден басќа) жџру џшін 1988-1989 жылдарда Чернобыль
АЭС-індегі апат зардаптарын жоюѓа ќатысќан адамдарѓа бір жолѓы
материалдыќ кљмек тљлеудіњ орнына арнаулы мемлекеттік жѕрдемаќы тљле-
неді;
Ауѓанстанда интернационалдыќ борышын љтеп жџрген кезінде жа-

ралану, контузия алу, заќымдану немесе ауруѓа шалдыѓу салдарынан
ќаза тапќан немесе ќайтыс болѓан ѕскери ќызметшілердіњ ѕйелдері не-
месе асырауында осы ѕскери ќызметшілердіњ балалары бар басќа адам-
дар жђмыс орнынан осы балаларымен бірге демалу џшін демалыс џйлері
мен пансионаттарѓа берілетін жолдамалармен артыќшылыќпен ќамта-
масыз етілуге, сондай-аќ аталѓан ѕскери ќызметшілердіњ балалары џшін
балалар сауыќтыру мекемелеріне жолдамалар алуѓа ќђќыѓы бар;
Ѕскери ќызметші ќаза болѓан жаѓдайда оныњ отбасыныњ (біраќ џш

адамнан аспайтын) ол жерленген жерге тегін барып ќайтуына, сондай-
аќ тањдаѓан тђрѓылыќты жеріне кљшіп баруѓа (ѕскери ќызметші ќайтыс
болѓан кџннен бастап алты ай ішінде) ќђќыѓы бар;
Ауѓанстанда жѕне ђрыс ќимылдары жџргізілген басќа мемлекеттер-

де ќаза тапќан (ќайтыс болѓан) ѕскери ќызметшілердіњ, сондай-аќ жи-
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ындарѓа шаќырылѓан ѕскери міндеттілердіњ, ішкі істер органдарыныњ
басшы жѕне ќатардаѓы ќђрамы адамдарыныњ отбасыларына «Ѕскери
ќызметшілер мен олардыњ отбасы мџшелерініњ мѕртебесі жѕне оларды
ѕлеуметтік ќорѓау туралы» жѕне «Ќазаќстан Республикасыныњ ішкі істер
органдары туралы» Ќазаќстан Республикасыныњ Зањдарында белгілен-
ген мљлшерде біржолѓы жѕрдемаќы тљленеді;
Ќайтыс болѓан (ќаза тапќан) ѕскери ќызметші љзініњ соњѓы ќызмет

љткерген жерінде тегін жерленеді. Бейбіт уаќытта ѕскери (азаматтыќ)
борышын љтеу кезінде ќаза тапќан немесе жалпы ауруѓа шалдыѓу сал-
дарынан ќайтыс болѓан ѕскери ќызметшініњ мѕйітін отбасыныњ ќалауы
бойынша басќа жерлеу (ќайта жерлеу) орындарына алып бару Ќазаќ-
стан Республикасы Ќорѓаныс министрлігініњ, Ішкі істер министрлігініњ,
Ђлттыќ ќауіпсіздік комитетініњ жѕне Республикалыќ ђланыныњ шеші-
мімен жџзеге асырылады;
Ќайтыс болѓан генералдардыњ, адмиралдардыњ жѕне осы ѕскери

ќызметшілер ішінен зейнеткерлердіњ асыраушысынан айрылуына бай-
ланысты мемлекеттік ѕлеуметтік жѕрдемаќылар алатын ѕйелдерініњ,
«Ѕскери ќызметшілер мен олардыњ отбасы мџшелерініњ мѕртебесі жѕне
оларды ѕлеуметтік ќорѓау туралы» Ќазаќстан Республикасыныњ Зањын-
да белгіленген тиісті жењілдіктерге деген ќђќыѓы љмірініњ соњына дейін
саќталады.

2. Ќайтыс болѓан соѓыс мџгедектерініњ, сондай-аќ соѓысќа ќатысу-
шылар мен оларѓа тењестірілген адамдардыњ, «Ленинградты ќорѓаѓаны
џшін» медалімен жѕне «Ќоршаудаѓы Ленинград тђрѓыны» белгісімен
марапатталѓан, жалпы ауру, ењбек жараќаты салдарынан жѕне басќа
себептермен (ќђќыќќа ќайшы келетіндерінен басќасы) мџгедек деп
танылѓан азаматтардыњ ќайта некеге тђрмаѓан ѕйелдері (кџйеулері).

3.  Ђлы Отан соѓысы жылдарындаѓы тылдаѓы ќажырлы ењбегі жѕне
мінсіз ѕскери ќызметі џшін бђрынѓы КСР Одаѓыныњ ордендерімен жѕне
медальдарымен марапатталѓан адамдарѓа, сондай-аќ 1988-1989 жыл-
дары Чернобыль АЭС-індеп апаттыњ зардаптарын жоюѓа ќатысушылар
ішінен оќшаулау жѕне кљшіру жџргізілген аймаќтан Ќазаќстан Респуб-
ликасына кљшірілген (љз еркімен кљшкен), кљшірілген кџні анасыныњ
ќђрсаѓында болѓан балаларды ќоса, адамдарѓа:

- осы Зањныњ 11-бабыныњ 9, 18, 23-тармаќтарына сѕйкес жењілдік-
тер мен кепілдіктер, сондай-аќ:

- тђрѓын џй салу, бау-баќша џйлерін сатып алу жѕне тђрѓызу ѕрі
бау-баќша аумаѓын жайластыру џшін олардыњ тљлем ќабілетін ескере
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отырып несие саќтау шоттарында бастапќы жинаќ аќшасыз 30 жылѓа
бес процентпен берілетін жењілдікті несие;

- пѕтерін жљндетуге, телефон орнатуѓа жѕне бау-баќша серіктестік-
теріне (кооперативке) ќабылдануѓа бірінші кезекте ќђќыќ беріледі.

4.  1979 жылдыњ 1 желтоќсаны мен 1989 жылдыњ желтоќсаны ара-
лыѓында Ауѓанстанѓа жѕне ђрыс ќимылдары жџргізілген басќа елдер-
ге жђмысќа жіберілген жђмысшылар мен ќызметшілерге:

- жђмыс істеп жџрген кезінде тіркелген емханаларды зейнеткерлік-
ке шыќќаннан кейін пайдалану ќђќыѓы;

- жђмыс орны бойынша санаторийлерге, профилакторийлерге жѕне
демалыс џйлеріне жолдамалармен ќамтамасыз етілуге артыќшылыќты
ќђќыќ;

- жыл сайынѓы кезекті ењбек демалысын љзіне ыњѓайлы уаќытта пай-
далануѓа;

- жеке тђрѓын џй салу џшін олардыњ тљлем ќабілетін ескере отырып;
несие саќтау шоттарында бастапќы жинаќ аќшасыз 30 жылѓа бес про-
центпен жењілдікті кредит алуѓа;

- бау-баќша серіктестіктеріне (кооперативтерге) ќабылдануѓа, теле-
фон орнатуѓа артыќшылыќты ќђќыѓы бар.
Осы аталѓан адамдар басќа тђрѓын џй берілмейінше ќызметтік тђрѓын

џйлерден шыѓарылмайды.
5. Бђрынѓы КСР Одаѓы Мемлекеттік ќауіпсіздік комитетініњ Ауѓан-

стан аумаѓында уаќытша болѓан жѕне кењес ѕскерлерініњ шектеулі кон-
тингенті ќђрамына енбеген жђмысшылары мен ќызметшілеріне:

- осы Зањда кљзделген, кезектен тыс тегін протез жасату ќђќыѓы;
- жђмыс орны бойынша санаторийлерге, профилакторийлерге жѕне

демалыс џйлеріне жолдамалармен ќамтамасыз етілуге, сондай-аќ бау-
баќша серіктестіктеріне (кооперативтерге) ќабылдануѓа артыќшылыќ-
ты ќђќыќ;

- жыл сайынѓы кезекті ењбек демалысын љзіне ыњѓайлы уаќытта пай-
далану, сондай-аќ жылына екі аптаѓа дейін ењбекаќысы саќталмайтын
ќосымша демалыс алу ќђќыѓы;

11-баптыњ 1-тармаѓына сѕйкес тђрѓын алањмен бірінші кезекте ќам-
тамасыз етілу, ал ђрыс ќимылдары кезінде немесе ѕскери ќызметтіњ
љзге де міндеттерін атќару кезінде жаралануы, контузия алуы, заќым-
дануы, ауруѓа шалдыѓуы салдарынан бірінші топтаѓы мџгедек болѓан-
дарѓа тђрѓын алањмен кезектен тыс ќамтамасыз етілу ќђќыѓы беріледі;
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- жеке тђрѓын џй салу џшін олардыњ тљлем ќабілетін ескере оты-
рып, несие саќтау шоттарында бастапќы жинаќ аќшасыз 30 жылѓа бес
процентпен берілетін жењілдікті кредит алу ќђќыѓы;

- жоѓары жѕне орта арнаулы оќу орындарына конкурстан тыс ќабыл-
дану ќђќыѓы жѕне кѕсіптік-техникалыќ оќу орындары мен тиісті кѕсіптер-
ге оќыту курстарына тџсуге артыќшылыќты ќђќыќ беріледі.
Осы аталѓан адамдар басќа тђрѓын џй берілмейінше ќызмет бабын-

да алѓан тђрѓын џйлерден шыѓарылмайды.
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4 таpay

ЌОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

17-бап. Жењілдіктер мен ѕлеуметтік ќорѓауды ќаржыландыру
Соѓысќа ќатысќандарѓа, соѓыс мџгедектеріне жѕне соларѓа тењесті-

рілген адамдарѓа берілетін жењілдіктер мен оларды ѕлеуметтік ќорѓау-
ды ќаржыландыру бюджет ќаражатыныњ, сондай-аќ ќайырымдылыќ
ќорларыныњ есебінен жџзеге асырылады.
Ђйымдар аталѓан адамдарѓа материалдыќ кљмек кљрсетуге ќђќылы.

18-бап. Жењілдіктер беру негіздері мен шарттары
Жењілдіктер алуѓа ќђќыѓы бар адамныњ тђраќты тђратын жерінде

1992 жылдыњ 1 ќањтарына дейін ќолданылѓан нысандар бойынша тиісті
органдар берген куѕліктер, сондай-аќ ѕскери комиссариаттар, ѕскери
бљлімдер, архив мекемелері ѕскери ќызметшініњ, партизанныњ жѕне љзге
адамныњ ќаза тапќандаѓы (хабар-ошарсыз кеткені), ќайтыс болѓаны
туралы берген хабарламалары, аныќтамалары, немесе зейнетаќы таѓай-
ындаѓан органдар растаѓан зейнеткерлік куѕліктері жењілдіктер беру
џшін негіз болып табылады.
Осы Зањныњ кџші жџретін екі жѕне одан да кљп адамдар бірге тђрѓан

кезде тђрѓын џйді пайдалану шыѓыстарын, пѕтераќы мен коммуналдыќ
ќызмет џшін аќы тљлеу жљніндегі жењілдіктер олардыњ ѕрќайсысы џшін
белгіленген ережелерге жѕне нормаѓа сѕйкес беріледі, бђл ретте бірне-
ше негіздер бойынша осы жењілдіктерге ќђќыѓы бар адамдарѓа (отба-
сыларына) берілетін жењілдіктерді жинаќтауѓа жол берілмейді.

19-бап. Жењілдіктер алу ќђќыѓын кідірту жѕне тоќтату
Осы Зањда кљзделген адамдарѓа берілетін жењілдіктер мен кепілді-

ктерге деген ќђќыќ олар ќайтыс болѓан кџннен бастап тоќтатылады жѕне
бас бостандыѓынан айыру тџрінде сот белгіленген ќылмыстыќ жазасын
љтеу уаќытына кідіртіледі.

20-бап. Жергілікті атќару органдары мен ењбек ђжымдарыныњ
соѓысќа ќатысушылар мен соѓыс мџгедектеріне жѕне оларѓа те-
њестірілген адамдарѓа ќатысты міндеттері
Жергілікті љкілді органдардыњ шешімі бойынша жергілікті атќару-

шы органдардыњ ѕкімдері, меншік нысанына ќарамастан ђйымдардыњ,
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ќоѓамдыќ бірлестіктердіњ басшылары љз ќђќыѓы мен ќђзыры шегінде
тиісті бюджеттер есебінен, ќайырымдылыќ ќорларыныњ ќаражатын тар-
та отырып, соѓысќа ќатысушылар мен соѓыс мџгедектерін жѕне оларѓа
тењестірілген адамдарды, олардыњ жесірлерін, ќаза тапќан ѕскери ќыз-
метшілердіњ отбасыларын, тылда ењбек етіп, ѕскери ќызмет љткерген
азаматтарды ѕлеуметтік ќорѓау жѕне олардыњ емделу орындарына жџру
жолы (барып, ќайту) жљнінде жењілдіктер, сондай-аќ материалдыќ
кљмек пен кљмектіњ басќа да тџрлерін кљрсету жљнінде ќосымша шара-
лар белгілейді.

21-бап. Осы Зањ жарияланѓан кџнінен бастап кџшіне енеді.
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ЖЕДЕЛ-ІЗДЕСТІРУ ЌЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ

Ќазаќстан Республикасыныњ 1994 жылѓы
15 ќыркџйектегі № 154-ХІІІ Зањы

(ЌР Президентініњ 25.12.95 ж. № 2725
Зањ кџші бар Жарлыѓымен; ЌР

15.07.96 ж. № 31-1; 22.12.98 ж. № 327-1; 29.03.00 ж.
№ 42-11; 16.03.01 ж. № 163-11;16.07.01 ж.
№ 244-11; 19.02.02 ж. № 295-11; 10.07.02 ж.
№ 338-11; 09.08.02 ж. № 346-11;09.07.04 ж.

№ 592-11; 2004.20.12. N 13-111; 2004.29.12 N 25-111
Зањдарымен енгізілген љзгерістерімен)

(Џзінді)

VI Бљлім
ЖЕДЕЛ-ІЗДЕСТІРУ ЌЫЗМЕТІНІЊ СУБЪЕКТІЛЕРІН

ЅЛЕУМЕТТІК ЖЅНЕ ЌЂЌЫЌТЫЌ ЌОРЃАУ

22-бап. Жедел-іздестіру ќызметін жџзеге асырушы органдар
ќызметкерлерін ѕлеуметтік жѕне ќђќыќтыќ ќорѓау

1.  Жедел-іздестіру ќызметін жџзеге асырушы органдар ќызметкер-
лері ќызметтік міндеттерін атќару кезінде љкімет љкілдері болып сана-
лады жѕне мемлекет ќорѓауында болады. Оларѓа љздері штатына кіретін
министрліктер мен ведомстволар ќызметкерлерініњ ќђќыктыќ жѕне
ѕлеуметтік ќорѓау кепілдіктері ќолданылады. Жедел-іздестіру ќызметін
жџзеге асырушы органдар ќызметкерлерініњ жђмыс ерекшеліктері ес-
керіле отырып оларѓа ќосымша жењілдіктер берілуі мџмкін.

2. Жедел-іздестіру ќызметін жџзеге асырушы органдардыњ ќызмет-
керлері љздерініњ ќызмет бабында зањ талаптарын басшылыќќа алады,
ѕрі саяси партиялардыњ жѕне саяси маќсаттарды кљздейтін бђќаралыќ
ќоѓамдыќ ќозѓалыстардыњ шешімдеріне байланысты болмайды.

3.  Жедел-іздестіру ќызметін жџзеге асырушы ќызметкерлер мен
органдардыњ зањды іс-ќимылына зањмен тікелей уѕкілдік берілген адам-
нан басќа ешкімніњ араласуына ќђќыѓы жоќ. Ќолданылып жџрген зањ-
дарѓа ќайшы келетін бђйрыќ немесе нђсќау алѓан кезде олар зањды
басшылыќќа алуѓа міндетті.
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4.  Жедел-іздестіру ќызметін жџзеге асырушы органдардыњ басшы-
лары љз ќызметкерлерініњ, олардыњ отбасы мџшелерініњ жѕне жаќын
туыстарыныњ жеке басыныњ ќауіпсіздігін, мџлкініњ саќталуын ќамта-
масыз етуге міндетті.

5. Жедел-іздестіру ќызметін жџзеге асырушы органдардыњ ќызмет-
керлеріне ќызмет міндеттерін лайыќты орындау маќсатында арнаулы
кѕсіби даярлыќтан љтуіне  біліктілігін кљтеруге жѕне медициналыќ ќыз-
мет кљрсетілуі џшін ќажетті жаѓдайлар жасалады.

23-бап Жедел-іздестіру ќызметін жџзеге асырушы органдарѓа
жѕрдемдесуші азаматтарды ѕлеуметтік жѕне ќђќыќтыќ ќорѓау
1. Жедел-іздестіру ќызметін жџзеге асырушы органдарѓа жѕрдем-

десетін азаматтар мемлекет ќорѓауында болады.
2.  Жедел-іздестіру ќызметін жџзеге асырушы органдарѓа жѕрдем-

десуге келісім білдірген азаматтарѓа мемлекет осы Зањѓа, Ќазаќстан
Республикасыныњ басќа зањдарына жѕне ќалыптыќ ќђжаттарына сѕйкес
олардыњ ќђќыќтарын ќамтамасыз етуге жѕне міндеттемелерді орындауѓа
кепілдік береді.

3. Жедел-іздестіру ќызметін жџзеге асыратын органдарѓа жѕрдем-
десуіне байланысты азаматтардыњ љміріне, сондай-аќ олардыњ отбасы
мен жаќын туыстарыныњ денсаулыѓына немесе мџлкіне, зањѓа ќайшы
ќол сђѓушылыќтыњ аныќ ќаупі тљнген кезде, бђл органдар ќђќыќќа
ќарсы ѕрекетті болдырмау, айыптыларды аныќтап, оларды жауапќа тар-
ту, сондай-аќ ќажет болѓан жаѓдайда Ќазаќстан Республикасыныњ
Џкіметі белгілеген тѕртіппен оларды ќорѓау жљнінде арнаулы жђмыс-
тар жџргізу џшін барлыќ ќажетті шараларды ќолдануѓа міндетті.

4. Жедел-іздестіру ќызметін жџзеге асырушы органдармен ќђпия
негізде ќызмет істейтін немесе ќызмет істеген азаматтар туралы маѓлђмат-
тар мемлекеттік ќђпия болып табылады жѕне олардыњ жазбаша ке-
лісімімен ѓана жария етілуі мџмкін.

5. Жедел-іздестіру ќызметін жџзеге асырушы органдармен ќызмет
істейтін азаматтар сыйаќы алуѓа ќђќылы.

6. Жедел-іздестіру ќызметін жџзеге асырушы органдармен азамат-
тардыњ айналысатын ќызметініњ негізгі тџрі ретінде аќылы негізде
келсім-шарт бойынша ынтымаќтасып ќызмет істеу кезењі олардыњ жал-
пы ењбек љтіліне (стажына) кіреді. Олар Ќазаќстан Республикасыныњ
ќолданылып жџрген зањдарына сѕйкес жѕне Џкіметі белгілеген тѕртіппен
зейнетаќымен ќамтамасыз етілуге  ќаза болѓан ретте олардыњ отбасы-
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лары мен асырауындаѓы адамдар асыраушысынан айырылуына байла-
нысты зейнетаќы алуѓа ќђќылы.

7. Жедел-іздестіру ќызметін жџзеге асырушы органдармен ынты-
маќтасып ќызмет істеген азамат жедел-іздестіру шараларын жџргізуге
ќатысуына байланысты ќаза болѓан жаѓдайда оныњ отбасына жѕне асы-
рауындаѓы адамдарѓа:

—  аќылы негізде ынтымаќтасып ќызмет істеп, ќаза болѓан адамныњ
он жылдыќ аќшалай аќысы мљлшерінде;

—  аќысыз негізде ынтымаќтасып ќызмет істеген адам џшін он жыл-
дыќ ењ тљменгі жалаќы сомасы мљлшерінде бір жолѓы жѕрдемаќы тљле-
неді.

8. Жедел-іздестіру ќызметін жџзеге асырушы органдармен ын-
тымаќтасып ќызмет істеген азамат љзініњ ќатысуымен болѓан жедел-
іздестіру шараларын жџргізген кезде мертіккен не денсаулыѓына љзге
де заќым келген кезде оѓан:

— аќылы негізде ынтымаќтасып ќызмет істеген адамдар џшін бес
жылдыќ аќшалай аќысы мљлшерінде;

— аќысыз негізде ынтымаќтасып ќызмет істеген адамдар џшін бес
жылдыќ ењ тљменгі жалаќы сомасы мљлшерінде бір жолѓы жѕрдемаќы
тљленеді.

9  Жедел-іздестіру шараларын жџргізуге ќатысуѓа байланысты ќаза
болуѓа, мертігуге не денсаулыќтыњ љзгедей заќымдануына орай келтір-
ілген залалдыњ орнын толтыру Ќазаќстан Республикасы Џкіметі белгі-
леген тѕртіппен жедел-іздестіру ќызметін жџзеге асырушы органныњ
ќаржысы есебінен жџргізіледі
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ЖАППАЙ САЯСИ ЌУЃЫН-СЏРГІНДЕР
ЌЂРБАНДАРЫН АЌТАУ ТУРАЛЫ

Ќазаќстан Республикасыныњ 1993 жылѓы
14 сѕуірдегі № 2143-ХІІ Зањы

(ЌР Президентініњ 20.03.94 ж. № 1612
Жарлыѓымен 2.04.97 ж. № 88-1 19.06.97ж. № 134-1, 22.07.97 ж.
№169-1, 17.12.98 ж. №323-1  7.04.99 ж. № 374-1, 30.11.2000 ж.

№ 108-11, 19.01.2001 ж. № 145-11
Зањдарымен енгізілген љзгерістермен)

Ќазаќстан Республикасыныњ Жоѓарѓы Кењесі жаппай саяси ќуѓын-
сџргіндерге ђшыраѓан адамдарѓа ќатысты ѕділеттілікті ќалпына келті-
руге батыл бел байлап, осы ќуѓын-сџргіндердіњ барлыќ ќђрбандарын
аќтау, оларѓа тигізген моральдыќ жѕне материалдыќ залалды ќазіргі
уаќытта барынша мџмкін болатын љтеуді ќамтамасыз ету маќсатында
осы Зањды ќабылдайды.

I Бљлім

ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап
Осы Зањда саяси ќуѓын-сџргіндер ретінде мемлекеттік органдар не-

месе олардыњ љкілі болып табылатын лауазымды адамдары саяси се-
бептер бойынша кџзетпен ќамауѓа алуды жѕне психиатриялыќ мекеме-
лерде кџштеп емдеуді ќоса алѓанда љмірін жою немесе бас бостанды-
ѓынан айыру, елден ќуып жіберу жѕне азаматтыѓынан айыру, љмір сџрген
жерлерінен немесе мекенді аудандарынан аластау (айдау немесе жер
аудару), арнайы ќоныс аударуѓа жіберу, бостандыѓын шектей отырып
ыќтиярсыз ењбекке тарту тџрінде (соныњ ішінде «ењбек армияларын-
да», «ішкі істер халыќ комиссариатыныњ жђмысшы колонналарында»
деп аталатындарѓа) жџзеге асырылатын кљндіру шаралары, сондай-аќ
ќылмыс жасаѓаны џшін наќаќтан айыптаумен, не саяси сенімдерініњ
белгілеріне, таптыќ, ѕлеуметтік, ђлттыќ, діни немесе басќа тегіне ќарап,
сот, соттан тыс не ѕкімшілік тѕртібінде ѕлеуметтік ќауіпті адамдар ретінде
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ќудалаумен ђштасќан басќа да ќђќыќтары мен бостандыѓынан айыру
немесе шектеу танылады.
Осы Зањда адамды сот тѕртібінде немесе зањмен белгіленген басќа

тѕртіпте саяси ќуѓын-сџргіндердіњ ќђрбаны немесе саяси ќуѓын-
сџргіндерден зардап шеккен деп тану, оныњ бђзылѓан ќђќыќтарын ќал-
пына келтіру, ол шеккен моральдыќ немесе материалдыќ залалдыњ ор-
нын толтыру аќтау деп ђѓынылады.

2-бап.
Осы Зањныњ кџші бђрынѓы КСР Одаѓы аумаѓында саяси ќуѓын-

сџргіндерге тікелей ђшыраѓан жѕне ќазіргі уаќытта Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ азаматы болып табылатын адамдардыњ бѕріне ќолда-
нылады.
Осы баптыњ бірінші бљлігінде кљрсетілген адамдармен ќатар саяси

ќуѓын-сџргіндер ќђрбандары ретінде Ќазаќстан Республикасыныњ ќазіргі
аумаѓында љздеріне ќуѓын-сџргіндер ќолданылѓанѓа дейін тђраќты љмір
сџрген адамдар мына тљмендегі жаѓдайларда танылады:
а)  бђрынѓы КСР Одаѓынан тысќары жерлерде ќуѓын-сџргіндерді

кењес соттары мен басќа да органдардыњ ќолдануы;
б)  екінші дџниежџзілік соѓыс кезінде (жай адамдар мен ѕскери

ќызметшілерді тђраќты армия ѕскери трибуналдарыныњ айыптауы;
в)  Ќазаќстаннан тысќары жерлерде ѕскери ќызмет атќару џшін ша-

ќырылѓаннан кейін ќуѓын-сџргіндердіњ ќолдануы;
г)  ќуѓын-сџргіндерді орталыќ одаќтыќ органдар: КСРО Жоѓарѓы

Соты мен оныњ сот алќаларыныњ, СКРО Айрыќша Бас саяси Басќарма
алќасыныњ, КСРО Ішкі істер халыќ комиссариаты — Мемлекет
Ќауіпсіздігі министрлігі — Ішкі істер министрлігі жанындаѓы айрыќ-
ша кењестіњ, КСРО Прокуратурасы мен КСРО ішкі істер халыќ комис-
сариатыныњ Тергеу Істері жљніндегі комиссиясыныњ жѕне басќа орган-
дар шешімдері бойынша ќолдануы;
д) Ќазаќстандаѓы 1986 жылѓы 17-18 желтоќсан оќиѓаларына ќатыс-

ќаны џшін, осы оќиѓаларда ќасаќана кісі љлтіргені жѕне милиция ќыз-
меткерініњ, халыќ жасаќшысыныњ љміріне ќастандыќ жасаѓаны џшін
сотталѓан, љздеріне ќатысты ќылмыстыќ істерді ќайта ќараудыњ ќолда-
нылып жџрген тѕртібі саќталатын адамдарды ќоспаѓанда, ќуѓын-
сџргіндердіњ ќолданылуы жаѓдайларында танылады.
Саяси ќуѓын-сџргіндер ќђрбандары ретінде сондай-аќ КСР Одаѓы

мемлекеттік љкіметтіњ жоѓары органдарыныњ ќђжаттары негізінде Ќазаќ-
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станѓа жѕне Ќазаќстаннан кџштеу арќылы ќђќыќќа ќарсы ќоныс ауда-
руѓа ђшыраѓан адамдар да танылады.
Осы Зањда саяси ќуѓын-сџргіндерден зардап шеккендер ретінде ата-

аналармен немесе олардыњ орнындаѓы адамдармен бірге бас бостанды-
ѓынан айыру орындарында, айдауда, жер аударуда немесе арнайы ќоныс
аударуда болѓан саяси ќуѓын-сџргіндер ќђрбандарыныњ балалары, сон-
дай-аќ ќуѓын-сџргін кезінде он сегіз жасќа толмаѓан жѕне оныњ ќолда-
нылуы нѕтижесінде ата-анасыныњ ќамќорлыѓынсыз ќалѓан саяси ќуѓын-
сџргіндер ќђрбандарыныњ балалары танылады.

3-бап.
Саяси себептер бойынша елден аласталѓан, тђрѓан жерлерінен неме-

се мекенді аудандарынан аулаќтатылѓан (айдауѓа немесе жер аударуѓа
жіберілген), арнайы ќоныс аударылѓан, бостандыѓын шектеп ењбекке
ыќтиярсыз тартылѓан, сондай-аќ ѕкімшілік тѕртіппен ќђќыќтары мен
бостандыќтарынан айыруѓа немесе шектеулерге ђшыраѓан, ѕкімшілік
тѕртіпте немесе сот емес органдар шешімдері бойынша психиатриялыќ
мекемелерде емдеуге кџштеп жатќызылѓан адамдардыњ бѕрі аќталѓан
адамдар деп жарияланады.
Елден аластату, тђратын жерлерінен немесе мекен еткен аудандары-

нан аулаќтатылу (айдауѓа немесе жер аударуѓа жіберу) арнайы ќоныс
аударуѓа жіберу тџріндегі саяси ќуѓын-сџргіндердіњ ќолданылѓанын
растайтын ќђжаттар болмаѓан жаѓдайда (олардыњ жойылып жіберілуі-
не байланысты), ќуѓын-сџргіндерді ќолдану фактісін тану џшін негіз
адамдардыњ ќуѓын-сџргіндер акцияларыныњ салдарынан Ќазаќстанныњ
аумаѓында наќты тђрѓанын аныќтау болып табылады.

4-бап.
Мынадай айыптары џшін сотталѓандардыњ бѕрі аќталѓан адамдар деп

жарияланады:
а) революцияѓа ќарсы џгіт-насихат жџргізгені;
б) шіркеуді мемлекеттен бљлу туралы ережелерді бђзѓаны (діни топ-

тардыњ алым ќаражаттарын кџштеу арќылы жинаѓаны, діни ќђрыптар-
ды атќаруѓа бљгет жасаѓаны џшін айыптау бойынша сотќа тарту жаѓ-
дайларынан басќа реттерде), яѓни 1958 жылѓы 25 желтоќсандаѓы «Мем-
лекеттік ќылмыстар џшін ќылмыстыќ жауапкершілік туралы» КСРО
Зањы ќабылданѓанѓа дейін ќолданылѓан РКФСР Ќылмыстыќ кодексініњ
58, 122, 123, 125, 126-баптары бойынша;
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в)  кењеске ќарсы џгіт жѕне насихат жџргізгені;
г) мешіт пен шіркеуді мемлекеттен жѕне мектепті мешіт пен шіркеуден

бљлу туралы зањдарды бђзѓаны;
д) КСРО-ныњ ќоѓамдыќ ќђрылысын даттайтын ќасаќана љтірік

ќауесеттер таратќаны џшін, яѓни Ќазаќ КСР Ќылмыстыќ кодексініњ 56,
130 (1992 жылѓы 26 маусымдаѓы Ќазаќ КСР-ініњ Зањы ќабылданѓанѓа
дейін ќолданылѓан редакцияда) 170-1 баптары бойынша.

5-бап.
Мынадай саяси себептермен сотталѓан адамдардыњ бѕрі аќталуѓа

жатады:
а)  мемлекеттік жѕне басќа ќылмыстары џшін сотталѓандар;
ѕ) саяси ќуѓын-сџргіндермен байланысты жазасын љтеп жатќан бас

бостандыѓынан айыру орындарынан, айдаудан, жер аударудан, арнайы
ќоныс аударудан, не бас бостандыѓын шектей отырып ыќтиярсыз ењбек-
ке тарту орындарынан ќашып шыќќаны џшін, сот емес органдар шеш-
імдерімен сотталѓандар немесе жазаланѓандар;
б) саяси тђтќындардыњ бас бостандыѓынан айыру орындарында ќар-

сыласу ќозѓалысына ќатысќаны џшін сот емес органдар шешімімен
сотталѓандар немесе жазаланѓандар;
г) Бџкілодаќтыќ Тљтенше Комиссия, Саяси бас басќарма — Айрыќ-

ша Саяси бас басќарма, Ішкі істер халыќ комиссариаты басќармасы —
Ішкі істер халыќ комиссариаты, Мемлекет ќауіпсіздігі министрлігі, Ішкі
істер министрлігі органдарыныњ, прокуратура мен оныњ алќалары, «ай-
рыќша кењестер», «екілік», «џштік», сот ќызметін жџзеге асыратын басќа
да органдар шешімдері бойынша ќылмыстыќ жазаѓа тартылѓандар.

6-бап.
Осы Зањныњ 5-бабында аталѓан, соттар негіздегі айыптаѓан, сондай-

аќ сот емес органдардыњ шешімдерімен ќылмыстыќ жазаѓа тартылѓан,
істерінде мына тљмендегі жасаѓан ќылмыстары жеткілікті дѕлелденген
адамдар аќталуѓа жатпайды:
а) шетелге ќашып немесе ђшып кетуден басќа Отанды сатудыњ бар-

лыќ формалары, ќарулы кљтеріліс немесе ќарулы бандылар ќђрамында
Республика аумаѓына революцияѓа ќарсы маќсатта басып кіру жѕне олар
жасаѓан кісі љлтірулерге, басќа да кџш кљрсету ѕрекеттеріне, тіміскілік,
зорлыќ-зомбылыќ, бџлдіру ѕрекеттеріне ќатысу;
ѕ) жай халыќ пен ѕскери тђтќындарѓа ќатысты кџштеу ѕрекеттері,
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сондай-аќ Ђлы Отан соѓысы кезінде осындай ѕрекеттер жасауына басќын-
шылар мен Отанын сатќандарѓа дем берушілік;
б)  ќарулы бандыларды ђйымдастыру жѕне олар жасаѓан кісі љлтіру-

лерге, басќа кџштеу ѕрекеттеріне ќатысу.

7-бап
Осы Зањныњ 5-бабында аталѓан адамдарѓа арналѓан істердіњ бѕрі,

сондай-аќ саяси себептер бойынша психиатриялыќ мекемелерге кџштеп
емдеуге жатќызылѓан адамдарѓа арналѓан істер осы Зањ кџшіне енген
сѕтінде соттардыњ кџшін жоймаѓан шешімдерімен бірге міндетті тџрде
тексеруге жатады.
Осы адамдардыњ жалпыќылмыстар жасаѓаны туралы істерде

жеткілікті дѕлелдер болѓан жаѓдайда аталѓан адамдар саяси себептер
бойынша тартќан жазасы бљлігінде ѓана аќталуѓа жатады.
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II Бљлім

АЌТАУ ТЅРТІБІ

8-бап
Аќтау туралы љтінішті аќталушылардыњ љздері, сондай-аќ кез кел-

ген адамдар немесе мџдделі ќоѓамдыќ бірлестіктер ќуѓын-сџргіндерді
ќолдану туралы шешім ќабылдаѓан органныњ немесе лауазымды адам-
ныњ тђрѓан жері бойынша сот тѕртібінде — прокуратура органдарына,
ѕкімшілік не басќа тѕртіпте — ішкі істер немесе ђлттыќ ќауіпсіздік
органдарына береді.

9-бап
Аќтау туралы љтініш бойынша шешім ќабылдау џшін мерзім ќарауына

жататын органѓа љтініш тџскен кџннен бастап џш айдан аспауы керек.
Ќосымша аќпарат, ќђжаттар, аныќтамалар алу ќажеттігімен байла-

нысты ерекше жаѓдайларда шешім ќабылдау мерзімін жоѓары тђрѓан
прокуратура, ішкі істер немесе ђлттыќ ќауіпсіздік органдары, кідірту
себептері мен мерзімдері туралы љтініш иесіне міндетті тџрде хабарлай
отырып, кемінде алты айѓа дейін ђзарта алады.

10-бап
Прокуратура органдары ќуѓын-сџргінге ђшыраѓан азаматтардыњ не

басќа адамдардыњ немесе мџдделі ќоѓамдыќ бірлестіктердіњ љтініштері
бойынша аќтауѓа жататын адамдарѓа арналѓан барлыќ істерді осы Зањ
кџшіне енгенге дейін соттардыњ кџшін жоймаѓан шешімдерімен бірге
тексеруге міндетті.
Мђндай істерді тексеру џшін прокуратура органдары ішкі істер,

ђлттыќ ќауіпсіздік жѕне денсаулыќ саќтау органдарын ќатыстырады, олар-
дан ќажетті ќђжаттарды, материалдар мен басќа маѓлђматтарды талап
етеді.
Тексеру материалдары бойынша прокуратура органдары ќорытын-

ды жазып соныњ негізінде љтініш иесіне аќтау туралы аныќтама береді.
Аќтау џшін негіздер болмаѓан жаѓдайда прокуратура органдары аќтау

туралы аныќтаманы беруден бас тартќаны жљнінде љтініш иесіне белгі-
ленген мерзімде хабарлауѓа жѕне ќорытындымен ќоса істі осы Зањныњ
13-бабына сѕйкес сотќа жіберуге міндетті.
Прокуратура органдарына осы тђрѓысына тџскен љтініштерге ќара-
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мастан саяси ќуѓын-сџргіндер ќђрбандарын аќтау жљнінде ђдайы жђмыс
жџргізу жџктеледі.
Толыќ аќталѓан азаматтар туралы маѓлђматтарды прокуратура орган-

дары љтініш иелерініњ талабы бойынша баспасљзге жариялау џшін бе-
реді.

11-бап
Ішкі істер органдары мен ђлттыќ ќауіпсіздік органдары прокурату-

ра органдарыныњ тапсырмалары бойынша жѕне осы Зањныњ 3,4-бапта-
рына сѕйкес адамныњ сљзсіз аќталу ќђќы туралы куѕландыратын дерек-
тердіњ дѕлелденгенін љтініш иелері мѕлімдеген жаѓдайларда —
ѕкімшілік немесе басќа да соттан тыс тѕртіпте елден аластау љмір сџру
немесе мекенді аудандарынан аулаќтату (айдау, не жер аудару), арнайы
ќоныс аударып жіберу, азаматтардыњ бостандыѓын шектей отырып ењбек-
ке ыќтиярсыз тарту немесе ќђќыќтары мен бостандыќтарынан айыру-
лары мен шектеулері, басќалай да зиян келтірулері фактілерін аныќ-
тауѓа міндетті.
Аталѓан фактілерді аныќтаѓан жаѓдайда ішкі істер жѕне ђлттыќ

ќауіпсіздік органдары іс жљніндегі материалдарды прокуратура орган-
дарыныњ атына жолдап, бђл жљнінде љтініш иесіне хабарлайды.
Осы баптыњ бірінші бљлігінде аталѓан фактілер аныќталмаѓан жаѓ-

дайда, не сљзсіз аќтау џшін негіздер болмаѓан жаѓдайда ішкі істер жѕне
ђлттыќ ќауіпсіздік органдары ќаралѓан материалдарды міндетті тџрде
љтініш иесіне хабарлай отырып, белгіленген мерзімде прокуратура орган-
дарына жібереді.

12-бап
Љтініш иесі прокуратура органдарыныњ аќтау туралы аныќтаманы

беруден бас тартќаны жљніндегі не ішінара аќтау жљніндегі шешіміне
азаматтар ќђќыќтарына ќысым жасаѓан мемлекеттік органдар мен лауа-
зымды адамдардыњ теріс ѕрекеттеріне шаѓымдану џшін кљзделген
тѕртіпте сотќа шаѓым жасауѓа ќђќылы.

13-бап
Прокуратура органдары аќтауѓа негіздерді аныќтамаѓан жаѓдайда

аќтау мѕселелері бойынша шешімдерді ќабылдайды:
—  сотталѓан адамдарѓа — соњѓы сот шешімдерін шыѓарѓан соттар

ќабылдайды. Таратылѓан соттар мен ѕскери трибуналдар џкімдер,
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ђйѓарымдар мен ќаулылар шыѓарѓан істер ќолданылып жџрген зањдар
бойынша осы істер љздеріне жататын соттардыњ ќарауына беріледі. Аќтау
туралы істердіњ аумаќтыќ сотќа жататындыѓы соњѓы сот шешімі шыќ-
ќан жері бойынша аныќталады;

—  осы Зањныњ 3 жѕне 4-баптарына сѕйкес љздерінде сљзсіз аќтау
жљнінде ќђжаттар болмаѓан жаѓдайда соттан тыс ќуѓын-сџргіндерге
ђшыраѓандарѓа (психиатриялыќ мекемелерге кџштеп жатќызылѓандарды
ќоса алѓанда) — ќызмет кљрсететін аумаѓында соттан тыс органдар ѕре-
кет етіп, лауазымды адамдар шешімдер ќабылдаѓан тиісті облыстыќ,
Алматы ќалалыќ соттары ќабылдайды.
Ісі сотќа жататындаѓы бойынша аќтау туралы істерді беру Ќазаќстан

Республикасы ќылмыстыќ істер жџргізу зањдарында белгіленген тѕртіпте
жџргізіледі.

14-бап.
Прокуратура органдарыныњ теріс ќорытындыларымен сотќа тџскен

істер ќылмыстыќ істер бойынша ќадаѓалау тѕртібінде сот шешімдерін
ќайта ќарау ережелері бойынша ќаралады.
Сот азаматты толыќ аќталды деп таниды, бђрынѓы шешімніњ кџшін

жояды жѕне істі ќысќартады.
Сот азаматќа бђдан бђрын таѓылѓан ќылмыстыњ жекелеген ќђрамы-

ныњ немесе оќиѓаныњ бір бљлігіне ќатысты оны аќталды деп табады жѕне
бђрын ќабылданѓан шешімге љзгеріс енгізе алады.
Сот азаматты аќтауѓа жатпайды деп тануѓа ќђќылы.
Соттыњ ђйѓарымына (ќаулысына) прокурор наразылыќ білдіре ала-

ды немесе љтініш иесі жоѓары тђрѓан сотќа шаѓымдана алады.

15-бап.
Азамат толыќ аќталѓан жаѓдайда сот љтініш иесіне аќталѓаны тура-

лы аныќтама береді.
Азаматты ќылмыстыњ жекелеген ќђрамына немесе оќиѓасына ќатысты

аќтаѓан немесе сот оны аќтауѓа жатпайды деп таныѓан жаѓдайда љтініш
иесіне сот ђйѓарымыныњ (ќаулысыныњ) кљшірмесі беріледі.

16-бап.
Толыќ аќталѓан азаматтар не олардыњ љкілдері, ал олар ќайтыс бол-

ѓан жаѓдайда туѓан-туысќандары ќысќартылѓан ќылмыстыќ, немесе
ѕкімшілік істердіњ материалдарымен танысуѓа сондай-аќ саќталѓан осы
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істердегі ќолжазбаларды, фотосуреттерді, басќа да жеке ќђжаттарды
алуѓа ќђќылы.
Аќталѓан адам туысќандарыныњ тек іс жџргізу емес сипаттаѓы ѓана

ќђжаттармен танысуѓа ќђќы бар.
Аталѓан материалдармен басќа адамдар мемлекеттік архивтер мате-

риалдарымен танысу џшін белгіленген тѕртіпте танысады.
Материалдармен танысу нѕтижесінде алынѓан маѓлђматтарды іске

ќатысты адамдар мен олардыњ жаќындарыныњ ќђќыќтарына жѕне зањ-
ды мџдделеріне залал келтіріп, пайдалануѓа тыйым салынады.
Іс бойынша хатталѓан жеке заттарды, егер олардыњ саќталѓан орны

аныќталса, осы Зањныњ негізінде сот бойынша аќталѓан адам немесе
оныњ туѓан-туысќандары талап ете алады.
17-бап.
Ќуѓын-сџргіндермен байланысты архив материалдарын саќтауды

жџзеге асыратын мемлекеттік органдар ЗАГС органдарына ќайтыс
болуы туралы куѕлікті рѕсімдеу џшін хабарлама жіберуге, сондай-аќ
деректер болѓан жаѓдайда, љтініш иелерініњ тілегі бойынша оларѓа
аќталѓан адамныњ ќайтыс болѓан уаќытын, љлімініњ себебін жѕне жер-
ленген орнын хабарлауѓа міндетті.
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III Бљлім

АЌТАУ НЅТИЖЕЛЕРІ

18-бап.
Осы Зањѓа сѕйкес аќталѓан адамдарѓа аќталу туралы аныќтамасын

немесе сот ђйѓарымыныњ (ќаулысыныњ) кљшірмесін ђсынуы бойынша
Ќазаќстан Республикасыныњ Џкіметі белгілеген тѕртіпте бірыњѓай
џлгідегі куѕлік беріледі. Бђрынѓы КСР Одаѓы мен оныњ ќђрамында
болѓан одаќтас республикалардыњ љкілетті органдары берген аќталу
туралы ќђжаттардыњ, егер аќтау туралы шешім Ќазаќстан Республика-
сы Зањдарына ќайшы келмейтін болса, Ќазаќстан Республикасы аума-
ѓында кџші бар деп танылады.

19-бап.
Ќуѓын-сџргіндерге ђшыраѓан жѕне осы Зањ белгілеген тѕртіпте

аќталѓан адамдардыњ ќуѓын-сџргіндермен байланысты айырылѓан ѕлеу-
меттік-саяси ѕрі азаматтыќ ќђќыќтары, наградалары, ќђрметті, ѕскери
ѕрі арнаулы атаќтары ќалпына келтіріледі.
Адам љзіне таѓылѓан айыптыњ тек бір бљлігінде аќталѓан жаѓдайда

оныњ саяси айыптаулармен байланысты бђзылѓан ќђќыќтары ќалпына
келтіріледі.

20-бап.
Аќталѓан адамдардыњ љздері ќуѓын-сџргінге тџскенге дейін тђрѓан

жерлері мен елді мекендерде тђру ќђќы танылады. Бђл ќђќыќ ќуѓын-
сџргін зобалањы ќолданылѓан сѕтте оѓан ђшыраѓан адамдармен бірге
тђрѓан олардыњ отбасы мџшелеріне жѕне туѓан-туысќандарына ќолда-
нылады. Туѓан-туысќандарыныњ ќуѓын-сџргіндер салдарынан ќоныс
аударуѓа мѕжбџр болуы фактісініњ ќђжаттыќ деректері болмаѓан жаѓ-
дайда сот арќылы аныќталуы мџмкін.
Егер ќуѓын-сџргіндерге ђшыраѓан адамдар ќуѓын-сџргіндерге бай-

ланысты тђрѓын-жайѓа иелік ќђќынан айырылѓан жѕне ќазіргі уаќытта
тђрѓын џй жаѓдайын жаќсартуѓа мђќтаж болѓан реттерде, сондай-аќ осы
баптыњ бірінші бљлігінде кљзделген реттерде олар тђрѓын џйді кезектен
тыс алуѓа ќђќылы.
Селолыќ жерлерде тђратын адамдардыњ осы категориялары тђрѓын

џй салу џшін процентсіз ќарыз алуѓа жѕне ќђрылыс материалдарымен
кезектен тыс ќамтамасыз етілуге ќђќылы.
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21-бап.
Осы Зањѓа сѕйкес еркін ой-пікірін білдіруі жоќ азаматтыѓынан ай-

рылѓан барлыќ аќталѓан адамдардыњ, сондай-аќ олардыњ ђрпаќтары-
ныњ «Ќазаќстан Республикасыныњ азаматтыѓы туралы» Ќазаќстан Рес-
публикасы Зањыныњ 16-бабы екінші бљлігініњ ережелері негізінде
љтініш беруі (тіркелу) тѕртібінде Ќазаќстан Республикасы азаматтыѓы
ќалпына келтіріледі.

22-бап.
Ќамауѓа алу, бас бостандыѓынан айыру, психиатриялыќ мекемелер-

ге жатќызу, арнайы ќоныс аударуѓа жіберу тџрінде негізсіз ќуѓын-
сџргіндерге ђшыраѓан, сондай-аќ шектеулі бостандыќ жаѓдайларында
ыќтиярсыз ењбекке (соныњ ішінде «ењбек армиялары», «ішкі істер ми-
нистрлігініњ жђмысшы колонналары» деп аталатындарда) тартылѓан
жѕне осы зањѓа сѕйкес аќталѓан адамдарѓа, сондай-аќ бас бостандыѓы-
нан айыру орындарында олармен бірге отырѓан балаларѓа ѕлеуметтік
ќорѓау органдары тђрѓылыќты орындары бойынша аќтау туралы жѕне
аталѓан орындарда болѓан уаќыты туралы ќђжаттардыњ негізінде рес-
публикалыќ бюджет ќаржысынан олардыњ аталѓан орындарда болѓан
ѕр айы џшін ѕлеуметтік ќорѓау органдарына љтініш жасаѓан сѕтінде ќол-
данылѓан Ќазаќстан Республикасы зањдарымен белгіленген айлыќ есептік
кљрсеткіштіњ тљрттен џш бљлігі есебінен, біраќ зањмен белгіленген 100
айлыќ есептік кљрсеткіш есебінен аќшалай љтем тљленеді.
Љтем біржолѓы тџрінде, сондай-аќ басќа тѕртіпте, аќталѓан адам ѕлеу-

меттік ќорѓау органдарына љтініш жасаѓаннан кейінгі алѓашќы џш ай
ішінде жалпы соманыњ кемінде џштен бірі тљленген жаѓдайда беріледі,
ал ќалѓан сомасы кемінде екі жыл ішінде тљленеді.
Љтемніњ есептелген сомалары айлыќ есептік кљрсеткіштіњ љзгеруіне

сѕйкес индекстеледі.
Љтем есептеліп, біраќ оны аќталѓан адам ќайтыс болуы себепті ал-

маѓан реттен басќа жаѓдайларда, мђрагерлерге тљленбейді.
«Ќызметтік міндеттерін атќару кезінде мемлекеттік жѕне ќоѓамдыќ

ђйымдардыњ, сондай-аќ лауазымды адамдардыњ зањсыз ѕрекеттерімен
азамат шеккен зиянныњ орнын толтыру туралы» 1981 жылдыњ 18 ма-
мырындаѓы КСРО Жоѓарѓы Кењесі Тљралќасы Жарлыѓыныњ кџші ќол-
данылатын адамдарѓа љтем осы Жарлыќ негізінде тљленген соманы ше-
геру арќылы тљленеді.
КСРО-ныњ бђрынѓы мемлекеттерініњ — одаќтас республикалары-
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ныњ зањдары бойынша љтем алуѓа ќђќы бар аќталѓан азаматтарѓа љтем
алу орнын тањдау ќђќы беріледі.
КСРО-ныњ бђрынѓы мемлекеттерінде — одаќтас республикаларын-

да љтем алѓан адамдарѓа љтемдер тљленбейді немесе олардыњ мљлшері
ќайта есептелмейді.

23-бап.
Айыптыњ жекелеген ќђрамына немесе бір оќиѓасына ќатысты аќтал-

ѓан адамдардыњ осы Зањныњ 22-бабында кљзделген љтемді алу ќђќын,
осылардыњ талап ету жљніндегі љтініші бойынша, акталу туралы шешім
ќабылдаѓан сот белгілейді.

24-бап.
Саяси ќуѓын-сџргіндер ќђрбандарыныњ, сондай-аќ осы Зањѓа сѕйкес

аќталѓан, мџгедектігі бар немесе зейнеткер болып табылатын осы Зањ-
ныњ 2-бабында аталѓан саяси ќуѓын-сџргіндерден зардап шеккен адам-
дардыњ:
ќамауда болѓан, жазасын бас бостандыѓынан айыру орындарында

љтеген, айдауда болѓан, арнайы ќоныстарда бостандыѓын шектей оты-
рып, мѕжбџрлеп ењбекке тартылѓан жѕне психиатриялыќ мекемелерде
мѕжбџрлеп емделген уаќыттарын зейнетаќы алу џшін ењбек стажына
— џш еселенген мљлшерде есептеуге;
кезекті ењбек демалысын љздеріне ќолайлы уаќытта алуѓа, сондай-

аќ жылына екі аптаѓа дейінгі мерзімге жалаќысы саќталмайтын ќосым-
ша демалыс алуѓа;
жекешелендіру купондарын саќтай отырып, тђрѓын џй-жайды мен-

шікке тегін алуѓа;
бірінші кезекте телефон орнатуѓа;
бау-баќша ќоѓамдарына жѕне тђрѓын џй-ќђрылыс кооперативтеріне

бірінші кезекте кіруге;
ќарттар мен мџгедектерге арналѓан интернат-џйлерге бірінші кезек-

те орналасуѓа, оларда Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарына сѕйкес
толыќ мемлекеттік ќамсыздандыру жаѓдайында тђруѓа;
протез-ортопедиялыќ бђйымдарымен жењілдікті ќамтамасыз етуге;
аќталуѓа байланысты мѕселелер бойынша адвокаттардан тегін кењес

алуѓа ќђќылы.
Саяси ќуѓын-сџргіндер ќђрбандарына, мџгедек болып ќалѓан жѕне

зейнеткер болып табылатын, саяси ќуѓын-сџргіндер салдарынан зардап
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шеккен адамдарѓа тђрѓын џйді ђстау, коммуналдыќ ќызмет кљрсетулер
(орталыќтандырылѓан жылу, суыќ жѕне ыстыќ сумен жабдыќтау, кана-
лизация, электрмен жабдыќтау, ќоќыс шыѓару, лифтілерге ќызмет кљрсе-
ту) џшін, телефонды пайдаланѓаны џшін, ќалалыќ жолаушылар кљлігініњ
барлыќ тџрімен (таксиден басќа) жџруге жѕне темір жолда, су, ѕуе,
ќалааралыќ кљлікте жылына бір рет жџруге жђмсалатын шыѓындарды
тљлеу џшін арнаулы мемлекеттік жѕрдемаќы тљленеді.
Жоѓарыда аталѓан жењілдіктерді алу џшін Ќазаќстан Республикасы-

ныњ Џкіметі белгілеген бірыњѓай џлгідегі куѕлік негіз болып табылады.
Басќа мемлекеттерде — КСР Одаѓыныњ бђрынѓы одаќтас республи-

каларында саяси ќуѓын-сџргіндерге ђшыраѓан, біраќ Ќазаќстан Рес-
публикасында тђраќты тђратын жѕне оныњ азаматы болып табылатын
аќталѓан адамдар осы бапта кљзделген барлыќ жењілдіктерді пайдала-
нады.

25-бап.
Осы Зањмен кљзделген жењілдіктер мен љтемдерді беру Ќазаќстан

Республикасыныњ Џкіметі белгілеген тѕртіпте республикалыќ бюджет
ќаражаттары есебінен жџзеге асырылады.

26-бап.
Осы Зањныњ 18-24-баптарыныњ кџші осы Зањ кџшіне енгенге дейін

аќталѓан саяси ќуѓын-сџргіндердіњ ќђрбандарына ќолданылады.
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IV Бљлім

ЌОРЫТЫНДЫ  ЕРЕЖЕЛЕР

27-бап.
Егер Ќазаќстан Республикасы ќатысушы болѓан халыќаралыќ

шартта осы Зањмен кљзделгеннен љзгеше ќалыптар мазмђндалатын болса,
онда халыќаралыќ шарттыњ ќалыптары ќолданылады.

28-бап.
Осы Зањныњ орындалуын баќылау џшін Ќазаќстан Республикасы-

ныњ Жоѓарѓы Кењесініњ Тљралќасы Саяси ќуѓын-сџргіндер ќђрбанда-
рын аќтау жљнінде комиссия ќђрады.
Комиссияѓа аќтау мѕселелеріне ќатысты материалдарды алу џшін

Ќазаќстан Республикасы аумаѓындаѓы соттардыњ, ѕскери трибуналар-
дыњ, прокуратураныњ, ђлттыќ ќауіпсіздік, ішкі істері органдары архивтер-
іне жѕне басќа да архивтерге толыќ енуі ќамтамасыз етіледі, сондай-аќ
аќтаумен айналысатын органдардан аќтау мѕселелеріне ќатысты кез кел-
ген аќпарат беруді талап ету ќђќы беріледі.
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ЅСКЕРИ ЌЫЗМЕТШІЛЕР МЕН ОЛАРДЫЊ ОТБАСЫ
МЏШЕЛЕРІНІЊ МЅРТЕБЕСІ ЖЅНЕ ОЛАРДЫ

ЅЛЕУМЕТТІК ЌОРЃАУ ТУРАЛЫ

Ќазаќстан Республикасыныњ 1993 жылѓы
20 ќањтардаѓы № 1901-ХІІ Зањы

(ЌР Президентініњ 12.04.94 ж. № 1652; 18.04.94 ж.
№ 1675; 05.10.95 ж. № 2488; 07.11.95 ж. № 2606
Жарлыќтарымен; ЌР 19.06.93ж.; 19.10.93 ж.

№ 2453; 14.07.94 ж.; 02.04.97 ж. № 88-1; 7.04.99ж. № 374-1;
16.11.99 ж. № 476-1;10.10.01 ж. № 247-11; 08.07.03 ж. № 478-11;

20.12.2004 ж. № 13-111
Зањдарымен енгізілген љзгерістерімен)

(Џзінді)

4-бап. Ѕскери ќызметшілерді ѕлеуметтік жѕне ќђќылыќ жаѓы-
нан ќорѓау кепілдіктері
Мемлекет ѕскери ќызметшілерді ѕлеуметтік жѕне ќђќылыќ жаѓы-

нан ќорѓауѓа кепілдік береді, оларды ќажетті тђрмыс жаѓдайымен ќам-
тамасыз етіп, ќызметініњ мемлекеттік ќызметтіњ басќа тџрлерінен ерек-
ше сипатын ескере отырып, тиісті ќызмет жаѓдайын жасайды.
Барлыќ ѕскери ќызметшілер атќаратын ќызметі мен ѕскери атаѓына

ќарамастан зањ алдында тењ. Ѕскери ќызметшілердіњ ќђќыќтары мен
міндеттеріндегі, ѕскери ќызметтен љту шарттарындаѓы, материалдыќ
жаѓынан ќамтамасыз етілуіндегі айырмашылыќтар Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ зањ актілерімен белгіленеді.
Ѕскери ќызметшілер мен олардыњ отбасы мџшелері џшін белгілен-

ген ќђќыќтар мен бостандыќтарды іске асыру, олардыњ зањды мџдде-
лерін ќамтамасыз ету Ќарулы Кџштердіњ, басќа да ѕскерлер мен ѕскери
ќђрамалардыњ басшылыѓына жѕне љзге де мемлекеттік органдарѓа
жџктеледі.
Мемлекеттік органдар мен ђйымдардыњ ѕскери ќызметшілер мен

олардыњ отбасы мџшелерініњ кђќыќтары мен зањды мџдцелерін іске
асыру жљніндегі міндеттерін саќтамаѓаны џшін кінѕлі басшылары, ко-
мандирлер мен бастыќтар, басќа лауазымды адамдар Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ зањдарында белгіленген тѕртіппен жауап береді.
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Ѕскери ќызметшілер ќђќыѓына жѕне ар-намысы мен ќадір-ќасиеті-
не нђќсан келтіретін зањсыз іс-ѕрекет жасаѓан бастыќтардыњ џстінен тіке-
лей сотќа шаѓым беруге ќђќылы.

9-бап. Ќызмет уаќыты жѕне демалыс. Ењбек демалысы
Ѕскери ќызметшілердіњ (мерзімді ќызметтегі ѕскери ќызметшілер

мен ѕскери (арнаулы) оќу орындарыныњ курсанттарынан басќа) апта
сайынѓы ќызмет уаќытыныњ жалпы ђзаќтыѓы жђмысшылар мен ќыз-
метшілер џшін зањмен белгіленген жђмыс уаќытыныњ ђзаќтыѓынан ас-
пауѓа тиіс, ал мерзімді ќызмет атќаратын ѕскери ќызметшілер џшін ол
ѕскери жарѓылардыњ талаптарына сѕйкес белгіленеді.
Ѕскери ќызметшілерге (мерзімді ќызметтегі ѕскери ќызметшілер

мен ѕскери (арнаулы) оќу орындарыныњ курсанттарынан басќа) аптасы-
на кемінде бір тѕулік, біраќ айына кемінде алты тѕулік демалыс бері-
леді.
Тізбе ќђрылымында ѕскери ќызметшілер ѕскери ќызметте тђратын

Ќарулы Кџштердіњ, басќа да ѕскерлер мен ѕскери ќђрамалардыњ бас-
шылыѓы белгілейтін жауынгерлік кезекшілік (жауынгерлік ќызмет),
жаттыѓулар мен басќа шаралар ќызмет уаќытыныњ жалпы ђзаќтыѓы
шектеусіз љткізіледі.
Ѕскери ќызметшілер апта сайынѓы ќызмет уаќытыныњ белгіленген

ђзаќтыѓынан тыс, сондай-аќ демалыс, мереке жѕне жђмыс істемейтін
кџндері ѕскери ќызмет міндетін атќаруѓа ќатыстырылѓан жаѓдайда
оларѓа командир (бастыќ) аптаныњ басќа кџндерінде демалыс береді.
Ѕскери ќызметшілерге (мерзімді ќызметтегі ѕскери ќызметшілер

мен ѕскери (арнаулы) оќу орындарыныњ курсанттарынан басќа) жыл
сайынѓы негізгі ењбек демалысы беріледі, оныњ ђзаќтыѓы жалпы ќыз-
мет еткен жылына, ѕскери ќызметтіњ ерекшеліктері мен жаѓдайларына
байланысты болады жѕне тљмендегідей болып белгіленеді:
Ѕскери ќызметте 10 кџнтізбе жыл ењбек сіњірсе — 30 тѕулік;
10 жылдан 15 жылѓа дейін — 35 тѕулік;
15 жылдан 20 жылѓа дейін — 40 тѕулік;
20 жыл жѕне одан кљп болса — 45 тѕулік;
жауынгерлік кезекшілік атќарушы ђшу жђмысындаѓы, сондай-аќ

Ќазаќстан Республикасы Џкіметі белгілеген тізбедегі орындарда ѕске-
ри ќызмет атќарушы адамдарѓа — 45 тѕулік.
Ењбек демалысы ђзаќтыѓына демалысын љткізу орнына беру мен

ќайтуѓа ќажетті уаќыт кірмейді.
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Ѕскери ќызметшілердіњ (мерзімді ќызмет атќаратын ѕскери ќызмет-
шілерден басќа) демалысы ѕскери ќызмет мџддесін жѕне ѕскери ќыз-
метшініњ тілегін ескере отырып, екі бљліп берілуі мџмкін.
Ѕскери ќызметшілердіњ мына категорияларына:
љз міндетін денсаулыќќа зиянды (ауыр) жаѓдайда атќарѓаны џшін,

ќызметініњ ерекше сипаты (ђзаќ мерзімді іссапар, вахталыќ ѕдіспен
жауынгерлік кезекшілік атќару жѕне олардыњ тђраќты орналасќан ор-
нынан тыс жерлерге ђзаќ уаќытќа жіберілген реттері) џшін Ќазаќстан
Республикасыныњ Џкіметі белгілеген мљлшерде;
экологиялыќ апат аймаќтарында ќызмет атќарѓаны џшін Ќазаќстан

Республикасыныњ зањдарына сѕйкес ќосымша ењбек демалысы (дема-
лыс) беріледі.
Мерзімді ќызмет атќаратын ѕскери ќызметшілерге кљтермелеу

тџрінде Ќазаќстан Республикасы Ќарулы Кџштерініњ жалпы ѕскери
жарѓыларында белгіленген тѕртіппен ќысќа мерзімді демалыс беріледі.
Ѕскери ќызметшілерге ќажет болѓан жаѓдайда сырќаттануына бай-

ланысты, отбасы жаѓдайына байланысты ќысќа мерзімді демалыс, ал
ѕскери (арнаулы) оќу орындарында оќитындарѓа каникул беріледі.
Ѕскери ќызметшілерге (мерзімді ќызмет атќаратын ѕскери ќызмет-

шілерден басќасына) адъюнктураѓа, ѕскери докторантураѓа дайындалу
жѕне тџсу емтихандарын тапсыру џшін, сондай-аќ жоѓары оќу орында-
рына тџсу емтихандарын тапсыру џшін оќу демалыстары беріледі, ал
ѓылым кандидаты  немесе докторы ѓылыми дѕрежесіне талаптанушы-
ларѓа  Ќазаќстан  Республикасыныњ  зањдарында  белгіленген тѕртіп
бойынша шыѓармашылыќ демалыстар беріледі.
Ѕскери ќызметшілердіњ жђмыс істейтін зайыптарына (жђбайлары-

на) жыл сайынѓы демалыс олардыњ жђбайларыныњ (зайыптарыныњ) ке-
зекті демалысымен бір мезгілде берілуге тиіс. Бђл орайда демалыстыњ
ђзаќтыѓы жалаќысын саќтамай ќосымша демалыс беру есебінен жђбайы
(зайыбы) демалысыныњ ђзаќтыѓына тењ болуы мџмкін.

10-бап. Аќшамен жѕне материалдыќ жаѓынан ќамтамасыз ету
Мемлекет ѕскери ќызметшілерді азаматтардыњ ѕскери ќызметке ынта-

ыќыласын арттыратын мљлшерде аќша ќаражатымен ќамтамасыз етеді.
Ѕскери ќызметшілерге аќшалай џлес Ќазаќстан Республикасыныњ

Президенті бекітетін Ќазаќстан Республикасыныњ мемлекеттік бюджет
есебінен ќамтылѓан органдары ќызметкерлеріне ењбекаќы тљлеудіњ бірыњѓай
жџйесі негізінде белгіленеді жѕне ол ќызметтен љтудіњ Ќазаќстан Рес-
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публикасыныњ зањдарымен белгіленген ерекше жаѓдайлары џшін тљле-
нетін аќшалай ќаражат пен џстеме аќыны ќамтиды.
Ѕскери ќызметшілердіњ аќшалай ќаражаты лауазымдыќ айлыќаќы-

дан жѕне ѕскери атаѓы бойынша айлыќаќыдан тђрады.
Ѕскери ќызметшілердіњ аќша ќаражаты тіршілік ќђныныњ љзгеруі-

не байланысты Ќазаќстан Республикасыныњ Џкіметі белгілейтін тѕртіпке
сѕйкес ќайта ќаралуѓа тиіс.
Ѕскери ќызметшілер (мерзімді ќызмет атќаратын ѕскери ќызмет-

шілерден басќасы) бір жерден екіншісіне кљшуіне байланысты (соныњ
ішінде ѕскери бљлім немесе бљлімше ќђрамында) ќызметін ауыстырѓан
жаѓдайда оларѓа ѕскери ќызметшініњ љзіне екі айлыќ аќшалай џлес жѕне
онымен бірге кљшкен ѕрбір отбасы мџшелеріне айлыќ аќшалай џлесініњ
жартысы кљтерме жѕрдемаќы тљленеді.
Ѕскери ќызметшілер мемлекет есебінен заттай мџлікпен ќамтама-

сыз етіледі.
Казармалыќ жаѓдайдаѓы мерзімді ќызмет атќаратын ѕскери ќызмет-

шілердіњ, ѕскери (арнаулы) оќу орындарыныњ курсанттарыныњ, сондай-
аќ ђшќыштар, ђшуларды дайындау жљніндегі инженерлік ќђрамныњ
ѕскери ќызметшілерініњ ќызметтен љту жаѓдайы ескеріле отырып, Ќазаќ-
стан Республикасыныњ Џкіметі белгілеген нормалар бойынша азыќ-
тџлікпен ќамтамасыз етіледі.
Мерзімді ќызметтегі ѕскери ќызметшілерге, ѕскери (арнаулы) оќу

орындарыныњ курсанттарына демалысќа кеткен кезде Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ Џкіметі белгілеген нормалар бойынша азыќ-тџлік сыбаѓа-
сыныњ орнына аќшалай љтемаќы тљленеді.
Парашютпен секіруді жџзеге асыратын ѕскери ќызметшілер, ѕскери

кемелерде (катерлерде), ѕскери-ќосымша кемелерде тењізде ќызмет
атќаратын, олардыњ база орындарында дауылѓа ќарсы дайындыќ бары-
сы кезінде іс-шараларды жџзеге асыратын, маяктарда, вахтада тђратын
ѕскери ќызметшілер, сондай-аќ ѕскери ќызметшілер ѕскери кезекшілікті
атќарѓан, ѕскери эшелондарѓа ілесіп жџрген, дала іс-ќимылдары шара-
ларына ќатысќан жѕне стационарда емделуде болѓан кезде осы кезењге
Ќазаќстан Республикасыныњ Џкіметі белгілеген норма бойынша азыќ-
тџлікпен ќамтамасыз етіледі.
Шалѓайдаѓы аудандарда орналасќан жабыќ жѕне оќшауланѓан ѕске-

ри ќалашыќтарда, шекара заставаларында жѕне комендатураларда ќыз-
меттен љтіп жџрген ѕскери ќызметшілер (мерзімді ќызмет атќаратын
ѕскери ќызметшілерден басќа), олардыњ отбасы мџшелері аќылы азыќ-
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тџлікпен ќамтамасыз етіледі. Азыќ-тџлікпен ќамтамасыз етудіњ тѕртібі
мен нормаларын Ќазаќстан Республикасыныњ Џкіметі белгілейді.
Ѕскери ќызметшілердіњ ќалауы бойынша (мерзімді ќызмет атќара-

тын ѕскери ќызметшілерден басќасы) оларѓа киім-кешек орнына аќша-
лай љтем тљленуі мџмкін.

11-бап. Меншік ќђќыѓы
Ѕскери ќызметші Ќазаќстан Республикасыныњ ќолданылып жџрген

зањдарына сѕйкес меншік иесі болуѓа, љз мџлкі мен басќа да меншік
объектілерін иеленуге, пайдалануѓа жѕне оларѓа билік етуге ќђќылы.
Ѕскери ќызметшілердіњ меншігі олардыњ аќшалай жѕне заттай џлес

алуы (мерзімді ќызмет атќаратын ѕскери ќызметшілерден басќасы), жеке
џй жанындаѓы шаруашылыѓын жџргізу, ѕскери ќызметке шаќырылѓанѓа
(кіргенге, белгілегенге) дейін алынѓан кірісі, мђрагерлік, сый ретінде
кљшкен мџлік, сондай-аќ осы Зањмен тыйым салынбаѓан басќа да ќыз-
мет есебінен ќђрылады жѕне кљбейтіледі.
Мемлекет ѕскери ќызметшілерге Ќазаќстан Республикасыныњ аза-

маттары ретінде меншікті жекешелендіру процесінде одан басќа аза-
маттармен тењ џлес алуѓа кепілдік береді.

12-бап. Тђрѓын џй алу ќђќыѓы
Ѕскери ќызметшілер (мерзімді ќызметтегі ѕскери ќызметшілер мен

ѕскери (арнаулы) оќу орындарыныњ курсанттарынан басќа) мен олар-
дыњ отбасы мџшелері мемлекет есебінен тђрѓын жайлармен (пѕтерлер-
мен) ќамтамасыз етіледі.
Ѕскери ќызметшілер (мерзімді ќызметтегі ѕскери ќызметшілер мен

ѕскери (арнаулы) оќу орындарыныњ курсанттарынан басќа) мен олар-
дыњ отбасы мџшелеріне тђрѓын жаймен (пѕтермен) ќамтамасыз етіл-
генге дейін уаќытша тђру џшін ќызметтік тђрѓын џйлерге тењестірілген
тђрѓын џйлер, ќызметтік тђрѓын џйлер немесе жатаќханаларда тђрѓын
жайлар міндетті тџрде беріледі.
Ѕскери ќызметшілерді (мерзімді ќызметтегі ѕскери ќызметшілер мен

ѕскери (арнаулы) оќу орындарыныњ курсанттарынан басќа) жасы бойынша
ѕскери ќызметтен босатылѓанѓа дейін џш жыл бђрын не денсаулыќ жаѓ-
дайы бойынша немесе штаттыњ ќысќаруына байланысты ѕскери ќыз-
меттен босатылатын жылы ѕскери ќолбасшылыќтыњ ђсынысы бойынша
облыстардыњ (республикалыќ мањызы бар ќаланыњ, астананыњ)
жергілікті атќарушы органдары олардыњ тањдаѓан тђрѓылыќты  жері
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бойынша мемлекеттік тђрѓын џй ќорынан тђрѓын џй бљлу кезектілігініњ
тізіміне енгізеді.
Шетелге жѕне климат жаѓдайы ауыр жерлерге ѕскери ќызметтен љту

џшін жіберілген ѕскери ќызметшілердіњ (мерзімді ќызметтегі ѕскери
ќызметшілер мен ѕскери (арнаулы) оќу орындарыныњ курсанттарынан
басќа) љздері тђратын тђрѓын жайлары олардыњ шетелде жѕне аталѓан
жерлерде болѓан бџкіл уаќытына саќталады.
Ќызмет бойынша ауысќан кезде тђратын тђрѓын жайы саќталатын

ѕскери ќызметшілерге жања ќызмет орны бойынша ќызметтік тђрѓын
џйлер беріледі.
Ѕскери ќызметшілерге (мерзімді ќызметтегі ѕскери ќызметшілер

мен ѕскери (арнаулы) оќу орындарыныњ курсанттарынан басќа) жабыќ
жѕне оќшауланѓан ѕскери ќалашыќтардаѓы, шекара заставаларындаѓы
жѕне комендатуралардаѓы орталыќтандырылѓан жылуды ќоспаѓанда,
коммуналдыќ ќызмет кљрсету шыѓындарын тљлеу џшін тиісті ќаржы
жылына арналѓан республикалыќ бюджет туралы зањмен белгіленген
мљлшерде Ќазаќстан Республикасыныњ Џкіметі айќындайтын тѕртіппен
аќшалай љтемаќы тљленеді.
Жабыќ жѕне оќшауланѓан ѕскери ќалашыќтардаѓы, шекара застава-

ларындаѓы жѕне комендатуралардаѓы тђрѓын џйлерді ђстау мен орта-
лыќтандырылѓан жылуды беру Ќазаќстан Республикасыныњ Џкіметі
айќындайтын тізбелер бойынша мемлекет есебінен ќамтамасыз етіледі.
Мемлекеттік тђрѓын џй ќорыныњ џйлерінен тђрѓын жаймен ќамта-

масыз етілген ѕскери ќызметшілер, жабыќ жѕне оќшауланѓан ѕскери
ќалашыќтарда, шекара заставаларында жѕне комендатураларда орна-
ласќан тђрѓын жайларды ќоспаѓанда, ѕскери ќызметтен босатылѓаннан
кейін Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарында белгіленген тѕртіппен
оны меншігіне алуѓа ќђќылы. Ѕскери ќызметтен босатылѓан жѕне
кџнтізбелік есеппен 20 жѕне одан да кљп ењбек сіњірген жылдары бар
ѕскери ќызметшілер тђратын тђрѓын жайын љтеусіз меншігіне алуѓа
ќђќылы.
Мерзімді ќызметтегі ѕскери ќызметшілерді, ѕскери (арнаулы) оќу

орындарыныњ курсанттарын тђрѓылыќты жері немесе жђмыс орны
бойынша тђрѓын жай (пѕтер) алуѓа кезектілік тізімінен шыѓаруѓа бол-
майды жѕне олардыњ ѕскери ќызметке шаќырылѓанѓа немесе ѕскери
(арнаулы) оќу орнына тџскенге дейін тђрѓан тђрѓын жайы саќталады.
Тђрѓын жай сатып алу џшін немесе жеке тђрѓын џй салу џшін кре-

дит алѓан ѕскери ќызметшілерге (мерзімді ќызметтегі ѕскери ќызмет-
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шілер мен ѕскери (арнаулы) оќу орындарыныњ курсанттарынан басќа)
Ќазаќстан Республикасыныњ Џкіметі белгілеген мљлшерде жѕне тѕртіппен
кредит сомасы љтеледі.
Асыраушысынан айрылѓан ѕскери ќызметшілердіњ отбасыларын,

оларѓа тђрмысќа жайлы тђрѓын жайды љтеусіз бермейінше љздері тђра-
тын тђрѓын жайдан шыѓаруѓа болмайды.

13-бап. Љмір мен денсаулыќты саќтау. Медициналыќ ќамта-
масыз ету
Ѕскери ќызметшілердіњ љмірі мен денсаулыѓын саќтауѓа ќамќор-

лыќ жасау - командирлердіњ (бастыќтардыњ) міндеті. Оларѓа жаттыѓу-
лар, басќа да жауынгерлік ѕзірлік шараларын љткізу, ќызмет ету, ќару-
жараќ пен ѕскери техниканы пайдалану кезінде, жђмыс жџргізген жѕне
кџнделікті ќызмет кезінде ќауіпсіздік шараларын ќамтамасыз ету жџкте-
леді.
Ѕскери ќызметшілердіњ ѕскери-медициналыќ бљлімшелерде,

бљлімдер мен мекемелерде (бђдан ѕрі ѕскери-медициналыќ мекемелер)
медициналыќ тегін ќамтамасыз етілуге ќђќыѓы бар. Ѕскери ќызметші-
лердіњ ќызмет ететін немесе тђратын жерінде ѕскери-медициналыќ
мекемелер жоќ болса, не оларда тиісті бљлімшелер не медициналыќ
кљрсеткіштер бойынша арнаулы жабдыќтар жоќ болса, ведомстволыќ
баѓыныстылыѓына ќарамастан мемлекеттік денсаулыќ саќтау ђйымда-
рында, жеке медициналыќ ђйымдарда жѕне жеке медициналыќ практи-
камен айналысатын адамдар арќылы тегін медициналыќ кљмектіњ кепілді
кљлемі шегінде медициналыќ кљмек кљрсетіледі.
Жеке денсаулыќ саќтау ђйымдары мен жеке медициналыќ практика-

мен айналысатын адамдардыњ ѕскери ќызметшілерге тегін медицина-
лыќ кљмектіњ кепілді кљлемі шегінде медициналыќ кљмек кљрсетуі бой-
ынша шыѓындары Ќазаќстан Республикасыныњ Џкіметі белгілеген
тѕртіппен мемлекеттік бюджет ќаражаты есебінен љтеледі.
Ѕскери ќызметшілерге емделуге жђмсаѓан ќаражатын олар ќђры-

лымында ѕскери ќызметтен љтетін Ќарулы Кџштер, басќа да ѕскерлер
мен ѕскери ќђрамалар љтейді.
Офицерлердіњ отбасы мџшелері (зайыбы, жђбайы, 18 жасќа дейінгі

балалары) ѕскери-медициналыќ мекемелерде тегін медициналыќ жѕрдем
алуѓа ќђќылы. Емханаларда емделген кезінде отбасы мџшелеріне дѕрі-
дѕрмек аќы тљлетіп беріледі, бђѓан зањѓа сѕйкес аќы алынбайтын реттер
кірмейді.
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Ѕскери ќалашыќтарда. шекара заставалары мен комендатураларда
орналасќан ѕскери ќызметшілерді санитарлыќ-эпидемиологиялыќ
жаѓынан ќамтамасыз ету Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарында
белгіленген тѕртіппен жџзеге асырылады.
Ѕскери ќызмет міндеттерін атќару кезінде жараќаттанѓан, контузия

алѓан, заќымданѓан, мертіккен немесе ауруѓа шалдыќќан ѕскери ќыз-
метшілер љздері ќђрылымында ѕскери ќызметтен љткен Ќарулы
Кџштердіњ, басќа да ѕскерлер мен ѕскери ќђрамалардыњ ќаражаты есе-
бінен санаторийлерге жіберіледі.
Осы баптыњ екінші, џшінші бљліктерінде аталѓан ѕскери ќызметші-

лер мен олардыњ отбасы мџшелерініњ ќђќыќтары жѕне оларѓа берілетін
жењілдіктер ѕскери ќызметтен жасына, денсаулыќ жаѓдайына немесе
штат ќысќартылуына байланысты босатылѓан, ѕскери ќызметініњ жал-
пы ђзаќтыѓы 20 жѕне одан да кљп жыл болатын офицерлер мен олар-
дыњ отбасы мџшелеріне де ќолданылады.
Соѓысќа ќатысушылар мен соѓыс мџгедектері, соѓыс ќимылдарына

басќа да ќатысушылар, ѕскери ќызмет міндетін атќару кезінде алѓан
жараќаты, контузиясы, мертігуі немесе ауруѓа шалдыѓуы салдарынан
мџгедек болып, ѕскери ќызметтен босатылѓан ѕскери ќызметшілер,
полковник атаѓымен жѕне одан жоѓары атаќпен запасќа немесе отстав-
каѓа шыќќан офицерлер медициналыќ жѕне санаториялыќ-курорттыќ
емделуден бірінші кезекте љтуге ќђќылы.
Мерзімді ќызмет атќаратын ѕскери ќызметшілер, ѕскери (арнаулы)

оќу орындарыныњ курсанттары мен ѕскери мектеп-интернаттардыњ
тѕрбиеленушілері медициналыќ кљрсеткіштері болѓан жаѓдайда ѕскери
санаторийлерде санаториялыќ-курорттыќ тегін емделумен ќамтамасыз
етіледі.
Ѕскери ќызметші ѕйелдер Ќазаќстан Республикасыныњ зањ акті-

лерінде кљзделген ѕйелдерді, ана мен баланы ќорѓау мѕселелері
жљніндегі барлыќ жењілдіктерді пайдаланады. Бђл жењілдіктер анасы
жоќ балаларды (анасы ќайтыс болѓан, аналыќ ќђќынан айрылѓан жаѓ-
дайда жѕне зањдарда белгіленген басќа да жаѓдайларда) тѕрбиелеп отыр-
ѓан ѕскери ќызметшілерге де ќолданады.

14-бап. Ѕскери ќызметшілерге ќаза тапќан (ќайтыс болѓан)
немесе жараќат алѓан жаѓдайда берілетін кепілдіктер
Ѕскери ќызметші немесе ѕскери жиынѓа шаќырылѓан ѕскери міндетті

адам ѕскери ќызметтен љту кезењінде ќаза тапќан (ќайтыс болѓан), жара-
ќат алѓан жаѓдайда оларѓа бір жолѓы љтем тљленеді.
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Бір жолѓы љтемді тљлеу тѕртібін Ќазаќстан Республикасыныњ Џкіметі
белгілейді.
Ѕскери ќызметші ќызметін атќару кезінде не ќызметтен љту кезењінде

алѓан жараќат (контузия), ауру салдарынан ќызметтен босаѓаннан кейін
ќаза тапќан (ќайтыс болѓан) жаѓдайда оныњ мђрагерлеріне (мђрагер-
лікке ќђќыѓын дѕлелдейтін куѕлігін табыс еткеннен кейін) соњѓы ат-
ќарѓан ќызметі бойынша ќаза тапќан (ќайтыс болѓан) кџніне дейінгі
бір жолѓы љтемді алпыс айлыќ аќшалай ќаражатыныњ мљлшерінде
тљлейді.
Ѕскери жиынѓа шаќырылып, ѕскери ќызметтен љту кезінде ќаза

тапќан немесе мертігу (жаралану, жараќат алу, контузия), ауру салда-
рынан ќайтыс болѓан ѕскери ќызметшілер, ѕскери міндеттілер ѕскери
ќызмет (ѕскери жиын) љткізілген жерде немесе олардыњ туѓан-туысќанда-
рыныњ ќалауы бойынша басќа жерде жерленеді мѕйітті жеткізуге ѕзірлеу-
мен, мѕйітті жеткізумен, жерлеумен, ќђлпытас дайындаумен жѕне оны
орнатумен байланысты барлыќ шыѓындар Ќазаќстан Республикасыныњ
Џкіметі белгілеген мљлшерде ѕскери ќызметшілер, ѕскери ќызметке
шаќырылѓан ѕскери ќызметке міндеттілер ѕскери ќызметтен љткен
(жиында болѓан) Ќарулы Кџштердіњ, басќа да ѕскерлер мен ѕскери ќђра-
лымдардыњ есебінен жасалады.
Осы баптыњ тљртінші бљлігінде кљрсетілген ережелер ѕскери ќыз-

меттегі шекті жасќа жетуі, денсаулыќ жаѓдайы бойынша немесе штат
ќысќартылуына байланысты ѕскери ќызметтен босатылѓан, ѕскери ќыз-
метініњ жалпы ђзаќтыѓы 25 жѕне одан да кљп жыл болѓан азаматтарѓа,
сондай-аќ ѕскери ќызметініњ жалпы ђзаќтыѓына ќарамастан соѓысќа
ќатысќандарѓа ќолданылады.
Ѕскери ќызметшініњ ѕскери ќызметтен љту кезењінде немесе ѕскери

ќызметтен љтуге байланысты контузия, мертігу, ауыру салдарынан ѕскери
ќызметтен босатылѓаннан кейін бір жыл љткенге дейін мџгедектігі аныќ-
талѓан жаѓдайда бір жолѓы љтем:

I  топтаѓы мџгедекке — отыз айлыќ аќшалай ќаражаты;
II  топтаѓы мџгедекке — он сегіз айлыќ аќшалай ќаражаты;
III топтаѓы мџгедекке — алты айлыќ аќшалай ќаражаты мљлшерін-

де тљленеді. Ѕскери ќызметшілер, ѕскери ќызмет міндеттерін атќару
кезінде мџгедектікке ѕкеп соќпайтындай ќатты мертіккен (жараланѓан,
жараќат контузия алѓан) ретте оларѓа бір жарым айлыќ аќшалай ќара-
жаты жењіл жараќат алѓан ретте жарты айлыќ аќшалай ќаражаты мљлше-
рінде бір жолѓы љтем тљленеді.
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Егер љлімініњ себебі љзіне-љзі ќол жђмсаудан болѓаны, љзіне-љзі ќол
жђмсауѓа жеткізген жаѓдайларды ќоспаѓанда, Ќазаќстан Республика-
сыныњ зањдарында белгіленген тѕртіппен дѕлелденсе, сондай-аќ егер
ќаза (љлім), жаралану, контузия жараќат алу, мертігу адамныњ зањѓа
ќайшы іс-ѕрекетінен немесе алкогольден, есірткіден, уытќђмарлыќтан
мас болу себебінен немесе љзіне ќандай да бір жараќат тџсіру (денесіне
зиян келтіру) арќылы болса жѕне бір жолѓы љтем алу немесе ѕскери
ќызметтен жалтару маќсатымен љз денсаулыѓына љзгедей зиян келтірсе,
бір жолѓы љтем тљленбейді.
Мерзімді ќызметтегі ѕскери ќызметшілерге, ѕскери (арнайы) оќу

орындарыныњ стипендия алатын курсанттарына, ѕскери жиынѓа шаќы-
рылѓан ѕскери міндеттіге мынадай жаѓдайларда осы баптыњ џшінші
бљлігінде кљзделгендей жаѓдайда — 500 айлыќ есептік кљрсеткіш
мљлшерінде, осы баптыњ алтыншы бљлігінде кљзделгендей жаѓдайда І-
топтаѓы мџгедекке 250 айлыќ есептік кљрсеткіш мљлшерінде, ІІ-топ-
таѓы мџгедекке 150 айлыќ есептік кљрсеткіш мљлшерінде, ІІІ-топтаѓы
мџгедекке 50 айлыќ есептік кљрсеткіш мљлшерінде, осы баптыњ жетінші
бљлігінде кљзделгендей жаѓдайда  ауыр жараќат џшін 12 айлыќ есептік
кљрсеткіш мљлшерінде, жењіл жараќат џшін 4 айлыќ есептік кер-
сеткіш мљлшерінде бір жолѓы љтемдері тљленеді.
Мемлекет ѕскери ќызметшілерге мемлекеттік органдардыњ, меншік

тџрлеріне ќарамастан кѕсіпорындардыњ, мекемелердіњ ђйымдардыњ
жѕне ќоѓамдыќ бірлестіктердіњ, сондай-аќ лауазымды адамдардыњ;
ќылмыстыќ жѕне љзге де жауапкершілікке зањсыз тартуы;
тыйым салу жазасы ретінде ќамауѓа алуды зањсыз ќолдануы;
зањсыз соттауы;
оныњ љз мџлкін бџлдіруі, жоюы немесе жоѓалтуы;
денесіне заќым келтіруі;
ќызметін немесе ѕскери атаѓын зањсыз тљмендетуі, ќђќыќтарынан

жењілдіктер мен артыќшылыќтардан зањсыз айыруы;
шарт ережелерін саќтамауы салдарынан келтірілген моральдыќ жѕне

материалдыќ нђќсанды љтеуге кепілдік береді.
Аталѓан жаѓдайларда соттыњ немесе жоѓары тђрѓан ќолбасшылыќ-

тыњ шешімі бойынша ѕскери ќызметшілердіњ ќызметтік, зейнеткерлік
жѕне басќа да жеке ѕрі мџліктік ќђќыќтары ќалпына келтіріледі ѕрі
келтірілген зиян оны келтірген кінѕлі тђлѓалардыњ есебінен немесе бюд-
жет ќаражатыныњ есебінен ќалпына келтіріледі.
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15-бап Білім алу ќђќыѓы
Ѕскери ќызметшілердіњ ѕскери (арнаулы) оќу орындарында оќуѓа

ќђќыѓы бар.
Ѕскери (арнаулы) оќу орындарын бітірген ѕскери ќызметшілер ќай-

та даярлау жѕне біліктілікті арттыру курстарында оќи алады.
Ѕскери ќызметшілерге (мерзімді ѕскери ќызметтегі ѕскери ќызмет-

шілер мен ѕскери (арнаулы) оќу орындарыныњ курсанттарынан басќа)
љздері ќђрылымында ѕскери ќызметтен љтетін Ќарулы Кџштер, басќа
да ѕскерлер мен ѕскери ќђрамалар басшыларыныњ келісімімен Ќазаќ-
стан Республикасыныњ ењбек туралы зањдарына сѕйкес сессияларды жѕне
ќорытынды емтихандарды тапсыру џшін демалыс беріліп, орта кѕсіби,
жоѓары кѕсіби, жоѓары оќу орнынан кейінгі кѕсіби жѕне ќосымша кѕсіби
білім беру ђйымдарында оќудыњ кешкі немесе сырттай тџрінде оќуѓа
рђќсат етіледі.
Оќу кезењінде ѕскери ќызметке шаќырылѓан адамдардыњ ѕскери

ќызметтен босаѓаннан кейін љздері шаќырылѓанѓа дейін оќыѓан оќу
орнындаѓы оќуын жалѓастыруѓа ќђќыѓы бар.

16-бап Кљлікте жџру. Почта жіберілімдері
Ѕскери ќызметшілердіњ (мерзімді ќызметтегі ѕскери ќызметшілер

мен ѕскери (арнаулы) оќу орындарыныњ курсанттарынан басќа) Ќазаќ-
стан Республикасыныњ аумаѓында ќызмет бабымен орын ауыстырѓанда
жѕне ѕскери ќызметтен босаѓанда стационарда емделуге барып,
ќайтќанда темір жол, ѕуе ќатынасы су жѕне автомобиль кљлігімен тегін
жџру, бђѓан ќоса он тоннаѓа дейін љз мџлкін тегін тасымалдауѓа ќђќыѓы
бар.
Ѕскери ќызметшілер (мерзімді ќызмет атќаратын ѕскери ќызметшілер-

ден басќасы) отбасыларыныњ мџшелеріне, бірге жџретініне ѕскери ќыз-
метшілер ќызмет бабымен Ќазаќстан Республикасыныњ аумаѓында орын
ауыстырѓан жѕне олар ѕскери ќызметтен босатылѓан кезде тегін жџріп-
тђруѓа олармен бірдей жењілдіктер беріледі.
Аталѓан жаѓдайлардаѓы шыѓындар ќђрылымында ѕскери ќызметшілер

ѕскери ќызметте тђратын Ќарулы Кџштердіњ, басќа да ѕскерлер мен
ѕскери ќђрамалардыњ ќаражаты есебінен жасалады.
Жергілікті љкілді органдар мерзімді ќызметтегі ѕскери ќызметші-

лерге ќала ішінде, ќала мањына жѕне жергілікті жерлерде ќатынайтын
ќоѓамдыќ кљліктіњ барлыќ тџріне (таксиден басќа) жол жџруге жергілікті
бюджеттер ќаражаты есебінен жењілдіктер беруге ќђќылы.
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Мерзімді ќызмет атќаратын ѕскери ќызметшілерге, ѕскери (арнау-
лы) оќу орындарыныњ бірінші жѕне екінші курстарыныњ курсанттары-
на пошта жіберілімдері џшін Ќазаќстан Республикасыныњ Џкіметі бел-
гілеген мљлшерде аќшалай љтем тљленеді.
Мерзімді ќызметтегі ѕскери ќызметшілер, ѕскери (арнаулы) оќу орын-

дарыныњ курсанттары:
стационарлыќ емделуге барѓан жѕне кері ќайтќан кезінде Ќазаќстан

Республикасыныњ аумаѓы бойынша теміржол, ѕуе, су жѕне автомобиль
кљліктерінде;
ѕскери ќызметтен босаѓанда, сондай-аќ демалысќа барѓан жѕне кері

ќайтќан кезінде Ќазаќстан Республикасыныњ аумаѓы бойынша темір-
жол, су жѕне автомобиль кљліктерінде тегін жџруге ќђќылы.
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СЕМЕЙ ЯДРОЛЫЌ СЫНАЌ ПОЛИГОНЫНДАЃЫ
ЯДРОЛЫЌ СЫНАЌТАРДЫЊ САЛДАРЫНАН ЗАРДАП

ШЕККЕН АЗАМАТТАРДЫ ЅЛЕУМЕТТІК
ЌОРЃАУ ТУРАЛЫ

Ќазаќстан Республикасыныњ 1992 жылѓы
18 желтоќсандаѓы № 1787-ХІІ Зањы

(ЌР 09.11.94 ж. №219-Х1ІІ; 19.06.97ж. № 134-1; 17.12.98 ж.
№ 323-1; 07.04.99 ж. № 374-1; 16.11.99 ж. № 480-1

Зањдарымен енгізілген љзгерістерімен)

Семей ядролыќ сынаќ полигонында 40 жыл бойы жџргізілген ядро-
лыќ ќаруды сынау адамдардыњ денсаулыѓына жѕне айналадаѓы табиѓи
ортаѓа орны толмас зиян келтірді, халыќтыњ жалпы аурулары мен љлімін
кљбейтті. Бџкіл Семей аумаѓы мен Павлодар, Шыѓыс Ќазаќстан жѕне
Ќараѓанды облыстарыныњ полигонѓа жаќын жатќан аудандары эколо-
гиялыќ апат аймаѓы деп танылды.
Ядролыќ сынаќтардыњ апатты зардабыныњ ќатерлі ѕсері уаќыт озѓан

сайын кџшейе тџсіп, ђрпаќтан-ђрпаќќа, ауысып, барѓан сайын ќатерлі
ѕсер етуде.
Бђл зардаптарды жою халыќты емдеу, сауыќтыру, денсаулыѓын ќал-

пына келтіру, ѕлеуметтік ќорѓау жљніндегі арнаулы мемлекеттік баѓ-
дарлама мен кешенді шаралардыњ жџзеге асырылуын талап етеді.

I - тapay

ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. Зањныњ маќсаттары мен міндеттері
Бђл Зањ Семей ядролыќ сынаќ полигонындаѓы ђзаќ уаќыт ядролыќ

сынаќтар жџргізудіњ салдарынан зардап шеккен азаматтарды ѕлеуметтік
ќорѓау ісін ќамтамасыз етуге арналѓан.
Зањ кљп жылдыќ ядролыќ жарылыстар ѕсерінен зардап шеккен аза-

маттардыњ мѕртебесі мен аумаќтардыњ тџр-тџрін белгілейді, љтемдер,
жењілдіктер тџрлерін жѕне аумаќты ѕлеуметтік-экономикалыќ дамыту
жљніндегі шараларды айќындайды.
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2-бап. Азаматтардыњ љз денсаулыѓы мен мџлкіне келтірілген
зиянныњ орнын толтыруѓа ќђќыѓы
Осы Зањныњ 10-бабында аталѓан азаматтар категориясыныњ љз ден-

саулыѓы мен мџлкіне келтірілген зиянныњ орнын осы Зањныњ 12, 13,
14, 15-баптарымен айќындалѓан мљлшерде толтыртуѓа ќђќыѓы бар.
Бђл Зањныњ кџші Семей облысыныњ аудандары мен ќалаларында

жѕне Павлодар, Шыѓыс Ќазаќстан мен Ќараѓанды облыстарыныњ ядро-
лыќ ќарулы сынау салдарынан радиоактивті заттармен ластануѓа ђшы-
раѓан тиісті аудандарында тђратын азаматтарѓа ќолданылады.
Аталѓан аудандар мен ќалалардан басќа жерге тђру џшін кетіп ќал-

ѓан, осы Зањ ќолданылатын жѕне Ќазаќстан Республикасыныњ аумаѓында
тђратын азаматтар осы Зањмен кљзделген жењілдіктерді пайдаланады.
Аталѓан аудандар мен ќалалардан басќа жерге тђру џшін кетіп ќал-

ѓан, осы Зањ ќолданылатын жѕне Ќазаќстан Республикасы аумаѓынан
тыс жерде тђратын азаматтар халыќаралыќ келісімдерге сѕйкес осы Зањда
кљзделген жењілдіктерді пайдаланады.

3-бап. Мемлекеттіњ ядролыќ сынаќтар салдарынан зардап
шеккен азаматтар ќђќыќтарын ќамтамасыз ету жљніндегі міндет-
тері
Республикалыќ жѕне жергілікті мемлекеттік органдар ядролыќ сы-

наќтар салдарынан зардап шеккен азаматтардыњ љз денсаулыѓы мен
мџлкіне келтірілген зиянныњ орнын толтыртуѓа ќђќыќтарын ќамтама-
сыз етуге міндетті.
Осы Зањды іске асыру жљніндегі ќажетті шараларды жџзеге асыру

жѕне азаматтарды ќђќыќтыќ ќорѓау жљніндегі міндеттерді мемлекет љз
мойнына алады.
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ЯДРОЛЫЌ СЫНАЌТАРДЫЊ ЅСЕРІНЕ ЂШЫРАЃАН
АУМАЌТЫ ТЏР-ТЏРГЕ БЉЛУ

4-бап.Ядролыќ сынаќ жџргізген кезде радиоактивті
шљгінділердіњ ѕсеріне ђшыраѓан аумаќты тџр-тџрге бљлу
Сѕулеленудіњ ѕсерлі эквивалентті мљлшері бџкіл сынаќ кезењінде

халыќ џшін 0,1 бірден асатын аумаќ ластанѓан деп есептеледі.
Залалданѓан аумаќтар ѕсерлі эквивалентті мелшерініњ шамасына

ќарай:
— тљтенше радиациялыќ ќауіпті аймаќ;
— ењ жоѓары радиациялыќ ќауіпті аймаќ;
— жоѓары радиациялыќ ќауіпті аймаќ;
— ењ тљмен радиациялыќ ќауіпті аймаќ;
— жењілдікті ѕлеуметтік-экономикалыќ мѕртебесі бар аумаќ деп

бљлінеді. Шаруашылыќ ќызметініњ тџрлері мен оны ђйымдастыру
тѕртібін, табиѓат пайдалану кљлемі мен аумаќты экологиялыќ жаѓынан
ќалпына келтіруді Ќазаќстан Республикасыныњ Министрлер Кабинеті
белгілейді.
Бђдан былай аймаќтар шекарасы мен оларѓа кіретін аудандарды

Ќазаќстан Республикасы Министрлер Кабинетініњ ђсынысы бойынша
Ќазаќстан Республикасыныњ Жоѓарѓы Кењесі бекітеді.

5-бап. Тљтенше радиациялыќ ќауіпті аймаќ
Тљтенше радиациялыќ ќауіпті аймаќ — аумаќтыњ бџкіл сынаќ кезе-

њінде халыќќа 100 бэрден жоѓары ѕсер ететін мљлшері бар радиация-
лыќ ластануѓа ђшыраѓан, ењ жоѓары сейсмикалыќ ѕсер белдеуіне кіретін
бљлігі. Бђл аймаќќа Семей облысыныњ Абай ауданындаѓы Сарыжал се-
лолыќ Кењесініњ, Бесќараѓай ауданындаѓы Долон жѕне Бљденелі село-
лыќ Кењестерініњ, Жањасемей ауданындаѓы Сарыапан жѕне Иса елді
мекендерініњ аумаќтары жатады.

6-бап. Ењ жоѓары радиациялыќ ќауіпті аймаќ
Ењ жоѓары радиациялыќ ќауіпті аймаќ — аумаќтыњ бџкіл сынаќ ке-

зењінде халыќќа 35-тен 100 бэрге дейін ѕсер ететін мљлшері бар радиа-
циялыќ ластануѓа ђшыраѓан бљлігі.
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Бђл аймаќќа Семей облысыныњ Абай, Абыралы, Бесќараѓай жѕне
Жањасемей аудандарыныњ елді мекендері, Павлодар облысыныњ Май
ауданындаѓы Аќжар жѕне Малдар селолыќ Кењестері жатады.

7-бап. Жоѓары радиациялыќ ќауіпті аймаќ
Жоѓары радиациялыќ ќауіпті аймаќ — аумаќтыњ бџкіл сынаќ кезењ-

інде халыќќа 7-ден 35 бэрге дейін ѕсер ететін мљлшері бар радиация-
лыќ ластануѓа ђшыраѓан бљлігі. Бђл аймаќќа Семей облысыныњ Шђбар-
тау, Новошульба, Бородулиха, Шар, Жарма, Аягљз аудандарыныњ елді
мекендері, Семей жѕне Курчатов ќалалары, Ќараѓанды облысыныњ
Егіндібђлаќ ауданы, Павлодар облысыныњ Май ауданы, Шыѓыс Ќазаќ-
стан облысыныњТаврия, Глубокое, Шемонайха, Ђлан аудандары, Љске-
мен жѕне Лениногорск ќалалары жатады.

8-бап. Ењ тљмен радиациялыќ ќауіпті аймаќ
Ењ тљмен радиациялыќ ќауіпті аймаќ — аумаќтыњ бџкіл сынаќ кезе-

њінде халыќќа 0,1-ден 7 бэрге дейін ѕсер ететін мљлшері бар радиация-
лыќ ластануѓа ђшыраѓан бљлігі.
Бђл аймаќќа Семей облысыныњ Маќаншы, Џржар, Таскескен,

Кљкпекті, Аќсуат аудандарыныњ, Ќараѓанды облысы Ќарќаралы ауда-
ныныњ, Павлодар облысы Лебяжі ауданыныњ, Шыѓыс Ќазаќстан облы-
сыныњ Зайсан жѕне Тарбаѓатай аудандарыныњ елді мекендері жатады.

9-бап. Жењілдікті ѕлеуметтік-экономикалыќ мѕртебесі бар
аумаќ
Жењілдікті ѕлеуметтік-экономикалыќ мѕртебесі бар аумаќ — бџкіл

сынаќ кезењінде тиімді эквивалентті сѕулелену мљлшері ѕртџрлі себеп-
терден 0,1 бэрден тљмен болѓан, біраќ радиациялыќ ќауіпті жѕне сейс-
микалыќ ќауіпті аудандарѓа жаќын тђруѓа байланысты елеулі психика-
лыќ-эмоциялыќ теріс ѕсері бар ењ тљмен радиациялыќ ќауіпті аймаќќа
таяу жатќан аумаќ (ѕкімшілік аудандардыњ шекарасы шегінде).
Бђл аймаќќа Павлодар облысыныњ Баянауыл ауданы жатады.
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СЕМЕЙ ЯДРОЛЫЌ СЫНАЌ ПОЛИГОНЫНДАЃЫ
ЯДРОЛЫЌ СЫНАЌТАР САЛДАРЫНАН

ЗАРДАП ШЕККЕН АЗАМАТТАРДЫЊ МЅРТЕБЕСІ

10-бап. Зањныњ кџші ќолданылатын, ядролыќ сынаќтар сал-
дарынан зардап шеккен азаматтар категориясы
Ядролыќ сынаќтар салдарынан зардап шеккен азаматтарѓа мыналар

жатады:
ѕуеде жѕне жер џстінде ядролыќ жарылыстар жасаѓан кезењде (1949-

1965 жж.) радиоактивті заттармен ластануѓа ђшыраѓан аумаќтарда
тђрѓан, жђмыс істеген немесе ѕскери ќызмет (соныњ ішінде мерзімді)
атќарѓан азаматтар;

1966 жылдан 1990 жылѓы 1 ќањтарѓа дейінгі аралыќта жерасты яд-
ролыќ жарылыстарын жасау кезењінде осы аумаќтарда тђрѓан, жђмыс
істеген немесе ѕскери ќызмет (соныњ ішінде мерзімді) атќарѓан азамат-
тар;

1949 жылдан 1990 жылѓа дейінгі аралыќта жењілдікті ѕлеуметтік-
экономикалыќ мѕртебесі бар аумаќта тђрѓан, жђмыс істеген немесе ѕске-
ри ќызмет (соныњ ішінде мерзімді) атќарѓан азаматтар;
осы баптыњ екінші жѕне џшінші абзацтарында аталѓан, мџгедек деп

танылѓан аурулары бар адамдардыњ балалары, олардыњ денсаулыќ жаѓ-
дайы мен Зањда аталѓан аймаќтарда ата-аналарыныњ бірініњ болу фак-
торы арасындаѓы себепті байланыстар аныќталѓан ретте.

11-бап. Ядролыќ сынаќтар салдарынан зардап шеккен азамат-
тардыњ куѕлігі

10-бапта аталѓан адамдарѓа куѕлік беріледі, ол осы Зањда кљзделген
жењілдіктер мен љтемдерге ќђќыќты растайтын ќђжаттар болып табы-
лады.
Ядролыќ сынаќтар салдарынан зардап шеккен азаматтарды тіркеу

жѕне оларѓа куѕліктер беру Ќазаќстан Республикасыныњ Министрлер
Кабинеті белгілеген тѕртіппен жџзеге асырылды.
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СЕМЕЙ ЯДРОЛЫЌ СЫНАЌ ПОЛИГОНЫНДАЃЫ ЯД-
РОЛЫЌ СЫНАЌТАР САЛДАРЫНАН ЗАРДАП ШЕККЕН

АЗАМАТТАРДЫ ЅЛЕУМЕТТІК ЌОРЃАУ

12-бап. Ядролыќ сынаќтар салдарынан зардап шеккен азамат-
тардыњ жењілдіктері мен љтемдері

5, 6, 7, 8, 9-баптарда аталѓан аймаќтарда жђмыс істеген, тђрѓан жѕне
тђрып жатќан азаматтарѓа:
ядролыќ сынаќтар келтірген зиян џшін мына аймаќтар бойынша:
– тљтенше радиациялыќ ќауіпті аймаќ бойынша – 1949–1965 жыл-

дардаѓы кезењде сол жерде тђрѓан ѕр жыл џшін 5 ењ тљмен жалаќы
жѕне 1966-1990 жылдардаѓы кезењде сол жерде тђрѓан ѕр жыл џшін
бір ењ тљмен жалаќы мљлшерінде;

–  ењ жоѓары радиациялыќ ќауіпті аймаќ бойынша 1949–1965 жыл-
дардаѓы кезењде сол жерде тђрѓан ѕр жыл џшін екі жарым ењ тљмен
жалаќы жѕне 1966–1990 жылдардаѓы кезењде сол жерде тђрѓан ѕр жыл
џшін бір ењ тљмен жалаќы мљлшерінде;

–  жоѓары радиациялыќ ќауіпті аймаќ бойынша – 1949–1965 жыл-
дардаѓы кезењде сол жерде тђрѓан ѕр жыл џшін бір жарым ењ тљмен
жалаќы жѕне 1966–1990 жылдардаѓы кезењде сол жерде тђрѓан ѕр жыл
џшін 0,75 ењ тљмен жалаќы мљлшерінде;

– ењ тљмен радиациялыќ ќауіпті аймаќ бойынша – 1949–1955 жыл-
дардаѓы кезењде сол жерде тђрѓан ѕр жыл џшін ењ тљмен жалаќы мљлше-
рінде жѕне 1966–1990 жылдардаѓы кезењде сол жерде тђрѓан ѕр жыл
џшін 0,5 ењ тљмен жалаќы мљлшерінде;

–  жењілдікті ѕлеуметтік-экономикалыќ мѕртебесі бар аумаќ бойынша
– 1949–1990 жылдардаѓы кезењде сол жерде тђрѓан ѕр жыл џшін 0,25
ењ тљмен жалаќы мљлшерінде бір жолѓы аќшалай љтемге кепілдік
беріледі.
Ењ тљмен жалаќы дегеніміз – љтем берген кездегі ењ тљмен жалаќы

болып табылады.

13-бап. Халыќты ѕлеуметтік жаѓынан ќолдау
Осы зањныњ 5 жѕне 6-баптарында аталѓан аумаќтарда тђрып жатќан

жѕне 1998 жылѓы 1 ќањтарѓа дейін зейнетке шыќќан азаматтардыњ ай-
маќтар бойынша мынадай мљлшерде џстемаќы алуѓа ќђќыѓы бар:
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– тљтенше радиациялыќ ќатер аймаѓы – 2 айлыќ есептік керсеткіш;
– ењ жоѓары радиациялыќ ќатер аймаѓы – 1,75 айлыќ есептік

кљрсеткіш.
5, 6, 7, 8, 9-баптарда аталѓан аумаќтарда тђратын халыќ:
1)  Мына аймаќтар бойынша тљмендегідей ќосымша ењбекаќы мен

зейнетаќы алуѓа:
– тљтенше радиациялыќ ќауіпті аймаќ бойынша – 2 ењ тљмен жа-

лаќы;
– ењ жоѓары радиациялыќ ќауіпті аймаќ бойынша – 1,75 ењ тљмен

жалаќы;
– жоѓары радиациялыќ ќауіпті аймаќ бойынша – 1,5 ењ тљмен жа-

лаќы;
– ењ тљмен радиациялыќ ќауіпті аймаќ бойынша – 1,25 ењ тљмен жа-

лаќы;
– жењілдікті ѕлеуметтік-экономикалыќ мѕртебесі бар аумаќ бойын-

ша – 1 ењ тљмен жалаќы алуѓа ќђќылы.
Мџгедектік бойынша жѕне асыраушысынан айырылѓан реттер бой-

ынша мџгедек немесе асыраушы деп танылѓан адамдардыњ жђмыс ста-
жына ќарамастан, егер ядролыќ ќаруды сынауѓа себепті байланысы бол-
са, зейнетаќы таѓайындалады.

2)  13-баптыњ 2-тармаќшасы 1999 жылѓы 16 ќарашадаѓы Ќазаќ-
стан Республикасыныњ № 480-1 Зањымен алып тасталды.

3)  Мына аймаќтар бойынша тљмендегідей жыл сайын аќысы тљле-
нетін ќосымша демалыс алуѓа:

– тљтенше радиациялыќ ќауіпті аймаќ бойынша – 14 кџнтізбелік кџні
бар; ењ жоѓары радиациялыќ ќауіпті аймаќ бойынша – 12 кџнтізбелік
кџні бар; жоѓары радиациялыќ ќауіпті аймаќ бойынша – 10 кџнтізбелік
кџні бар; ењ тљмен радиациялыќ ќауіпті аймаќ бойынша – 7 кџнтізбелік
кџні бар; жењілдікті ѕлеуметтік-экономикалыќ мѕртебесі бар аумаќ бойын-
ша 5 кџнтізбелік кџні бар демалыс алуѓа ќђќылы.

14-бап. Ѕйелдерге, балаларѓа жѕне жасљспірімдер мен олардыњ
ата-аналарына берілетін ќосымша жењілдіктер мен љтемдер
Ядролыќ сынаќтар ѕсеріне ђшырѓан аумаќтарда тђратын ѕйелдердіњ

ќалыпты босану жаѓдайында 170 кџнтізбелік кџн, босануы ауыр болѓан
реттерде жѕне екі немесе одан да кљп бала туѓан жаѓдайда 184 кџн
жџкті болуы мен босануы бойынша демалыс алуѓа ќђќыѓы бар.
Ядролыќ сынаќтар ѕсерінен зардап шеккен аумаќтарда тђратын ба-
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лалар мен 18 жасќа дейінгі жасљспірімдердіњ санаторий-сауыќтыру
мекемелерінде тегін сауыѓуѓа (медициналыќ кљрсеткіштер бойынша)
ќђќыѓы бар.
Сырќат баланы кџту жљніндегі жђмысќа жарамсыздыќ параѓына

Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарына сѕйкес ата-ананыњ біреуіне не-
месе олардыњ орнындаѓы адамдарѓа, жђмыс стажына ќарамастан, бџкіл
сырќаттанѓан кезењге аќы тљленеді.

15-бап. Ѕскери ќызметшілерге берілетін жењілдіктер туралы
Ѕскери ќызметшілер ластанѓан аумаќтарда ѕскери ќызмет атќарѓан

жаѓдайда осы Зањѓа жѕне Ќазаќстан Республикасыныњ басќа да зањ
актілеріне сѕйкес ќђќыќтар мен жењілдіктерді пайдаланады.
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АУМАЌТЫ ЭКОЛОГИЯЛЫЌ ЖАЃЫНАН

САУЫЌТЫРУ ЖЅНЕ ХАЛЫЌЌА МЕДИЦИНАЛЫЌ
КЉМЕК КЉРСЕТУ

16-бап. Ядролыќ жарылыстар ѕсеріне ђшыраѓан аумаќты эко-
логиялыќ жаѓынан сауыќтыру
Семей полигонындаѓы ядролыќ жарылыстар ѕсеріне ђшыраѓан аумаќ-

тарда айналадаѓы табиѓи ортаны сауыќтыруѓа баѓытталѓан мынадай ке-
шенді шаралар жџзеге асырылады: айналадаѓы ортаны ѓылыми тђрѓы-
дан зерттеу, сыртќы орта объектілерін жѕне жергілікті жерде љндірілетін
тамаќ љнімдерін тђраќты баќылауды жџзеге асыру, шаруашылыќ жѕне
љзге ќызметке мемлекеттік жѕне ќоѓамдыќ экологиялыќ сараптама
жџргізу, радиациялыќ ластанѓан аумаќтарды шаруашылыќ айналысына
ќайтару жљнінде шаралар жџргізу.

17-бап. Халыќќа медициналыќ кљмек ђйымдастыру
Осы Зањда аталѓан адамдар кешенді медициналыќ тексеруден љткізуге

жатады.
Оларды жеке есепке алу ісін ќамтамасыз ету џшін Мемлекеттік ре-

гистр ќђрылады.
Семей полигонындаѓы ядролыќ сынаќтар салдарынан зардап шек-

кен адамдарѓа медициналыќ кљмек кљрсету жѕне оларѓа кешенді меди-
циналыќ тексеру жџргізу ісін солар тђратын немесе жђмыс істейтін
жердегі денсаулыќ саќтау мекемелері жџзеге асырады. Бђл адамдарѓа
кезектен тыс мамандандырылѓан медициналыќ ќызмет кљрсету ісін
Ќазаќстан Республикасы аумаѓындаѓы барлыќ мемлекеттік денсаулыќ
саќтау мекемелері жџзеге асырады.
Республика бюджетінде жыл сайын республикалыќ орташа дењгей-

мен салыстырѓанда бір тђрѓынѓа 1,5 еседен келетіндей есеппен медици-
налыќ мекемелерді ђстауѓа арналѓан ќаржыларды ќамтамасыз ететін
ќаражат кљзделеді. Ќазаќстан Республикасыныњ Министрлер Кабинеті
ядролыќ сынаќтар ѕсеріне ђшыраѓан аумаќтарда орналасќан денсаулыќ
саќтау мекемелері џшін жыл сайын медициналыќ техника мен дѕрі-
дѕрмекті нысаналы тџрде бљлуді ќамтамасыз етеді.

18-бап. Аурулардыњ Семей ядролыќ сынаќ полигонындаѓы
ядролыќ сынаќтарѓа байланыстылыќ себептерін аныќтау тѕртібі
Ядролыќ сынаќтарѓа байланыстылыќ себептері бар деп танылуы

мџмкін аурулар тізбесін жѕне байланыстылыќты аныќтау тѕртібін Ќазаќ-
стан Республикасыныњ Министрлер Кабинеті айќындайды.
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6 - тapay

АЗАМАТТАРДЫ ЅЛЕУМЕТТІК ЌОРЃАУДЫ
ЌАМТАМАСЫЗ ЕТУДІЊ ЭКОНОМИКАЛЫЌ

НЕГІЗДЕРІ ЖЅНЕ ЛАУАЗЫМДЫ
АДАМДАРДЫЊ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

19-бап. Азаматтарды ѕлеуметтік ќорѓау жљніндегі шараларды
ќаржыландыру жѕне материалдыќ-техникалыќ ќамтамасыз ету
Азаматтарды осы Зањда кљзделген ѕлеуметтік ќорѓау жљніндегі ша-

ралар:
республикалыќ жѕне жергілікті бюджеттердіњ;
кѕсіпорындардыњ ќаражаты;
ќайырымдылыќтардыњ, ќайырымдылыќ кљмектіњ, сондай-аќ халыќ-

аралыќ ќорлардыњ ќаражаты есебінен ќаржыландырылады.
Халыќты медициналыќ сауыќтыру жѕне аумаќтарды ѕлеуметтік-эко-

номикалыќ дамыту нысаналы мемлекеттік баѓдарламалар негізінде
жџзеге асырылады.

20-бап. Осы Зањныњ бђзылѓаны џшін жауаптылыќ
Осы Зањныњ бђзылуына кінѕлі лауазымды адамдар Ќазаќстан Рес-

публикасыныњ зањдарына сѕйкес тѕртіптік, материалдыќ, ѕкімшілік,
ќылмыстыќ жауапќа тартылады.

7-тарay

ХАЛЫЌАРАЛЫЌ ШАРТТАР

21-бап. Халыќаралыќ шарттар
Бђл Зањ шетел азаматтарына халыќаралыќ келісімдерге сѕйкес ќол-

данылады.
Егер Ќазаќстан Республикасыныњ халыќаралыќ шарттарыныњ осы

Зањда жазылѓаннан љзгеше ережелер белгіленсе, онда халыќаралыќ
шарттыњ ережелері ќолданылады.
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АРАЛ ЉЊІРІНДЕГІ ЭКОЛОГИЯЛЫЌ ЌАСІРЕТ
САЛДАРЫНАН ЗАРДАП ШЕККЕН АЗАМАТТАРДЫ

ЅЛЕУМЕТТІК ЌОРЃАУ ТУРАЛЫ

Ќазаќстан Республикасыныњ Зањы 1992 жылѓы
30 маусым

(Љзгертулер жѕне толыќтырулармен 2005 жылдыњ
1 сѕуіріне берілген)

Арал мѕселесі планетаныњ орасан зор экологиялыќ апаты ретінде
аса љткір сипат алып отыр. Осыны негізге ала отырып, «Арал љњірінде
тђратын халыќтыњ љмір сџру жаѓдайын тџбірінен љзгерту жљніндегі
шђѓыл шаралар туралы» 1992 жылѓы 18 ќањтардаѓы Ќазаќстан Респуб-
ликасы Жоѓарѓы Кењесі ќаулысымен Арал аймаѓыныњ Ќазаќстан бљлігі
экологиялыќ ќасірет аймаѓы деп жарияланѓан болатын.
Айналадаѓы табиѓи ортаныњ тез арада шљл далаѓа айналуы жѕне оныњ

ќђлдырауыныњ ќалпына келмейтіндей тђраќты џрдісі, тіршілік жаѓдай-
ыныњ нашарлауы, аурудыњ кљбеюі экологиялыќ ќолайсыз аудандарда
тђратын халыќты ѕлеуметтік ќорѓау шараларын зањ жџзінде шешіп,
ќђќыќтыќ жаѓынан реттеуді талап ететін жања ѕлеуметтік-экономика-
лыќ жѕне экологиялыќ ахуал туѓызды.

I Бљлім

ЖАЛПЫ  ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. Зањныњ маќсаты мен міндеттері
Осы Зањ Арал экологиялыќ апаты салдарынан зардап шеккен аза-

маттардыњ ќорѓалуын ќамтамасыз етуге тиіс жѕне олардыњ статусын,
аумаќтардыњ топталуын айќындайды, ѕлеуметтік оњалту шараларына
мђќтаж адамдарѓа љтем мен жењілдіктер белгілейді, экологиялыќ ќолай-
сыз аудандарда тђратын халыќтыњ љмірі мен денсаулыѓын саќтау, тђраќ-
ты тіршілік жаѓдайын ќамтамасыз ету, халыќты экологиялыќ таза та-
маќ љнімдерімен, медицина ќђралдарымен, ауыз сумен басым жабдыќ-
тау, санитариялыќ-эпидемиологиялыќ жаѓдайды жаќсарту жџйесін
ќалыптастыруѓа принципті кљзќарастарды баянды етеді.
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Зањ Арал љњірініњ ѕлеуметтік проблемаларын шешу жљніндегі ша-
раларды жџзеге асырудыњ негізгі амалын белгілейді.

2-бап. Арал љњірі Ќазаќстан бљлігініњ экологиялыќ ќолайсыз
аумаѓын топтау
Ќалыптасќан экологиялыќ ќолайсыз жаѓдайдыњ ауыртпалыќ дѕре-

жесін, айналадаѓы табиѓи ортаныњ шљл далаѓа айналуы мен ластануы-
ныњ адам денсаулыѓына ѕсерін ескере отырып, сондай-аќ Ќазаќстан
Республикасы Ѓылым академиясыныњ тђжырымдамасы негізінде Арал
љњіріндегі экологиялыќ ќасірет аумаѓы:
экологиялыќ апат;
экологиялыќ даѓдарыс;
экологиялыќ даѓдарыс жаѓдайына жаќындаѓан аймаќтар болып

бљлінеді.

3-бап. Экологиялыќ апат аймаѓы
1.  Экологиялыќ апат аймаѓы шекарасын белгілеудіњ негізгі љлшем-

дері мыналар:
халыќ љлімініњ тђраќты љсуі;
экологиялыќ себептерге байланысты амалсыздан кљшіп кету;
айналадаѓы табиѓи ортада ластаушы заттар шоѓырлануыныњ жол

берілетін шекті нормативтерден халыќ љміріне ќауіп тљндіретін мљлшерде
асып кетуі;
экологиялыќ жџйеніњ толыќ кџйреуі жѕне олардыњ љздігінен ќал-

пына келу ќабілетін жоѓалтуы;
су объектілерініњ ѓасырлар бойы ауытќудан асып тџсетін апатты жаѓ-

дайда тайыздауы.
2.  Экологиялыќ апат аймаѓына Ќызылорда облысындаѓы Арал жѕне

Ќазалы аудандарыныњ, Аќтобе облысындаѓы Шалќар ауданыныњ аумаќ-
тары кіреді.

4-бап. Экологиялыќ даѓдарыс аймаѓы
1. Экологиялыќ даѓдарыс аймаѓы шекарасын белгілеудіњ негізгі

љлшемдері мыналар:
халыќтыњ ерекше ауруларыныњ тђраќты љсуі;
айналадаѓы табиѓи ортада ластаушы заттар шоѓырлануыныњ жол

берілетін шекті нормативтерден халыќ денсаулыѓына ќауіп тљндіретін
мљлшерде асып кетуі;
экологиялыќ жџйелердіњ тџр-тђќым ќђрамыныњ азаюы мен ќђры-
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лымдыќ тђтастыѓыныњ бђзылуы, экологиялыќ жџйелердіњ биология-
лыќ љнімділігініњ 75 процентке тљмендеп кетуі;
су объектілерініњ орташа кљп жылдыќ ауытќудан асып тџсетін

мљлшерде даѓдарысты жаѓдайда тайыздауы.
2. Экологиялыќ даѓдарыс аймаѓына Ќызылорда облысы (3-бапта

кљрсетілген аудандардан басќа) аудандарыныњ аумаѓы, Ќызылорда ќаласы
мен ѕкімшілік-аумаќтыќ баѓынысына жататын елді мекендерді ќоса,
Ленинск ќаласы кіреді.

5-бап. Экологиялыќ даѓдарыс жаѓдайына жаќындаѓан аймаќ
1.  Экологиялыќ даѓдарыс жаѓдайына жаќындаѓан аймаќ шекара-

сын белгілеудіњ негізгі љлшемдері мыналар:
халыќтыњ экологиялыќ даѓдарыс жаѓдайына себепті байланысы бар

ауруларыныњ тђраќты љсуі;
айналадаѓы табиѓи ортада ластауыш заттар шоѓырлануыныњ жол

берілетін шекті нормативтерден тђраќты асып кетуі;
экологиялыќ жџйелердіњ сан жаѓынан алѓанда тџр-тђќымы ќђрамы-

ныњ азаюы жѕне олардыњ биологиялыќ љнімділігініњ кемінде 50 про-
цент тљмендеп кетуі;
су объектілерініњ орташа кљп жылдыќ ауытќудан асып тџсетін

мљлшерде тайыздауы.
2. Экологиялыќ даѓдарыс жаѓдайына жаќындаѓан аймаќќа Аќтљбе

облысыныњ Байѓанин, Ырѓыз, Мђѓалжар (бђрынѓы Мђѓалжар ауданы-
ныњ елді мекендері шекарасыныњ шегінде), Темір аудандарыныњ;
Оњтџстік Ќазаќстан облысыныњ Арыс (оныњ ішінде Арыс ќаласы), Оты-
рар, Созаќ, Шардара аудандарыныњ жѕне Тџркістан ќаласыныњ, сон-
дай-аќ Ќараѓанды облысыныњ Ђлытау ауданыныњ (бђрынѓы Жезќазѓан
облысыныњ Жезді ауданыныњ елді мекендері шекарасыныњ шегінде)
аумаќтары кіреді.
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ІІ Бљлім

АРАЛ ЉЊІРІНДЕГІ ЭКОЛОГИЯЛЫЌ АПАТ ПЕН
ДАЃДАРЫСТЫ ЖАЃДАЙ  САЛДАРЫНАН ЗАРДАП

ШЕККЕН АЗАМАТТАРДЫЊ СТАТУСЫ

6-бап. Экологиялыќ апат салдарынан зардап шеккен азамат-
тардыњ статусы
Экологиялыќ апат салдарынан зардап шеккендерге мыналар жата-

ды:
1)  белгіленген тѕртіппен экологиялыќ апат аймаѓы статусын алѓан

аумаќта 1970 жылдан бастап осы кезге дейін кемінде 10 жыл тђрып
жатќан немесе тђрѓан азаматтар (он жасќа дейінгі балаларды ќоса);

2)  экологиялыќ ќасіретпен себепті байланысы бар аурудан денсау-
лыѓын жоѓалтќан, осы аймаќта кемінде 3 жыл тђрѓан немесе тђрып
жатќан азаматтар.

7-бап. Экологиялыќ даѓдарыс салдарынан зардап шеккен аза-
маттардыњ статусы
Экологиялыќ даѓдарыс салдарынан зардап шеккендерге мыналар

жатады:
1)  белгіленген тѕртіппен экологиялыќ даѓдарыс аймаѓы статусын

алѓан аумаќта 1975 жылдан бастап осы кезге дейін кемінде 15 жыл
тђрып жатќан немесе тђрѓан азаматтар (15 жасќа дейінгі балаларды
ќоса);

2) экологиялыќ ќасіретпен себепті байланысы бар аурудан денсау-
лыѓын жоѓалтќан, осы аймаќта кемінде 5 жыл тђрып жатќан немесе
тђрѓын азаматтар.

8-бап. Экологиялыќ даѓдарыс жаѓдайына жаќындау ыќпалы-
ныњ салдарынан зардап шеккен азаматтардыњ статусы
Экологиялыќ даѓдарыс жаѓдайына жаќындау салдарынан зардап

шеккендерге мыналар жатады:
1) белгіленген тѕртіппен экологиялыќ даѓдарыс жаѓдайына жаќын-

даѓан аймаќ статусын алѓан аумаќта 1975 жылдан осы кезге дейін кемінде
20 жыл тђрып жатќан немесе тђрѓан азаматтар (балалар мен 18 жасќа
дейінгі жасљспірімдерді ќоса);
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2)  экологиялыќ ќасіретке себепті байланысы бар аурудан денсаулыѓын
жоѓалтќан, осы аймаќта кемінде 7 жыл тђрѓан немесе тђрып жатќан аза-
маттар.

9-бап. Экологиялыќ ќасірет салдарынан зардап шеккен аза-
маттарды тіркеу тѕртібі туралы
Экологиялыќ ќасірет салдарынан зардап шеккен азаматтарды тіркеу

Ќазаќстан Республикасы Министрлер Кабинеті белгілеген тѕртіппен
тђрѓылыќты жері жѕне экологиялыќ ќасірет аймаѓындаѓы бђрынѓы
тђрѓан жері бойынша жџзеге асырылады.

10-бап. Аймаќтар шекарасын жѕне экологиялыќ ќасірет сал-
дарынан зардап шеккен азаматтардыњ статусын љзгерту
Экологиялыќ апат, экологиялыќ даѓдарыс жѕне экологиялыќ даѓда-

рыс жаѓдайына жаќындаѓан аймаќ шегінде экологиялыќ ќасірет аймаќ-
тары шекарасын, сондай-аќ экологиялыќ ќасірет салдарынан зардап
шеккен азаматтардыњ статусын љзгертуді Арал љњірі проблемалары
жљніндегі арнаулы мемлекеттік органныњ, Ќазаќстан Республикасы Эко-
логия жѕне биоресурстар министрлігініњ, Ќазаќстан Республикасы
Министрлер Кабинеті жанындаѓы Гидрометеорология жљніндегі бас
басќарманыњ, Ќазаќстан Республикасы Ѓылым академиясыныњ, Ќазаќ-
стан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлігініњ жергілікті ѕкімдер-
мен жѕне басќа ќђзыретті мекемелермен жѕне ђйымдармен бірлесе оты-
рып ђсынуы бойынша Ќазаќстан Республикасыныњ Министрлер Каби-
неті Жоѓарѓы Кењестіњ ќарауына енгізеді.
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III Бљлім

ЭКОЛОГИЯЛЫЌ ЌАСІРЕТ АЙМАЃЫНДА ТЂРАТЫН
АЗАМАТТАРДЫЊ ЅЛЕУМЕТТІК ЌОРЃАЛУЫ

11-бап Тамаќ љнімдерімен, сапалы ауыз сумен ќамтамасыз ету-
дегі басымдыќ
Ќазаќстан Республикасыныњ Министрлер Кабинеті мен жергілікті

ѕкімдер экологиялыќ ќасірет аймаѓыныњ халќына экологиялыќ жаѓы-
нан таза тамаќ љнімдерімен жѕне сапалы ауыз сумен ќамтамасыз етуде
басымдыќ береді.

12-бап. Медициналыќ ќызмет кљрсетуді, денсаулыќ саќтау ісін
ќаржыландыруды жѕне материалдыќ жаѓынан жабдыќтауды
ђйымдастыру
Ќазаќстан Республикасыныњ Министрлер Кабинеті экологиялыќ

ќасірет аймаѓы халќына:
1)  медициналыќ мекемелерді ђстауѓа ќаржы бљлу нормаларын бір

тђрѓынѓа шаќќанда экологиялыќ апат аймаѓында 1,5 есе, экологиялыќ
даѓдарыс аймаѓында 1,3 есе жѕне экологиялыќ даѓдарыс жаѓдайына
жаќындаѓан аймаќта 1,15 есе ђлѓайтуѓа;

2) медицина техникасын, дѕрі-дѕрмектерді нысаналы бљлуді ќамта-
масыз етуге;

3) аймаќтыњ барлыќ халќын дџркін-дџркін кешенді тџрде медици-
налыќ тексеруден љткізіп отыруѓа, тиісті денсаулыќ саќтау органдары-
ныњ жолдамаларымен республиканыњ барлыќ клиникаларында, меди-
цина орталыќтарында жѕне басќа медицина мекемелерінде медицина-
лыќ-санитариялыќ жѕне медициналыќ-ѕлеуметтік кљмек кљрсетілуіне
кепілдік береді.

13-бап. Халыќты ѕлеуметтік жаѓынан ќолдау
1. Экологиялыќ ќасірет аймаѓында тђратын халыќќа:
1) экологиялыќ апат жѕне экологиялыќ даѓдарыс аймаќтарында тђрып

жатќан жѕне 1998 жылѓы 1 ќањтарѓа дейін зейнетке шыќќан азаматтар-
дыњ экологиялыќ ќолайсыз жаѓдайларда тђрып жатќаны џшін мынадай
аймаќтар бойынша коэффициент ќолданыла отырып зейнетаќы алуѓа
ќђќыѓы бар:
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Экологиялыќ апат — 1,5;
экологиялыќ даѓдарыс — 1,3;
2) экологиялыќ жаѓынан ќолайсыз жаѓдайда тђрѓаны џшін: эколо-

гиялыќ апат аймаѓы бойынша — 1,5, экологиялыќ даѓдарыс аймаѓы
бойынша — 1,3;
экологиялыќ даѓдарыс жаѓдайына жаќындаѓан аймаќ бойынша —

1,2 коэффициентті ќолдана отырып, ењбекке аќы, стипендия тљлеу;
3)  жыл сайын аќы тљленетін ќосымша демалыс (ењбектіњ зиянды

жаѓдайында жђмыс істегені џшін берілетін демалыстыњ џстіне):
экологиялыќ апат аймаѓы бойынша — 12 кџнтізбелік кџн, эколо-

гиялыќ даѓдарыс аймаѓы бойынша — 9 кџнтізбелік кџн, экологиялыќ
даѓдарыс жаѓдайына жаќындаѓан аймаќ бойынша — 7 кџнтізбелік кџн
беру белгіленеді;

4)  ењбек демалысын берумен бірге жыл сайын сауыќтыруѓа арнап
ќолданылып жџрген тљлемдердіњ џстіне бір айлыќ тариф нарќы немесе
ќызметтік айлыќ аќы кљлемінде материалдыќ кљмек кљрсетіледі.

2. Экологиялыќ ќасірет аймаѓында тђратын зейнеткерлер мен мџге-
дектерге:

1 — 3) Ќазаќстан Республикасыныњ 2004 жылѓы 23 желтоќсандаѓы
№ 21-111 Зањымен 13-баптыњ 2-тармаѓыныњ 1,2 жѕне 3 тармаќшалары
алып тасталды.

4) ќарттар мен мџгедектерге арналѓан интернат-џйлерде орындар-
мен ќамтамасыз етуде артыќшылыќ алуѓа ќђќыќ беріледі.

5 — 6) Ќазаќстан Республикасыныњ 2004 жылѓы 23 желтоќсандаѓы
№ 21-111 Зањымен 13-баптыњ 2-тармаѓыныњ 1,2 жѕне 3 тармаќшалары
алып тасталды.

14-бап 1999 жылѓы 7 сѕуірдегі Ќазаќстан Республикасыныњ
№ 374-1 Зањымен алып тасталды.

15-бап. Экологиялыќ апат салдарынан зардап шеккен адам-
дарѓа берілетін ќосымша љтемдер мен жењілдіктер
Осы Зањныњ 6-бабында аталѓан адамдардыњ:
1—2) Ќазаќстан Республикасыныњ 2004 жылѓы 23 желтоќсандаѓы

№ 21-111 Зањымен 15-баптыњ 1 жѕне 2-тармаќшалары алып тасталды.
3) тђратын џйін меншігіне тегін алуѓа ќђќыѓы бар.
3 — 5) Ќазаќстан Республикасыныњ 2004 жылѓы 23 желтоќсандаѓы

№ 21-111 Зањымен 15-баптыњ 4 жѕне 5-тармаќшалары алып тасталды.
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16-бап. Экологиялыќ даѓдарыс салдарынан зардап шеккен
адамдарѓа берілетін ќосымша љтемдер мен жењілдіктер
Осы Зањныњ 7-бабында аталѓан адамдардыњ:
1 – 2) Ќазаќстан Республикасыныњ 2004 жылѓы 23 желтоќсандаѓы

№ 21-111 Зањымен 16-баптыњ 1 жѕне 2-тармаќшалары алып тасталды.
3) тђратын џйін меншігіне тегін алуѓа ќђќыѓы бар.
4 – 5) Ќазаќстан Республикасыныњ 2004 жылѓы 23 желтоќсандаѓы

№ 21-111 Зањымен 16-баптыњ 4 жѕне 5-тармаќшалары алып тасталды.

17-бап. Экологиялыќ апат аймаѓынан кетіп ќалѓан адамдарѓа
берілетін љтемдер мен жењілдіктер

1.  Осы Зањныњ 6-бабында аталѓан адамдардыњ:
1) жањадан ќоныстанѓан жерде љздерініњ кѕсібі мен біліктілігіне

сѕйкес бірінші кезекте жђмысќа орналасуѓа, немесе ондай жђмыс жоќ
болѓан жаѓдайда љз тілектері ескеріле отырып, басќа жђмыс немесе
жања кѕсіптерді (мамандыќтарды) оќып-џйрену мџмкіндіктеріне, оќыту
кезењінде белгіленген тѕртіппен жалаќысы саќталуѓа ќђќыќ бар.

2 – 3) Ќазаќстан Республикасыныњ 2004 жылѓы 23 желтоќсандаѓы
№ 21-111 Зањымен 17-баптыњ 2 жѕне 3-тармаќшалары алып тасталды.

2.  «Экологиялыќ» ќасірет салдарынан I жѕне II топтаѓы мџгедек
болѓан адамдардыњ жања тђрѓылыќты жері бойынша бірінші кезекте
тђрѓын џй алуѓа ќђќыѓы бар, бђѓан облыс орталыќтары мен Алматы
ќаласы жатпайды.

18-бап. Экологиялыќ ќасірет аймаѓына ерікті тџрде жалдану
бойынша жђмысќа жіберілген немесе кљшкен адамдарѓа берілетін
љтемдер мен жењілдіктер
Экологиялыќ ќасірет аймаѓына ерікті тџрде жалдану бойынша

жђмысќа жіберілген немесе кљшкен адамдардыњ:
1 – 2) Ќазаќстан Республикасыныњ 2004 жылѓы 23 желтоќсандаѓы

№ 21-111 Зањымен 18-баптыњ 1 жѕне 2-тармаќшалары алып тасталды.
3) экологиялыќ ќасірет аймаѓында кемінде бес жыл жђмыс істеген,

тђрѓын џй жаѓдайын жаќсартуѓа мђќтаж мамандардыњ тђраќты тђрѓы-
лыќты жері бойынша бірінші кезекте џй алуѓа ќђќыѓы бар.

19-бап. Экологиялыќ ќасірет аймаѓындаѓы жђмыссыздарѓа
берілетін ѕлеуметтік кепілдіктер мен љтемдер
Ќазаќстан Респубпикасыныњ Министрлер Кабинеті, жергілікті

ѕкімдер:
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1) ќаржы жѕне материалдыќ ќаражаттарды жања жђмыс орындарын
ќђруѓа, аќы тљлейтін ќоѓамдыќ жђмыстарды ђйымдастыруѓа басым баѓыт-
тауды;

2)  экологиялыќ апат аймаѓынан кљшіп-ќонушыларды республика-
ныњ экологиялыќ жаѓынан ќолайлы аймаќтарында жђмысќа орналас-
тыру жаѓдайын;

3)  19-баптыњ 3-тармаќшасы Ќазаќстан Республикасыныњ 1999 жылѓы
7 сѕуірдегі № 374-І зањымен алынып тасталды.

4) Арал љњірі проблемаларын шешу џшін ќажетті аса зѕру кѕсіптерді
иелену жљніндегі жоѓары, арнаулы орта жѕне кѕсіптік-техникалыќ оќу
орындарына, сондай-аќ, оќу кезењінде міндетті тџрде жатаќхана беретін
кѕсіптік оќытуѓа арналѓан курстарѓа артыќшылыќты пайдалана отырып,
(мљлшер белгілеу жолымен) тџсуді ќамтамасыз етеді.

20-бап. Љтемдер тљлеу мен жењілдіктер беруді љзгерту жѕне тоќ-
тату џшін негіздер
Љтемдер тљлеу мен жењілдіктер беру аумаќтыњ статусы мен азамат-

тардыњ статусы осы Зањда белгіленген тѕртіппен љзгерген ретте љзге-
реді жѕне тоќтатылады.

21-бап. Осы Зањ кџшініњ Арал љњірініњ Ќазаќстан бљлігіндегі
экологиялыќ ќасіреті салдарынан зардап шеккен басќа мемле-
кеттер азаматтарына ќолданылуы
Ќазаќстан Республикасынан тысќары жерде тђратын жѕне Арал

љњірініњ Ќазаќстан бљлігіндегі экологиялыќ апат немесе экологиялыќ
даѓдарыс салдарынан зардап шеккен азаматтар осы Зањда кљзделген
барлыќ жењілдікті ќабылданѓан мемлекетаралыќ келісімдерге сѕйкес
пайдаланады.
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IV Бљлім

ОСЫ ЗАЊДЫ ЖЏЗЕГЕ АСЫРУДЫЊ
ЂЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫЌ  ЖЅНЕ
ЭКОНОМИКАЛЫЌ АМАЛЫ

22-бап. Осы Зањды ќаржылай ќамтамасыз ету жѕне жџзеге асы-
ру амалы
Азаматтарды ѕлеуметтік ќорѓау жљнінде осы Зањда кљзделген ере-

желерді жџзеге асыру республикалыќ жѕне жергілікті бюджеттер, сон-
дай-аќ ђйымдар мен кѕсіпорындардыњ ќаражаттары, ерікті жарналар,
ќайырымдылыќ кљмек есебінен ќаржыландырылады.
Арал љњірініњ Ќазаќстан бљлігін экологиялыќ сауыќтыру мен ѕлеу-

меттік-экономикалыќ дамыту наќты жобалардыњ жѕне мемлекеттік баѓ-
дарламалардыњ негізінде, осы Зањныњ талаптары ескеріле отырып жџзеге
асырылады.

23-бап. Осы Зањныњ жџзеге асырылуына баќылау жасау
Осы Зањныњ орындалуын баќылауды, Ќазаќстан Республикасыныњ

Министрлер Кабинеті мен жергілікті ѕкімдер жџзеге асырады.

24-бап Осы Зањныњ бђзылѓандыѓы џшін жауаптылыќ
Лауазымды адамдар мен азаматтар осы Зањныњ талаптарын орында-

маѓаны џшін Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарына сѕйкес жауапты
болуы.
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ЌАЗАЌСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ІШКІ ІСТЕР
 МИНИСТРЛГІНІЊ ІШКІ ЅСКЕРЛЕРІ ТУРАЛЫ

Ќазаќстан Республикасыныњ 1992 жылѓы
23 маусымдаѓы № 1407-ХІІ Зањы

(Љзгертулер жѕне толыќтырулармен 2005 жылдыњ
1 сѕуіріне  берілген)

(Џзінді)

32-бап Ішкі ѕскерлердіњ ѕскери ќызметшісі ќаза тапќан (ќай-
тыс болѓан) немесе жараќат алѓан жаѓдайда, оны зейнетаќымен
ќамсыздандыру, оѓан берілетін кепілдіктер.
Ішкі ѕскерлердіњ офицер ќђрамдаѓы адамдарын, прапорщиктерін,

контракт бойынша ќызмет атќарып жџрген ѕскери ќызметшілерін зей-
нетаќымен ќамтамасыз ету ќолданылып жџрген зањдарѓа сѕйкес жџзе-
ге асырылады.
Ішкі ѕскерлердіњ ѕскери ќызметшісіне ќызметтік міндеттерін неме-

се ќызметтік борышын атќарып жџрген кезењде жараќат алѓан кезде,
ал ол ќаза тапќан (ќайтыс болѓан) жаѓдайда ѕскери ќызметшілер мен
олардыњ отбасы мџшелерін ќђќыќтыќ жѕне ѕлеуметтік ќорѓау туралы
Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарына сѕйкес љтем алуѓа ќђќыѓы бар
адамдарѓа бір жолѓы љтем тљленеді.
Ќызметтік міндеттерін немесе ќызметтік борышын љтеуге байланыс-

ты ішкі ѕскерлердіњ ѕскери ќызметшісіне немесе оныњ џйелменіне кел-
тірілген зиян бюджет ќаражатынан толыќ кљлемінде љтеліп, кейіннен
бђл сома кінѕлі адамдардан љндіріп алынады.

33-бап. Ішкі ѕскерлердіњ ѕскери ќызметшілерін тђрѓын алањ-
мен ќамтамасыз ету
Офицерлерге, прапорщиктерге, контракт бойынша ќызмет атќарып

жџрген ѕскери ќызметшілерге тђрѓын алањды Ќазаќстан Республика-
сыныњ Џкіметі белгілеген нормалар мен тѕртіп бойынша объектілерін
ішкі ѕскерлер кџзетіп тђрѓан облыстардыњ (республикалыќ мањызы бар
ќаланыњ, астананыњ) жергілікті атќарушы органдары немесе тиісті мем-
лекеттік органдар, кѕсіпорындар, мекемелер мен ђйымдар бљледі.
Ѕскер ќатарында кџнтізбе есебімен 20 жѕне одан да кљп жыл ќыз-

мет атќарѓан офицерлер, прапорщиктер мен келісім-шарт бойынша ѕске-
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ри ќызметін љтеп жџрген ѕскери ќызметшілер мемлекеттік тђрѓын џй
ќорыныњ џйлеріндегі љздері отырѓан тђрѓын џйлерді меншігіне тегін
алуѓа ќђќылы.
Ішкі ѕскерлердіњ ѕскери ќызметшілеріне (мерзімді ќызметтегі ѕскери

ќызметшілерден басќа) жѕне олармен бірге тђратын џйелмен мџшеле-
ріне зањ талаптарына сай келетін тђрѓын жай беріледі. Тђраќты тђрѓын
жай алѓанѓа дейін аталѓан адамдарѓа ќызметтік тђрѓын жайлар (жатаќ-
хана) беріледі, олар ќызмет орны бойынша уаќытша тіркеледі.
Ќазаќстан Республикасыныњ Џкіметі белгілейтін тѕртіп бойынша Ішкі

ѕскерлердіњ ѕскери ќызметшілеріне (мерзімді ќызметтегі ѕскери ќыз-
метшілерден басќасына) ењбек еткен жылдарына ќарамастан, олармен
бірге тђратын отбасы мџшелерін ескере отырып, тђрѓын џй ќорыныњ
кімге тиесілі екендігіне ќарамастан тђрѓын џйді ђстауѓа, коммуналдыќ
ќызмет кљрсетулерге (орталыќтандырылѓан жылу, суыќ жѕне ыстыќ
сумен жабдыќтау, канализация, электрмен жабдыќтау, газбен жабдыќ-
тау) жђмсалатын шыѓындарды тљлеу џшін тиісті жылѓа арналѓан рес-
публикалыќ бюджетте белгіленген мљлшерде аќшалай љтемаќы тљле-
неді.
Ішкі ѕскерден запасќа немесе отставкаѓа шыѓарылѓан офицер ќђрам-

даѓы адамдар, прапорщиктер, келісім-шарт бойынша ѕскери ќызмет
атќарып жџрген ѕскери ќызметшілер, сондай-аќ олардыњ џйелмендері
белгіленген тѕртіп бойынша тањдаѓан жерінен тђрѓын жаймен ќамтама-
сыз етіледі. Ішкі ѕскерлер ѕскери ќызметшілерініњ бђл хђќыѓын жџзе-
ге асыру жљніндегі міндет облыстардыњ (республикалыќ мањызы бар
ќаланыњ, астананыњ) жергілікті атќарушы органдарына жџктеледі.
Ішкі ѕскерлердіњ ѕскери ќызметшісі ќызметтік міндетін атќаруѓа

байланысты ќаза тапќан жаѓдайда, ќаза тапќан ѕскери ќызметші џйел-
менініњ есепке ќойѓандаѓы негіздер бойынша тђрѓын алањ алу ќђќыѓы
саќталады, тђрѓын алањ ѕскери ќызметшініњ ќаза тапќан кџнінен бастап
бір жылдан кешіктірілмей беріледі.
Асыраушысынан айрылѓан ѕскери ќызметшініњ отбасы мџшелері

оларѓа ќолданылып жџрген нормаларѓа сѕйкес тђруѓа ќолайлы басќа
тђрѓын џй-жай тегін берілмейінше тђратын тђрѓын џй-жайынан шыѓа-
рылмайды.

34-бап. Ішкі ѕскерлер ѕскери ќызметшілерініњ жол жџруі
жљніндегі жењілдіктері
Жергілікті љкілді органдар бюджет ќаражаты есебінен ішкі ѕскердіњ
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ѕскери ќызметшілерін ќала ішінде, ќала мањына жѕне жергілікті жер-
лерде ќатынайтын ќоѓамдыќ кљліктіњ барлыќ тџрінде (таксиден басќа)
жол жџру аќысын тљлеуден бюджеттер ќаражаттары есебінен босатуѓа
ќђќылы.

Ќазаќстан Республикасыныњ 2004 жылѓы 20 желтоќсандаѓы
№ 13-111 Зањымен 35-бап алып тасталды.

36-бап. Ішкі ѕскерлердіњ ѕскери ќызметшілерін медициналыќ-
санитариялыќ жаѓынан ќамтамасыз ету
Ішкі ѕскерлердіњ ѕскери ќызметшілерініњ жѕне олардыњ отбасы

мџшелерініњ љмірі мен денсаулыѓын ќорѓау, сондай-аќ оларды медици-
налыќ-санитариялыќ жаѓынан ќамтамасыз ету Ќазаќстан Республика-
сыныњ зањдарына сѕйкес жџзеге асырылады.

37-бап. Ішкі ѕскерлердіњ ѕскери ќызметшілері мен олардыњ
отбасы мџшелерін ѕлеуметтік ќорѓау
Ішкі ѕскерлердіњ ѕскери ќызметшілері мен олардыњ отбасы мџше-

лерін ѕлеуметтік ќорѓау Ќазаќстан Республикасы Ќарулы Кџштерініњ
ѕскери ќызметшілерін ѕлеуметтік жѕне ќђќыќтыќ ќорѓау мѕселелері
жљніндегі зањдарѓа сѕйкес жџзеге асырылады.
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