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Мемлекет басшысы мен Тақ 
мұ ра гері сауда-экономикалық 
жə не ин вес тициялық бай ла ныс-
тарды жандандыруға ерек  ше 
мəн бе ре отырып, екі мем  ле кет 
ара  сын     да ғы ынты  мақ тастықты 

дамы ту   дың оң перс  пек ти ва-
ларын атап өтті.

Тараптар екі ел арасындағы 
саяси жəне экономикалық 
байланыс тарды күшейту маңыз-
ды деп санайды. Қасым-Жомарт 

Тоқаев мұнай-химия, ауыл ша-
руашылығы, энергетика, қар-
жылық қызмет көрсету жəне ту-
ризм сияқты салалардың əлеуеті 
зор екеніне назар аударды.

Президент Қасым-Жомарт 
Тоқаев Мұхаммед бен Салман 
Əл Саудты елімізге сапармен ке-
луге шақырды. Тақ мұрагері ша-
қыру ды ілтипатпен қабыл алды. 
Көш басшылар бірін-бірі қасиетті 
Рамазан айымен құттықтады.

Əңгімелесу барысында Пре-
зидент Қытай Халық Респуб-
ликасымен арадағы жан-жақты 
стратегиялық серіктестікті одан 
əрі нығайту мəселесіне назар 
аударды.

Жоғары деңгейдегі келісім-
дерді, соның ішінде Мемлекет 

басшысының биылғы ақпан 
айында Бейжіңге жасаған сапа-
ры барысында қол жеткізілген 
уағдаластықтарды жүзеге асыру 
қажет екеніне баса мəн берілді.

Қасым-Жомарт Тоқаев көлік-
транзиттік ықпалдастықты, 
э к о  н о м и к а н ы ң  м а ң ы з д ы 

сек тор ларындағы серпінді ин вес  -
ти циялық жобаларды дамы ту-
дың, сондай-ақ мəдени-гу ма ни -
тарлық ынтымақтастық са л а сын-
дағы байланыстарды нығайту дың 
маңызды екенін атап өтті.

Халықаралық жəне өңірлік 
деңгейдегі, соның ішінде ШЫҰ, 
АӨСШК алаңдарындағы байла-
ныстарды нығайту мəселелері де 
жаңадан тағайындалған Ел ші нің 
жұмысындағы маңыз ды ба ғыт-
тардың қатарына қосылды.

Президентке биылғы бірін-
ші тоқсандағы жоғары аудит 
ор ганы қызметінің негіз гі қо-
рытындылары, сондай-ақ «Жаңа 
Қазақстан: Жаңару мен жаңғыру 
жолы» атты Жолдауда берілген 
тапсырмалардың орындалу ба-
рысы жөнінде баяндалды.

Осы есептік кезеңде 345 

миллиард теңгеден астам бюд-
жет қаржысын қамтитын 14 
нысанда 3 аудиторлық іс-шара 
жүргізілген. Нəтижесінде, 30 
миллиард теңге көлеміндегі 
қар жы ға қатысты заң бұзушы-
лық тар анықталған. Соны мен 
қатар «Цифрлы Қазақстан» 
мемлекеттік бағдарламасына 

да аралық аудит жүргізілген.
Мемлекет басшысы бүгінде 

жеткілікті дəрежеде тиімді бол-
май отырған «Зерде» Ұлттық 
ақпараттық-коммуникациялық 
холдингін реформалау жөнінде 
тапсырма берді.

Қасым-Жомарт Тоқаев Есеп 
ко митетін Жоғары аудиторлық 
па лата ретінде қайта құру жө-
нін дегі тапсырмасының іске асы-
ры луына қатысты Наталья Го-
ду нованың ұсынысын тыңдады.

Телефон арқылы сөйлесті
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Сауд Арабиясы 
Корольдігінің Тақ мұрагері Мұхаммед бен Салман �л 
Саудпен телефон арқылы с�йлесті, деп хабарлады Мемлекет 
басшысының баспас�з қызметі.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Стратегиялық серіктестікті 
нығайту – маңызды бағыт

Жоғары аудит органының 
қорытындылары баяндалды

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қазақстанның Қытай Халық Респуб лика-
сындағы жаңадан тағайындалған елшісі Шахрат Нұрышевты 
қабылдады, деп хабарлады Президенттің баспас�з қызметі.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Есеп комитетінің т�рағасы Наталья Году но-
ва   ны қабылдады, деп хабарлады Президенттің баспас�з қызметі.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Мұрат ЖЕТПІСБАЙ,
«Egemen Qazaqstan»

Техника дамыған қазіргі күні 
егіншінің еңбегін еш, тұзын 
сор қылатын сол күрмегіңіз 
көрін беуге айналып, бүгінгінің 

балалары ондай артық бейнет-
тен құтылды. Бірақ одан күріш 
өндірісінің мəселесі азайып кет-
кен жоқ. Керісінше, жыл сайын 
Сырдың брендіне айналған өнімді 
алу қиындап бара жатыр. 

Күрішшілердің жоғарыға 

жеткізе алмай жүрген бір пробле-
масы – өнімді мемлекеттік қорға 
са тып алу. Осыдан он шақ ты 
жыл бұрын осы мəселе Үкі мет-
те көтеріліп, шаруалардың үміті 
оян  ған еді. Бірақ соңы сиыр құй-
ым   шақ танып кеткен сол шаруа 
əлі шешімін таппай келеді. Озық 
ел дерде аграршының жайын ең 
ал ды мен мемлекет ойлайды. Өн-
дір ген өнімін мемлекеттік ресурс-
қа алуды бірінші кезекке қояды.

(Соңы 7-бетте)

САРАПТАМА

Күріштің мәселесі 
күрмектен көп
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САРАПТАМА

1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнама-
лық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. «Тұрғын үй қатынастары туралы» 1997 жылғы 
16 сəуiрдегi Қазақстан Республикасының Заңына:

1) 2-бапта:
7-1) жəне 28) тармақшалар мынадай редакция-

да жазылсын: 
«7-1) жеке арнайы шот – тұрғын үй төлемдерін 

алушылар тұрғын үй төлемдерін есепке жатқызу 
жəне белгіленген мақсаттарға төлемдерді жүзеге 

асыру үшін екінші деңгейдегі банкте ашатын 
ағымдағы банктік шот;»;

«28) тұрғынжай – тұрақты тұруға арналған 
жəне соған пайдаланылатын, белгіленген құрылыс, 
санитариялық, экологиялық, өртке қарсы жəне басқа 
да міндетті нормалар мен қағидаларға сай келетін жеке 
тұрғын үй бірлігі (дара тұрғын үй, пəтер, жатақханадағы 
бөлме, модульдік (мобильді) тұрғын үй).

(Жалғасы 11-бетте)

РЕСМИ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әскери 
қызмет және арнаулы мемлекеттік органдар қызметкерлері мен 

әскери қызметшілердің тұрғын үй қатынастары мәселелері 
бойынша �згерістер мен толықтырулар енгізу туралы

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
«Күріштің арқасында күрмек су ішеді» деген с�здің мәнін 
білмейтін жан жоқ шығар, сірә. Күрішпен бірге �нетін сол 
күрмегі бар болғыр кешеге дейін кездесетін. Палау басатын 
шаңырақтың кішкентайлары алқақотан отыра қалып, қазанға 
түсер дәннен осы жарықтықты айырып жататын еді. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Мемлекет басшысының 
өкімдерімен:

Дархан Мейрамұлы Ахмедиев 
Қазақ стан Республикасы Қор-
ғаныс министрі нің орынбасары 
лауазымына тағайындалды;

* * * 
Лұт Сапуұлы Əлшекенов 

Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті – Елбасы 
атындағы Ұлттық қорғаныс 
университетінің бастығы лауа-
зымына тағайындалды.

* * * 
Мемлекет басшысының 

өкімімен Тимур Ғазизбекұлы 

Тəшімбаев Қазақстан Респуб-
ли касы Бас Прокурорының 
бірінші орынба сары болып 
тағайындалды, ол Қазақ стан 
Респуб ликасы Қауіпсіздік 
Кеңесі хат шысының орын-
басары лауазымынан боса-
тылды.

КӨКЕЙКЕСТІ

Кәрібай МҰСЫРМАН,
«Egemen Qazaqstan»

Бұл кең ауқымда қолға алынған іс 
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев тың Сыбайлас жемқор лыққа 

қарсы іс-қимыл агенттігіне берген 
тапсырмасына сəй кес атқарылып 
отыр ғаны мəлім.

Аталған агенттік арнайы жүргіз-
ген кешенді талдау нəтижелеріне 
қарағанда, субсидиялау ісінде жіті 

бақылау жүйесінің жоқтығы, сондай-ақ 
демеуқаржыны тиімсіз жəне мақсатсыз 
пайдаланғаны үшін əкімдіктер мен Ауыл 
ша руа шылығы министрлігінің лауазым-
ды тұлғаларының нақ ты жауапкерші-
лігі болмауы жағдайды күрделенді ріп 
жіберген. Бірақ олардың «қолдарында 
барында қоны шынан басып», субси-
дия бойынша өз қалауларынша ше шім 
қабылдауына кең өкілеттілік берілген.

(Соңы 7-бетте)

Субсидия кімнің «сауын сиыры»?.. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
«Ш�лмек мың күн сынбайды, бір күні сынады» демекші, ауыл шаруашылығы 
саласына құзыреті жүріп тұрған шенеуніктердің «майшелпегіне» айналған 
субсидияны жымқырушы жемқорлардың бірсыпырасы әшкереленіп, жауапқа 
тартылып жатыр.   
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы әскери 
ынтымақтастық туралы шартты ратификациялау туралы

2020 жылғы 16 қазанда Нұр-Сұлтанда жасалған Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы 
арасындағы əскери ынтымақтастық туралы шарт ратификациялансын.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ. ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2022 жылғы 17 наурыз 
№ 111-VІI  ҚРЗ 

ТАҒАЙЫНДАУЛАР

Жол азабын 
жүрген 
біледі

«Даунинг-стриттегі» 
дау 
толастар емес

6-бет
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Теннисші 
қыздардың 
тарихи жеңісі

8-бет



18 СƏУІР 2022 ЖЫЛ 11РЕСМИ

Модульдік (мобильді) тұрғын үй деп арнаулы 
мемлекеттік органдар қызметкерлерінің, əскери 
қыз  метшілер мен олардың отбасы мүшелерінің тұ-
руына арналған жəне соған пайдаланылатын, жабық 
жəне оқшауланған əскери қалашықтарда, шекара 
бөлімшелерінде жəне өзге де жабық объектілерде 
орналасқан объект түсініледі;»;

44-3) тармақша «мен əскери қызметшілер» деген 
сөздерден кейін «, сондай-ақ қызмет өткеру кезінде 
қаза тапқан (қайтыс болған), аталған қызметкерлер 
мен əскери қызметшілердің отбасы мүшелері» деген 
сөздермен толықтырылсын;

2) 3-баптың 2-1-тармағының екінші сөйлемі алып 
тасталсын;

3) 13-бапта:
1-тармақ мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен 

толықтырылсын:
«Арнаулы мемлекеттік органдар, ішкі істер ор-

гандары, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
жөніндегі уəкілетті органның жедел-тергеу бөлімшелері 
қызметкерлерінің немесе əскери қызметшілердің, 
оның ішінде қызметтен шығарылғандардың отбасы 
мүшелерінің тобы осы Заңның 101-10-бабына сəйкес 
айқындалады.»;

4-тармақтағы «2-тармағында көзделген негіздер 
бойынша» деген сөздер «2 немесе 2-1-тармағында 
көзделген негіз бойынша» деген сөздермен ауысты-
рылсын;

7-тармақтың бірінші бөлігінде:
5) тармақша «əскери» деген сөздің алдынан «жабық 

жəне оқшауланған» деген сөздермен толықтырылсын;
8-1) тармақшадағы «берілген;» деген сөз «берілген 

тұрғынжайларды жекешелендіруге болмайды.» деген 
сөздермен ауыстырылып, 9) тармақша алып тасталсын;

8-тармақтың 7) жəне 7-1) тармақшалары мынадай 
редакцияда жазылсын: 

«7) мыналар:
еңбек сiңiрген жылдары күнтiзбелік есептеумен 

 жиырма жəне одан көп жыл болған;
еңбек сіңірген жылдары күнтізбелік есептеумен он 

жəне одан көп жыл болған жəне жасына қарамастан 
мүгедек баланы (мүгедек балаларды), оның ішінде бала 
кезінен мүгедекті (мүгедектерді) асырап-бағып отырған 
əскери қызметшілер, арнаулы мемлекеттік органдардың 
қызметкерлері, сондай-ақ əскери қызметтен немесе ар-
наулы мемлекеттік органдардағы қызметтен қызметте 
болудың шекті жасына толуы, денсаулық жағдайы бо-
йынша немесе штаттардың қысқартылуына байланыс-
ты шығарылған адамдар. 

Əскери қызметтен немесе арнаулы мемлекеттік 
органдардағы қызметтен шығарылған, осы тармақ-
шаның бірінші бөлігінде аталған, тұрғынжай берілген 
адам қаза тапқан (қайтыс болған) жағдайда, оны өтеусіз 
жекешелендіру құқығы қаза тапқан (қайтыс болған) 
адамның отбасы мүшелеріне өтеді; 

7-1) өз-өзіне қол жұмсау (өз-өзіне қол жұмсауға 
дейін жеткізу жағдайларын қоспағанда), қылмыстық 
құқық бұзушылық жасау, алкогольдік, есірткілік, 
психотроптық, уытқұмарлық масаң күйді туғызатын 
заттарды (сол тектестерді) медициналық емес мақсатта 
тұтыну салдарынан қаза тапқанды (қайтыс болғанды) 
қоспағанда, еңбек сіңірген жылдарына қарамастан, 
қызмет өткеру кезінде қаза тапқан (қайтыс болған) 
əскери қызметшінің, арнаулы мемлекеттік орган, ішкі 
істер органы қызметкерінің отбасы мүшелері;»;

10-тармақтың 3) тармақшасындағы «иеліктен шы-
ғарса, олар мемлекеттік тұрғын үй қорынан берілген 
тұрғынжайды жекешелендіре алмайды.» деген сөздер 
«иеліктен шығарса;» деген сөздермен ауыстырылып, 
мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:

«4) осы Заңның 101-1-бабы 6-тармағының бірінші 
бөлігінде, 101-2-бабы 6-тармағының бірінші бөлігін-
де, 101-9-бабы 2-тар мағының бірінші бөлігінде көз-
дел ген тұрғын үй төлемдерін, өтеусіз жекешелен-
діру құқығының орнына ақшалай өтемақы алса не-
месе осы Заңның 101-5-бабының 1), 3), 4), 5) жəне 
7) тармақшаларында көзделген мақсаттарда, сондай-
ақ кейіннен сатып алатын тұрғынжайды жалға алу 
ақысын төлеу үшін жасалған шарт бойынша тұрғын үй 
төлемдерін пайдалана отырып, міндеттемелерін орын-
даса, олар мем лекеттік тұрғын үй қорынан берілген 
тұрғынжайды жекешелендіре алмайды.»;

4) 67-баптың 3-3-тармағы мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«3-3. Осы елді мекенде ұлттық қауіпсіздік органдары 
мен ішкі істер органдары мемлекеттік мекемелерінің 
тұрғын үй қорының жекешелендіруге жатпайтын 
қызметтік тұрғынжайлары тұрғынжайға мұқтаж деп 
танылған жəне тиісінше ұлттық қауіпсіздік органда-
ры мен ішкі істер органдарының кадрларында тұрған 
адамдарға қызмет өткеру (еңбек қатынастары) кезеңіне 
беріледі.»;

5) 74-баптың 1-тармағындағы «98-1-бабында» деген 
сөздер «98-1 жəне 98-2-баптарында» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

6) 96-баптың бірінші бөлігіндегі «, 101-1, 101-2» де-
ген цифрлар алып тасталсын;

7) мынадай мазмұндағы 98-2-баппен толықтырылсын: 
«98-2 бап. Коммуналдық тұрғын үй қорынан 

берілетін тұрғынжайлардың құқықтық режимі
1. 1990 жылға дейінгі кезеңде пайдалануға берілген, 

меншік нысанын өзгерткен мемлекеттік кəсіпорынға 
тиесілі болған, мемлекеттік тұрғын үй қорының тұрғын-
жайында тұратын Қазақстан Республикасының азаматы 
өзі тұрып жатқан тұрғынжайды осы Заңда белгіленген 
тəртіпке сəйкес жекешелендіруге құқылы.

2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген, комму-
налдық меншікке берілген тұрғынжай онда тұра-
тын жалдаушыға беріледі, ол оны Қазақстан Респуб-
ликасының Үкіметі айқындайтын тəртіппен қалдық 
құны бойынша жекешелендіруге құқылы.

3. Жалдаушы қайтыс болған жағдайда, осы тұрғын-
жайды жекешелендіру құқығы қайтыс болған (қаза 
тапқан) адамның отбасы мүшелеріне өтеді.

4. Тұрғынжайды жалдаушының коммуналдық тұрғын 
үй қорынан берілетін тұрғынжайды жекешелендіруі 
кəмелетке толған отбасы мүшелерінің келісуімен жəне 

кəмелетке толмағандардың құқықтары ескеріле оты-
рып жүргізіледі.

5. Тұрғынжайды жекешелендіру жалдаушы (оның 
мұрагері) мен жергілікті атқарушы орган арасында жа-
салатын тұрғынжайды жекешелендіру туралы шартпен 
ресімделеді.»;

8) 101-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«4. Еңбек сiңiрген жылдары күнтiзбелік есептеу-
мен он жəне одан көп жыл болған əскери қызмет-
шілер немесе арнаулы мемлекеттік органдардың қыз-
меткерлері, сондай-ақ əскери қызметтен немесе арнау-
лы мемлекеттік органдардағы қызметтен қызметте 
болудың шекті жасына толуы, денсаулық жағдайы 
бойынша немесе штаттардың қысқартылуына байла-
нысты шығарылған адамдар қызметтік тұрғынжайларға 
теңестірілген, өздері тұрып жатқан тұрғынжайларды 
қалдық құны бойынша жекешелендіруге құқылы.

Еңбек сiңiрген жылдары күнтiзбелік есептеумен 
жиырма жəне одан көп жыл болған əскери қыз-
метшілер, арнаулы мемлекеттік органдардың қызмет-
керлері, сондай-ақ əскери қызметтен немесе арнау-
лы мемлекеттік органдардағы қызметтен қызметте 
болудың шекті жасына толуы, денсаулық жағдайы 
бойынша немесе штаттардың қысқартылуына байла-
нысты шығарылған адамдар қызметтік тұрғынжайларға 
теңестірілген, өздері тұрып жатқан тұрғынжайларды 
өтеусіз жекешелендіруге құқылы.

Əскери қызметтен немесе арнаулы мемлекеттік 
органдардағы қызметтен шығарылған, осы тармақтың 
бірінші жəне екінші бөліктерінде аталған, қызметтік 
тұрғынжайға теңестірілген тұрғынжай берілген адам 
қаза тапқан (қайтыс болған) жағдайда, жекешелендіру 
құқығы қаза тапқан (қайтыс болған) адамның отбасы 
мүшелеріне өтеді.»;

9) 101-1-бапта:
1-тармақта:
бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Егер осы тармақтың екінші жəне үшінші бөлік-

терінде өзгеше көзделмесе, арнаулы мемлекеттік 
органдар қызметкерлерінің (əскери, арнаулы оқу 
орындарының курсанттары мен тыңдаушыларын 
қоспағанда) жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл жөніндегі уəкілетті органның жедел-тергеу 
бөлімшелері қызметкерлерінің тұрғынжай құқығын 
іске асыруы осы тарауда белгіленген тəртіппен олар 
тұрғынжайға мұқтаж деп танылған күннен бастап 
қызметтік тұрғынжай беру немесе олардың жеке ар-
найы шотына тұрғын үй төлемдерін аудару арқылы 
жүзеге асырылады.»;

мынадай мазмұндағы екінші жəне үшінші бөліктермен 
толықтырылсын: 

«Осы баптың 7 жəне 8-тармақтарында көзделген 
жағдайларда тұрғынжай құқығын іске асыру қызметтік 
тұрғынжай беру жəне тиісті жеке арнайы шотқа тұрғын 
үй төлемдерін аудару арқылы жүзеге асырылады.

Арнаулы мемлекеттік органдардың жəне сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уəкілетті 
органның жедел-тергеу бөлімшелерінің қызметкерлері 
не олардың зайыбы (жұбайы) осы баптың 6-тармағының 
бірінші бөлігінде немесе осы Заңның 101-2-бабы 
6-тармағының бірінші бөлігінде көзделген тұрғын үй 
төлемдерін немесе өтеусіз жекешелендіру құқығының 
орнына ақшалай өтемақы алған немесе осы Заңның 
101-5-бабының 1), 3), 4), 5) жəне 7) тармақшаларында 
көзделген мақсаттарда, сондай-ақ кейіннен сатып 
алатын тұрғынжайды жалға алу ақысын төлеу үшін 
жасалған шарт бойынша міндеттемелерді орындаған 
немесе мемлекеттік тұрғын үй қорынан берілетін 
тұрғынжайды жекешелендіру құқығын іске асырған 
жағдайларда, тұрғынжай құқығын іске асыру қызметтік 
тұрғынжай беру арқылы жүзеге асырылады, ал 
тұрғынжай алаңы осы Заңда белгіленген нормаға сай 
келетін қызметтік тұрғынжай болмаған жағдайда, тиісті 
жеке арнайы шотқа тұрғын үй төлемдері аударылады, 
олар тұрғынжайды жалға алу ақысын төлеу үшін ғана 
пайдаланылады.»;

2-тармақта:
бірінші бөліктегі «бесінші» деген сөз «жетінші» деген 

сөзбен ауыстырылсын;
екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Жеке арнайы шотты тұрғын үй төлемдерін алушы 

өз бетінше ашады жəне оған қызмет көрсетеді.»;
4 жəне 5-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Арнаулы мемлекеттік органдар қызметкерлерінің 

мемлекеттік тұрғын үй қорынан өздері тұрып жатқан 
тұрғынжайларды осы Заңда белгіленген тəртіппен 
жекешелендіруге құқығы бар.

5. Арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлері 
қызметте болудың шекті жасына толуы, денсаулық 
жағдайы бойынша, штаттардың қысқартылуына бай-
ланысты, қызмет өткеру туралы келісімшарт мерзі-
мінің аяқталуы бойынша, өздеріне қатысты келісім-
шарт талаптары елеулі жəне (немесе) жүйелі түрде 
(екі жəне одан көп рет) бұзылған жағдайда немесе 
отбасы жағдайы бойынша қызметтен шығарылған 
кезде мемлекеттік тұрғын үй қорынан берілетін тұр-
ғынжаймен қамтамасыз етілмеген кезеңдері үшін:

1) бұрын жүзеге асырылған тұрғын үй төлемдері;
2) Қазақстан Республикасының аумағында мемле-

кеттік тұрғын үй қорынан бұрын берілген немесе əрбір 
қызмет өткеру орны бойынша меншік құқығындағы 
тұрғын жайда тұру кезеңдері шегеріле отырып, арнау-
лы мемлекеттік органдарға, Қарулы Күштерге, басқа 
да əскерлер мен əскери құралымдарға қызметке кірген 
күннен бастап 2013 жылғы 1 қаңтарға дейін, ал олар 
көрсетілген күннен кейін Қарулы Күштерден, басқа 
да əскерлер мен əскери құралымдардан ауыстырылған 
жағдайда 2018 жылғы 1 қаңтарға дейін тұрғын үй 
төлемдерін алады.

Бұл ретте тұрғынжайда елу пайыздан кем үлестің 
болуы есепке алынбайды.

Жекешелендіруге жатпайтын қызметтік тұрғын-
жайда 2018 жылғы 1 қаңтарға дейін тұрған арнаулы 
мемлекеттік орган дардың қызметкерлеріне қызметте 
болудың шекті жасына толуы, денсаулық жағдайы 
бойынша, штаттардың қысқартылуына байланыс-
ты, қызмет өткеру туралы келісімшарт мерзімінің 
аяқталуы бойынша, өздеріне қатысты келісімшарт 
талаптары елеулі жəне (немесе) жүйелі түрде (екі 

жəне одан көп рет) бұзылған жағдайда немесе отба-
сы жағдайы бойынша қызметтен шығарылған кезде 
тұрғын үй төлемдері көрсетілген тұрғынжайда тұрған 
кезеңдері үшін осы тарауға сəйкес айқындалған 
тұрғын үй төлемдері мөлшерінің елу пайызы мөлше-
рінде жүзеге асырылады.

Осы тармақтың күші арнаулы мемлекеттік орган-
дардың қызметкерлеріне, егер олар не олардың зайы-
бы (жұбайы):

1) тұрғынжайды купондық тетік арқылы жекеше-
лендіруді жүзеге асыруды қоспағанда, мемлекеттік 
тұрғын үй қорынан берілетін тұрғынжайды жекеше-
лендіру құқығын іске асырса;

2) осы тармақтың бірінші жəне үшінші бөліктерінде, 
осы баптың 6-тармағының бірінші бөлігінде, осы 
Заңның 101-2-бабы 5-тармағының бірінші жəне үшінші 
бөліктерінде, 6-тармағының бірінші бөлігінде көзделген 
тұрғын үй төлемдерін немесе өтеусіз жекешелендіру 
құқығының орнына ақшалай өтемақы алса;

3) осы Заңның 101-5-бабының 1), 3) 4), 5) жəне 7) 
тармақшаларында көзделген мақсаттарда, сондай-ақ 
кейіннен сатып алатын тұрғынжайды жалға алу ақысын 
төлеу үшін жасалған шарт бойынша міндеттемені 
орындаса;

4) осы Заңның 101-5-бабының 1), 3) 4), 5) жəне 7) 
тармақшаларында көзделген мақсаттарда, сондай-
ақ кейіннен сатып алатын тұрғынжайды жалға 
алу ақысын төлеу үшін жасалған шарт бойынша 
міндеттемені орындамаған жағдайды қоспағанда, осы 
елді мекенде меншік құқығында тұрғынжайы болса, 
қолданылмайды.

Бұл ретте арнаулы мемлекеттік органның қызмет-
керіне осы тармақтың бірінші жəне үшінші бөліктерінде 
көзделген тұрғын үй төлемдері, егер оның тұрғынжай 
құқығы ол некеге тұрғанға дейін іске асырылса, оның 
зайыбы (жұбайы), сондай-ақ оның баласы (балалары) 
есепке алынбай жүзеге асырылады.»;

6-тармақта:
екінші бөлік «шегеріле отырып,» деген сөздерден 

кейін «қызметкердің өзін қоса алғанда,» деген сөздер-
мен толықтырылсын;

үшінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген тұрғын 

үй төлемдері, егер:
1) мертігуі (жаралануы, жарақаттануы, контузия-

сы) немесе ауруы арнаулы мемлекеттік органның 
қызметкері құқыққа қайшы əрекеттер жасаған кезде 
немесе алкогольдік, есірткілік, психотроптық, уыт-
құмарлық масаң күйді туғызатын заттарды (сол тек-
тестерді) тұтыну немесе өзіне қандай да бір дене зақы-
мын (дене мүшесіне зақым келтіру) немесе өз ден-
саулығына өзге де зиян келтіру салдарынан болғаны 
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тəртіппен дəлелденсе;

2) тұрғынжайды купондық тетік арқылы жекеше-
лендіруді жүзеге асыруды қоспағанда, қызметкер не 
оның зайыбы (жұбайы) мемлекеттік тұрғын үй қорынан 
берілетін тұрғынжайды жекешелендіру құқығын іске 
асырса;

3) осы Заңның 101-5-бабының 1), 3) 4), 5) жəне 7) 
тармақшаларында көзделген мақсаттарда, сондай-
ақ кейіннен сатып алатын тұрғынжайды жалға алу 
ақысын төлеу үшін қызметкермен не оның зайыбы-
мен (жұбайымен) жасалған шарт бойынша міндеттеме 
орындалса;

4) осы Заңның 101-5-бабының 1), 3) 4), 5) жəне 7) 
тармақшаларында көзделген мақсаттарда, сондай-
ақ кейіннен сатып алатын тұрғынжайды жалға алу 
ақысын төлеу үшін жасалған шарт бойынша міндеттеме 
орындалмаған жағдайларды қоспағанда, қызметкердің 
не оның зайыбының (жұбайының) осы елді мекенде 
меншік құқығында тұрғынжайы болса;

5) қызметкер не оның зайыбы (жұбайы) өтеусіз жеке-
шелендіру құқығының орнына ақшалай өтемақы алса;

6) қызметкер не оның зайыбы (жұбайы) осы баптың 
5-тармағының бірінші жəне үшінші бөліктерінде, осы 
тармақтың бірінші бөлігінде немесе осы Заңның 101-2-
бабы 5-тармағының бірінші жəне үшінші бөліктерінде, 
6-тармағының бірінші бөлігінде көзделген тұрғын үй 
төлемдерін алса, төленбейді.»;

мынадай мазмұндағы төртінші бөлікпен толықты-
рылсын: 

«Бұл ретте арнаулы мемлекеттік органның қызмет-
керіне осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген 
тұрғын үй төлемдері, егер оның тұрғынжай құқығы 
ол некеге тұрғанға дейін іске асырылса, оның зайыбы 
(жұбайы), сондай-ақ оның баласы (балалары) есепке 
алынбай жүзеге асырылады.»;

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Жабық жəне оқшауланған əскери қалашықтардың, 

шекара бөлімшелерінің жəне өзге де жабық объек-
тілердің аумағындағы немесе жатақханадағы қызметтік 
тұрғынжаймен қамтамасыз етілген арнаулы мемлекеттік 
органдардың қызметкерлеріне тұрғын үй төлемдері 
осы тарауға сəйкес айқындалған тұрғын үй төлемдері 
мөлшерінің елу пайызы мөлшерінде жүргізіледі.

Осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген тұрғын 
үй төлемдері, егер арнаулы мемлекеттік органның 
қызметкері не оның зайыбы (жұбайы):

1) осы баптың 6-тармағының бірінші бөлігінде, 
осы Заңның 101-2-бабы 6-тармағының бірінші бөлі-
гін де көзделген тұрғын үй төлемдерін немесе өтеусіз 
жекешелендіру құқығының орнына ақшалай өтемақы 
алса;

2) осы Заңның 101-5-бабының 1), 3) 4), 5) жəне 7) 
тармақшаларында көзделген мақсаттарда, сондай-ақ 
кейіннен сатып алатын тұрғынжайды жалға алу ақысын 
төлеу үшін жасалған шарт бойынша міндеттемелерді 
орындаса;

3) тұрғынжайды купондық тетік арқылы жекеше-
лендіруді жүзеге асыруды қоспағанда, мемлекеттік 
тұрғын үй қорынан берілетін тұрғынжайды жекеше-
лендіру құқығын іске асырса, төленбейді.»;

10) 101-2-бапта:
1-тармақта:
бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Егер осы тармақтың екінші жəне үшінші бөлік-

терінде өзгеше көзделмесе, əскери қызметшілердің 
(мерзімді əскери қызметтегі əскери қызметшілерді, 
əскери оқу орындарының курсанттары мен кадеттерін, 

əскери жиындарға шақырылған əскери міндеттілерді 
қоспағанда) тұрғынжай құқығын іске асыруы осы та-
рауда белгіленген тəртіппен олар тұрғынжайға мұқтаж 
деп танылған күннен бастап қызметтік тұрғынжай 
беру немесе олардың жеке арнайы шотына тұрғын үй 
төлемдерін аудару арқылы, жүзеге асырылады.»;

мынадай мазмұндағы екінші жəне үшінші бөліктермен 
толықтырылсын: 

«Осы баптың 7 жəне 10-тармақтарында көзделген 
жағдайларда тұрғынжай құқығын іске асыру қызметтік 
тұрғынжай беру жəне тиісті жеке арнайы шотқа тұрғын 
үй төлемдерін аудару арқылы жүзеге асырылады. 

Əскери қызметші не оның зайыбы (жұбайы) осы 
баптың 6-тармағының бірінші бөлігінде немесе осы 
Заңның 101-1-бабы 6-тармағының бірінші бөлігінде 
көзделген тұрғын үй төлемдерін немесе өтеусіз 
жекешелендіру құқығының орнына ақшалай өтемақы 
алған немесе осы Заңның 101-5-бабының 1), 3), 4), 
5) жəне 7) тармақшаларында көзделген мақсаттарда, 
сондай-ақ кейіннен сатып алатын тұрғынжайды жалға 
алу ақысын төлеу үшін жасалған шарт бойынша 
міндеттемелерді орындаған немесе мемлекеттік тұрғын 
үй қорынан берілетін тұрғынжайды жекешелендіру 
құқығын іске асырған жағдайларда, тұрғынжай 
құқығын іске асыру қызметтік тұрғынжай беру арқылы 
жүзеге асырылады, ал тұрғынжай алаңы осы Заңда 
белгіленген нормаға сай келетін қызметтік тұрғынжай 
болмаған жағдайда, тиісті жеке арнайы шотқа тұрғын 
үй төлемдері аударылады, олар тұрғынжайды жалға алу 
ақысын төлеу үшін ғана пайдаланылады.»;

төртінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік ор-

гандары жасырын құрамының əскери қызметшілеріне 
тұрғын үй төлемдерін жүзеге асыру қағидаларын – 
Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік коми-
тетінің Төрағасы, ал Қазақстан Республикасы Қорғаныс 
министрлігі əскери барлау органдарының əскери 
қызметшілеріне Қазақстан Республикасының Қорғаныс 
министрі бекітеді.»; 

2-тармақта:
бірінші бөліктегі «төртінші» деген сөз «алтыншы» 

деген сөзбен ауыстырылсын;
екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Жеке арнайы шотты тұрғын үй төлемдерін алушы 

өз бетінше ашады жəне оған қызмет көрсетеді.»;
4, 5, 6, 7 жəне 8-тармақтар мынадай редакцияда жа-

зылсын:
«4. Əскери қызметшілердің мемлекеттік тұрғын үй 

қорынан берілген өздері тұрып жатқан тұрғынжайларды 
осы Заңда белгіленген тəртіппен жекешелендіруге 
құқығы бар.

Əскери қызметте 2013 жылғы 1 қаңтарға күнтізбелік 
есептеумен он жəне одан көп жыл болған, əскери 
қызмет мерзімі күнтізбелік есептеумен жиырма жəне 
одан көп жыл болған жəне жекешелендіруге жатпайтын 
қызметтік тұрғынжайда тұратын əскери қызметшілердің 
Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен Ақшалай 
өтемақыны жүзеге асыру қағидаларына сəйкес тұрғын 
үй төлемдері түрінде өтеусіз жекешелендіру құқы-
ғының орнына ақшалай өтемақы алуға құқығы бар.

Осы тармақта көзделген өтеусіз жекешелендіру 
құқығының орнына ақшалай өтемақы, егер əскери 
қызметшінің не оның зайыбының (жұбайының):

1) Қазақстан Республикасының аумағында меншік 
құқығында тұрғынжайы болса, төленбейді, бұл ретте 
тұрғынжайда елу пайыздан кем үлестің болуы есепке 
алынбайды;

2) тұрғынжайды купондық тетік арқылы жекеше-
лендіруді жүзеге асыруды қоспағанда, мемлекеттік 
тұрғын үй қорынан берілетін тұрғынжайды жекеше-
лендіру құқығын іске асырса;

3) осы Заңның 101-1-бабы 5-тармағының бірінші 
жəне үшінші бөліктерінде, 6-тармағының бірінші 
бөлігінде, осы баптың 5-тармағының бірінші жəне 
үшінші бөліктерінде, 6-тармағының бірінші бөлігінде 
көзделген тұрғын үй төлемдерін немесе өтеусіз жеке-
шелендіру құқығының орнына ақшалай өтемақы алса;

4) Қазақстан Республикасының аумағында меншік 
құқығында өзіне тиесілі тұрғынжайды соңғы бес жыл 
ішінде иеліктен шығаруды жүргізсе, төленбейді.

Бұл ретте əскери қызметшіге осы тармақтың екінші 
бөлігінде көзделген тұрғын үй төлемдері, егер оның 
тұрғынжай құқығы ол некеге тұрғанға дейін іске асы-
рылса, оның зайыбы (жұбайы), сондай-ақ оның баласы 
(балалары) есепке алынбай жүзеге асырылады.

Өтеусіз жекешелендіру құқығының орнына ақшалай 
өтемақының мөлшері бұрын жүзеге асырылған тұрғын 
үй төлемдерінің сомасы шегеріле отырып, республика 
бойынша орташа алғанда жаңа тұрғынжай сатудың бір 
шаршы метрінің құнын əскери қызметшінің өзін қоса 
алғанда, отбасының əрбір мүшесіне он сегіз шаршы 
метр пайдалы алаңнан есептелетін тұрғынжай алаңына 
көбейту арқылы айқындалады.

Өтеусіз жекешелендіру құқығының орнына ақшалай 
өтемақы төленген адамдар қызметтік тұрғынжайды 
ақшалай өтемақы төленген кезден бастап үш айдан 
кешіктірмей белгіленген тəртіппен тапсырады.

Егер ерлі-зайыптылардың екеуі де əскери қызметші 
болып табылса, өтеусіз жекешелендіру құқығының 
орнына ақшалай өтемақы олардың таңдауы бойынша 
ерлі-зайыптылардың біреуіне төленеді.

Қызметтік тұрғынжай жекешелендіруге жатпайтын 
жабық жəне оқшауланған əскери қалашықтардың, ше-
кара бөлімшелерінің жəне өзге де жабық объектілердің 
тізбесін Қазақстан Республикасының Қорғаныс ми-
нистрлігі мүдделі уəкілетті мемлекеттік органдармен 
келісу бойынша бекітеді.

Осы тармақта көзделген жеңілдіктер бір рет қол-
данылады.

5. Əскери қызметшілер əскери қызметте болудың 
шекті жасына толуы, денсаулық жағдайы бойын-
ша, штаттардың қысқартылуына байланысты, əскери 
қызмет өткеру туралы келісімшарт мерзімінің аяқталуы 
бойынша, өздеріне қатысты келісімшарт талаптары 
елеулі жəне (немесе) жүйелі түрде (екі жəне одан 
көп рет) бұзылған жағдайда немесе отбасы жағ-
дайы бо йынша əскери қызметтен шығарылған кезде 
мемлекеттік тұрғын үй қорынан берілетін тұрғын жай-
мен қамтамасыз етілмеген кезеңдері үшін:

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық
актілеріне әскери қызмет және арнаулы мемлекеттік органдар 

қызметкерлері мен әскери қызметшілердің тұрғын үй 
қатынастары мәселелері бойынша өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы
(Жалғасы. Басы 1-бетте) 

(Жалғасы 12-бетте) 
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1) бұрын жүзеге асырылған тұрғын үй төлемдері;
2) бұрын Қазақстан Республикасының аумағында 

мемлекеттік тұрғын үй қорынан берілген немесе əрбір 
қызмет өткеру орны бойынша меншік құқығындағы 
тұрғынжайда тұрған кезеңдері шегеріле отырып, арнау-
лы мемлекеттік органдарға, Қарулы Күштерге, басқа 
да əскерлер мен əскери құралымдарға қызметке кірген 
күннен бастап 2018 жылғы 1 қаңтарға дейін тұрғын үй 
төлемдерін алады.

Бұл ретте тұрғынжайда елу пайыздан кем үлестің 
болуы есепке алынбайды.

Жекешелендіруге жатпайтын қызметтік тұрғынжайда 
2018 жылғы 1 қаңтарға дейін тұрған əскери қызмет-
шілерге əскери қызметте болудың шекті жасына 
толуы, денсаулық жағдайы бойынша, штаттардың 
қысқартылуына байланысты, əскери қызмет өткеру 
туралы келісімшарт мерзімінің аяқталуы бойынша, 
өздеріне қатысты келісімшарт талаптары елеулі жəне 
(немесе) жүйелі түрде (екі жəне одан көп рет) бұзылған 
жағдайда немесе отбасы жағдайы бойынша əскери 
қызметтен шығарылған кезде тұрғын үй төлемдері 
көрсетілген тұрғынжайда тұрған кезеңдері үшін осы 
тарауға сəйкес айқындалған тұрғын үй төлемдері 
мөлшерінің елу пайызы мөлшерінде жүзеге асырылады.

Осы тармақтың күші əскери қызметшілерге, егер олар 
не олардың зайыбы (жұбайы):

1) тұрғынжайды купондық тетік арқылы жекеше-
лендіруді жүзеге асыруды қоспағанда, мемлекеттік 
тұрғын үй қорынан берілетін тұрғынжайды жекеше-
лендіру құқығын іске асырса;

2) осы Заңның 101-1-бабы 5-тармағының бірінші жəне 
үшінші бөліктерінде, 6-тармағының бірінші бөлігінде, 
осы тармақтың бірінші жəне үшінші бөліктерінде, осы 
баптың 6-тармағының бірінші бөлігінде көзделген 
тұрғын үй төлемдерін немесе өтеусіз жекешелендіру 
құқығының орнына ақшалай өтемақы алса; 

3) осы Заңның 101-5-бабының 1), 3) 4), 5) жəне 7) 
тармақшаларында көзделген мақсаттарда, сондай-ақ 
кейіннен сатып алатын тұрғынжайды жалға алу ақысын 
төлеу үшін жасалған шарт бойынша міндеттемені 
орындаса;

4) осы Заңның 101-5-бабының 1), 3) 4), 5) жəне  7) 
тармақшаларында көзделген мақсаттарда, сондай-
ақ кейіннен сатып алатын тұрғынжайды жалға алу 
ақысын төлеу үшін жасалған шарт бойынша мін-
деттеме орындалмаған жағдайларды қоспағанда, осы 
елді мекенде меншік құқығында тұрғынжайы болса, 
қолданылмайды.

Бұл ретте əскери қызметшіге осы тармақтың 
бірінші жəне үшінші бөліктерінде көзделген тұрғын 
үй төлемдері, егер оның тұрғынжай құқығы ол некеге 
тұрғанға дейін іске асырылса, оның зайыбы (жұбайы), 
сондай-ақ оның баласы (балалары) есепке алынбай 
жүзеге асырылады.

6. Əскери қызметшілерге əскери қызмет өткеру 
кезеңінде алған, əскери-дəрігерлік комиссия əскери 
қызметшіні əскери есептен шығара отырып əскери 
қызметке жарамсыз деп таныған мертігуі (жаралануы, 
жарақаттануы, контузиясы) немесе ауруы себебінен 
əскери қызметтен шығарылған кезде тұрғын үй 
төлемдері біржолғы ақшалай өтемақы түрінде аудары-
лады. Біржолғы ақшалай өтемақының мөлшері бұрын 
жүзеге асырылған тұрғын үй төлемдерінің сомасы 
шегеріле отырып, əскери қызметшінің өзін қоса алғанда, 
оны қызметтен шығару кезіндегі отбасы құрамына 
сəйкес келетін пайдалы алаң нормасын мемлекеттік ста-
тистика саласындағы уəкілетті органның интернет-ре-
сурсында жарияланатын ағымдағы жылғы қаңтардағы 
деректеріне сəйкес, əскери қызметші əскери қызмет 
өткерген Қазақстан Республикасының тиісті өңіріндегі 
жаңа тұрғынжай сатудың бір шаршы метрінің бағасына 
көбейту арқылы айқындалады.

Осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген тұрғын 
үй төлемдері, егер:

1) мертігуі (жаралануы, жарақаттануы, контузия-
сы) немесе ауруы əскери қызметші құқыққа қайшы 
əрекеттер жасаған кезде немесе алкогольдік, есірткілік, 
психотроптық, уытқұмарлық масаң күйді туғызатын 
заттарды (сол тектестерді) тұтыну немесе өзіне қандай 
да бір дене зақымын (дене мүшесіне зақым келтіру) не-
месе өз денсаулығына өзге де зиян келтіру салдарынан 
болғаны Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тəртіппен дəлелденсе;

2) тұрғынжайды купондық тетік арқылы жекеше-
лендіруді жүзеге асыруды қоспағанда, əскери қызметші 
не оның зайыбы (жұбайы) мемлекеттік тұрғын үй 
қорынан берілетін тұрғынжайды жекешелендіру 
құқығын іске асырса;

3) əскери қызметші не оның зайыбы (жұбайы) өтеусіз 
жекешелендіру құқығының орнына ақшалай өтемақы 
алса;

4) əскери қызметші не оның зайыбы (жұбайы) 
осы Заңның 101-1-бабы 5-тармағының бірінші жəне 
үшінші бөліктерінде, 6-тармағының бірінші бөлігін-
де, осы баптың 5-тар мағының бірінші жəне үшінші 
бөліктерінде, осы тармақтың бірінші бөлігінде көз-
делген тұрғын үй төлемдерін алса; 

5) осы Заңның 101-5-бабының 1), 3), 4), 5) жəне 7) 
тармақшаларында көзделген мақсаттарда, сондай-ақ 
кейіннен сатып алатын тұрғынжайды жалға алу ақысын 
төлеу үшін əскери қызметшімен не оның зайыбымен 
(жұбайымен) жасалған шарт бойынша міндеттеме 
орындалса;

6) осы Заңның 101-5-бабының 1), 3), 4), 5) жəне 7) 
тармақшаларында көзделген мақсаттарда, сондай-
ақ кейіннен сатып алатын тұрғынжайды жалға алу 
ақысын төлеу үшін жасалған шарт бойынша міндеттеме 
орындалмаған жағдайларды қоспағанда, əскери 
қызметшінің не оның зайыбының (жұбайының) осы 
елді мекенде меншік құқығында тұрғынжайы болса, 
төленбейді.

Бұл ретте əскери қызметшіге осы тармақтың бірінші 
бөлігінде көзделген тұрғын үй төлемдері, егер оның 
тұрғынжай құқығы ол некеге тұрғанға дейін іске асы-
рылса, оның зайыбы (жұбайы), сондай-ақ оның баласы 
(балалары) есепке алынбай жүзеге асырылады.

7. Жабық жəне оқшауланған əскери қалашықтардың, 
шекара бөлімшелерінің жəне өзге де жабық объекті-
лердің аумағындағы немесе жатақханадағы қыз меттік 
тұрғынжаймен қамтамасыз етілген əскери қызмет-
шілерге тұрғын үй төлемдері осы тарауға сəйкес айқын-
далған тұрғын үй төлемдері мөлшерінің елу пайызы 
мөлшерінде жүргізіледі.

Осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген тұрғын 
үй төлемдері, егер əскери қызметшілер не олардың за-
йыбы (жұбайы):

1) осы Заңның 101-1-бабы 6-тармағының бірінші 
бөлігінде, осы баптың 6-тармағының бірінші бөлігінде 
көзделген тұрғын үй төлемдерін немесе өтеусіз жеке-
шелендіру құқығының орнына ақшалай өтемақы алса;

2) осы Заңның 101-5-бабының 1), 3), 4), 5) жəне 7) 
тармақшаларында көзделген мақсаттарда, сондай-ақ 
кейіннен сатып алатын тұрғынжайды жалға алу ақысын 
төлеу үшін жасалған шарт бойынша міндеттемелерді 
орындаса;

3)  тұрғынжайды купондық тетік арқылы 

жекеше лендіруді жүзеге асыруды қоспағанда, мем-
лекеттік тұрғын үй қорынан берілетін тұрғынжайды 
жекеше лендіру құқығын іске асырса, төленбейді.

8. Қызметтік тұрғынжайларды күтіп-ұстау жəне 
орталықтандырылған жылыту мемлекет есебінен қам-
тамасыз етілетін жабық жəне оқшауланған əс кери 
қалашықтардың, шекара бөлімшелерінің жəне өзге 
де жабық объектілердің тізбесін Қазақстан Респуб-
ликасының Қорғаныс министрлігі мүдделі уəкілетті 
мемлекеттік органдармен келісу бойынша бекітеді.»;

11-тармақтың екінші бөлігі алып тасталсын;
11) 101-3-бапта:
1-тармақта:
бірінші бөлікте:
бірінші абзацтағы «арнаулы (əскери)» деген сөздер 

«əскери, арнаулы» деген сөздермен ауыстырылсын;
1) жəне 2) тармақшалар мынадай редакцияда жа-

зылсын:
«1) олардың осы елді мекенде меншік құқығында 

тұрғынжайы болмаса, тұрғынжайға мұқтаж деп таны-
лады, бұл ретте тұрғынжайда елу пайыздан кем үлестің 
болуы есепке алынбайды.

Осы тармақшаның талабы осы Заңның 101-5-бабының 
1), 3), 4), 5) жəне 7) тармақшаларында көзделген 
мақсаттарда, сондай-ақ кейіннен сатып алатын тұрғын-
жайды жалға алу ақысын төлеу үшін жасалған шарт 
бойынша орындалмаған міндеттемесі бар арнаулы 
мемлекеттік органдардың, ішкі істер органдарының, 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі 
уəкілетті органның жедел-тергеу бөлімшелерінің 
қызметкерлеріне немесе əскери қызметшілерге қолда-
нылмайды;

2) олардың Қазақстан Республикасының аумағында 
мемлекеттік тұрғын үй қорынан алған тұрақты пайда-
лануында тұрғынжайы болмаса;»;

екінші бөлік алып тасталсын;
3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Арнаулы мемлекеттік органдардың, ішкі істер 

органдарының, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл жөніндегі уəкілетті органның жедел-тергеу 
бөлімшелерінің қызметкерлерін жəне (немесе) əскери 
қызметшілерді, егер олар не олардың зайыбы (жұбайы):

1) өтеусіз жекешелендіру құқығының орнына 
ақшалай өтемақыны алу орны бойынша алса;

2) осы Заңның 101-1-бабы 5-тармағының бірінші 
жəне үшінші бөліктерінде, 6-тармағының бірінші 
бөлігінде немесе 101-2-бабы 5-тармағының бірінші 
жəне үшінші бөліктерінде, 6-тармағының бірінші 
бөлігінде көзделген тұрғын үй төлемдерін алу орны 
бойынша алса;

3) осы Заңның 101-5-бабының 1), 3), 4), 5) жəне 7) 
тармақшаларында көзделген мақсаттарда, сондай-ақ 
кейіннен сатып алатын тұрғынжайды жалға алу ақысын 
төлеу үшін жасалған шарт бойынша міндеттемелерін 
шартты ресімдеу орны бойынша орындаса;

4) тұрғынжайды купондық тетік арқылы жекеше-
лендіруді жүзеге асыруды қоспағанда, мемлекеттік 
тұрғын үй қорынан берілетін тұрғынжайды жекеше-
лендіру құқығын құқықты іске асыру орны бойынша 
іске асырса;

5) зайыбының (жұбайының) некеге тұрғанға дейін 
тұрғынжайы болған жағдайды қоспағанда, өздері 
қызмет өткеріп жүрген елді мекенде тұруға жарам-
ды тұрғынжайды соңғы бес жыл ішінде иеліктен 
шығаруды жүргізсе, тұрғынжайға мұқтаж деп тану-
дан бас тартылады. Бұл жағдайда тұрғынжайда елу 
пайыздан кем үлестің иеліктен шығарылуы есепке 
алынбайды.»;

12) 101-4-баптың 2-тармағының 5) тармақшасындағы 
«босатылған жағдайларда тоқтатылады.» деген 
сөздер «босатылған;» деген сөзбен ауыстырылып, 
мынадай мазмұндағы 6) жəне 7) тармақшалармен 
толықтырылсын:

«6) осы Заңның 101-5-бабының 1), 3), 4), 5) жəне 7) 
тармақшаларында көзделген мақсаттарда, сондай-ақ 
кейіннен сатып алатын тұрғынжайды жалға алу ақысын 
төлеу үшін жасалған шарт бойынша міндеттемені 
орындамаған жағдайларды қоспағанда, арнаулы 
мемлекеттік органның қызметкері немесе əскери 
қызметші қызмет орны бойынша берілген, жабық 
жəне оқшауланған əскери қалашықтардың, шекара 
бөлімшелерінің жəне өзге де жабық объектілердің 
аумағындағы қызметтік тұрғынжайдан бас тартқан;

7) Қазақстан Республикасының аумағында меншік 
құқығында өзге тұрғынжай сатып алған жағдайларда 
тоқтатылады, бұл ретте тұрғынжайда елу пайыздан 
кем үлестің болуы не мұраға қалдырылған меншік 
құқығындағы тұрғынжайдың пайда болуы есепке 
алынбайды.»;

13) 101-9-баптың 2-тармағында:
бірінші бөлік «шегеріле отырып,» деген сөздерден 

кейін «өзін қоса алғанда» деген сөздермен толықты-
рылсын;

екінші бөлікте:
2) тармақшадағы «немесе əкімшілік» деген сөздер 

алып тасталсын;
3) тармақша «(сол тектестерді)» деген сөздерден 

кейін «медициналық емес мақсатта» деген сөздермен 
толықтырылсын;

14) 101-10-баптың 1), 2) жəне 3) тармақшалары мы-
надай редакцияда жазылсын:

«1) жұбайы (зайыбы);
«2) сот шешімі негізінде бөлек тұратын, бұрынғы не-

кеден (некелерден) (ерлі-зайыптылықтан) туған бала-
ны (балаларды) қоспағанда, баласы (балалары), оның 
ішінде ортақ немесе ерлі-зайыптылардың біреуінің 
баласы (балалары);

3) сот шешімі негізінде бөлек тұратын, бұрынғы 
некеден (некелерден) (ерлі-зайыптылықтан) туған 
мүгедек баланы (мүгедек балаларды) қоспағанда, жа-
сына қарамастан, ортақ немесе ерлі-зайыптылардың 
біреуінің мүгедек баласы (мүгедек балалары), оның 
ішінде бала кезінен мүгедек (мүгедектер) жатады.»;

15) 101-11-бапта:
1-тармақта:
бірінші бөліктегі «Ішкі істер» деген сөздер «Егер осы 

тармақтың екінші жəне үшінші бөліктерінде өзгеше 
көзделмесе, ішкі істер» деген сөздермен ауыстырыл-
сын;

мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толық ты-
рылсын: 

«Ішкі істер органдарының қызметкері не оның за-
йыбы (жұбайы) осы Заңның 101-1-бабы 6-тармағының 
бірінші бөлігінде, 101-2-бабы 6-тармағының бірінші 
бөлігінде көзделген тұрғын үй төлемдерін немесе 
өтеусіз жекешелендіру құқығының орнына ақшалай 
өтемақы алған немесе осы Заңның 101-5-бабының 
1), 3), 4), 5) жəне 7) тармақшаларында көзделген 
мақсаттарда, сондай-ақ кейіннен сатып алатын 
тұрғынжайды жалға алу ақысын төлеу үшін жасал-
ған шарт бойынша міндеттемелерді орындаған не-
месе мемлекеттік тұрғын үй қорынан берілетін 
тұрғынжайды жекешелендіру құқығын іске асыр-
ған жағдайларда, тұрғынжай құқығын іске асыру 
қызметтік тұрғынжай беру арқылы жүзеге асыры-
лады, ал тұрғынжай алаңы осы Заңда белгіленген 
нормаға сай келетін қызметтік тұрғынжай болмаған 
жағдайда, оның жеке арнайы шотына тұрғын үй 

төлемдері аударылады, олар тұрғынжайды жалға алу 
ақысын төлеу үшін ғана пайдаланылады.»;

5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«5. Жатақханадағы қызметтік тұрғынжаймен қамта-

масыз етілген ішкі істер органдарының қызмет-
керлеріне тұрғын үй төлемдері осы тарауға сəйкес 
айқындалған тұрғын үй төлемдері мөлшерінің елу 
пайызы мөлшерінде жүргізіледі.

Осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген тұрғын үй 
төлемдері, егер ішкі істер органдарының қызметкерлері 
не олардың зайыбы (жұбайы):

1) осы Заңның 101-1-бабы 6-тармағының бірінші 
бөлігінде жəне 101-2-бабы 6-тармағының бірінші 
бөлігінде көзделген тұрғын үй төлемдерін немесе 
өтеу сіз жекешелендіру құқығының орнына ақшалай 
өтем ақы алса;

2) осы Заңның 101-5-бабының 1), 3), 4), 5) жəне 7) 
тармақшаларында көзделген мақсаттарда, сондай-ақ 
кейіннен сатып алатын тұрғынжайды жалға алу ақысын 
төлеу үшін жасалған шарт бойынша міндеттемелерді 
орындаса;

3) тұрғынжайды купондық тетік арқылы жекеше-
лендіруді жүзеге асыруды қоспағанда, мемлекеттік 
тұрғын үй қорынан берілетін тұрғынжайды жекеше-
лендіру құқығын іске асырса, төленбейді.»;

6-тармақтың төртінші бөлігінде:
2) тармақшадағы «немесе əкімшілік» деген сөздер 

алып тасталсын;
3) тармақша «(сол тектестерді)» деген сөздерден 

кейін «медициналық емес мақсатта» деген сөздермен 
толықтырылсын;

9-тармақтың екінші бөлігіндегі «(сол тектестер-
ден) масаңдануы немесе өзіне қандай да бір дене 
зақымын (өзінің дене мүшесіне зақым келтіру) неме-
се өз денсаулығына өзге де зиян келтіру себебінен» 
деген сөздер «масаң күйді туғызатын заттарды (сол 
тектестерді) тұтынуы немесе өзіне қандай да бір дене 
зақымын (өзінің дене мүшесіне зақым келтіру) немесе 
өз денсаулығына өзге де зиян келтіру салдарынан» де-
ген сөздермен ауыстырылсын;

16) 109-бапта:
мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
«2-1. Еңбек сiңiрген жылдары күнтiзбелік есептеу-

мен он жəне одан көп жыл болған əскери қызмет-
шілер немесе арнаулы мемлекеттік органдардың 
қызметкерлері, сондай-ақ əскери қызметтен неме-
се арнаулы мемлекеттік органдардағы қызметтен 
қызметте болудың шекті жасына толуы, денсаулық 
жағдайы бойынша немесе штаттардың қысқартылуына 
байланысты шығарылған адамдар тұрып жатқан 
қызметтік тұрғынжайларды (жабық жəне оқшауланған 
əскери қалашықтарда, шекара бөлімшелерінде жəне 
өзге де жабық объектілерде орналасқан қызметтік 
тұрғынжайларды қоспағанда) қалдық құны бойынша 
жекешелендіруге құқылы.

Еңбек сiңiрген жылдары күнтiзбелік есептеумен 
жиырма жəне одан көп жыл болған əскери қыз  мет -
шілер, арнаулы мемлекеттік органдардың қыз мет -
керлері, сондай-ақ əскери қызметтен немесе арнау-
лы мемлекеттік органдардағы қызметтен қыз метте 
болудың шекті жасына толуы, денсаулық жағ дайы 
бойынша немесе штаттардың қысқартылуына байла-
нысты шығарылған адамдар тұрып жатқан қыз меттік 
тұрғынжайларды (жабық жəне оқшауланған əскери 
қала шықтарда, шекара бөлімшелерінде жəне өзге де 
жабық объектілерде орналасқан қызметтік тұрғын жай-
ларды қоспағанда) өтеусіз жекешелендіруге құқылы.

Əскери қызметтен немесе арнаулы мемлекеттік 
органдардағы қызметтен шығарылған, осы тармақта 
аталған, қызметтік тұрғынжай берілген адам қаза 
тапқан (қайтыс болған) жағдайда, оны жекешелендіру 
құқығы қаза тапқан (қайтыс болған) адамның отбасы 
мүшелеріне өтеді;»;

4-тармақтағы «2-тармағында» деген сөздер «2 немесе 
2-1-тармақтарында» деген сөздермен ауыстырылсын;

17) 110-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен 
толықтырылсын:

«3. Қызметтік тұрғынжай осы Заңда көзделген шарт-
тарда жəне тəртіппен басқа қызметтік тұрғынжайға 
 айырбасталуы мүмкін.»;

18) 111-бап мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен 
толықтырылсын:

«1-1. Əскери қызметтен немесе арнаулы мемлекеттік 
органдардағы қызметтен шығарылған, тұрып жатқан 
қызметтік тұрғынжайды жекешелендіру құқығы жоқ 
адамдар өздерімен тұрып жатқан барлық адамдармен 
қоса басқа тұрғынжай берілместен шығарылуға жа-
тады.».

2. «Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік 
органдары туралы» 2012 жылғы 13 ақпандағы Қазақ-
стан Республикасының Заңына:

1) бүкіл мəтін бойынша:
«арнаулы (əскери)», «Арнаулы (əскери)» деген сөздер 

тиісінше «əскери, арнаулы», «Əскери, арнаулы» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

«Əскери-медициналық бөлімшелер», «əскери-
медициналық бөлімшелерінде жəне мекемелерінде», 
«əскери-медициналық бөлімшелер», «əскери-
медициналық бөлімшелерде», «əскери-медициналық 
бөлімшелердің» деген сөздер тиісінше «Əскери-
медициналық (медициналық) бөлімшелер», «əскери-
медициналық (медициналық) бөлімшелерінде», 
«əскери-медициналық (медициналық) бөлімшелер», 
«əскери-медициналық (медициналық) бөлімшелерде», 
«əскери-медициналық (медициналық) бөлімшелердің» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

2) 7-баптың 5-тармағы:
«құқық қорғау қызметін» деген сөздерден кейін 

«, арнаулы мемлекеттік органдардағы қызметті» деген 
сөздермен толықтырылсын;

«құқық қорғау қызметінен» деген сөздерден кейін «не 
арнаулы мемлекеттік органдардағы қызметтен» деген 
сөздермен толықтырылсын;

мынадай мазмұндағы екінші сөйлеммен толықты-
рылсын:

«Бұл ретте көрсетілген кезең лауазымдық айлық-
ақыны айқындау үшін өтілін жəне (немесе) еңбек 
сіңірген жылдарына зейнетақы төлемдерін тағайындау 
үшін еңбек сіңірген жылдарын есептеу кезінде есепке 
жатқызылмайды.»;

3) 9-баптың тақырыбындағы жəне мəтініндегі 
«Қызмет өткеру туралы келісімшарт», «Қызмет өт-
керу туралы келісiмшартты», «қызмет өткеру туралы 
басқа келiсiмшартты», «Қызмет өткеру туралы келісiм-
шартта», «Қызмет өткеру туралы келiсiмшарттың», 
«қызмет өткеру туралы келiсiмшарт» деген сөздер 
тиісінше «Келісімшарт», «Келісiмшартты», «басқа 
келiсiмшартты», «Келісiмшартта», «Келiсiмшарттың», 
«келiсiмшарт» деген сөздермен ауыстырылсын;

4) 10-бапта:
6, 7, 8, 11-тармақтардағы жəне 12-тармақтың екінші 

жəне бесінші бөліктеріндегі «қызмет өткеру туралы» 
деген сөздер алып тасталсын;

13-тармақтың бірінші бөлігіндегі «4), 5), 6), 7), 11), 
12) жəне 13) тармақшаларында» деген сөздер «5), 6), 
12-1) жəне 13) тармақшаларында» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

5) 33-бапта:
2-тармақтың екінші бөлігіндегі «мекемелерде» деген 

сөз «бөлімшелерде, ал олар қызмет өткеру орны бойын-
ша болмаған немесе оларда тиісті бөлімшелер болмаған 
жағдайда – медициналық ұйымдарда» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

4-тармақтың 8) тармақшасы «қызметкер» деген сөз-
ден кейін «, құқық қорғау органдарының қыз мет кері 
немесе əскери қызметші» деген сөздермен толық-
тырылсын;

6) 49-бапта:
1-тармақта:
4), 7) жəне 11) тармақшалар алып тасталсын;
12) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«12) арнайы тексеру нəтижелері бойынша қызметті 

одан əрі өткеру мүмкін болмауына байланысты;»;
4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«4. Белгіленген мерзiмдердi өткерген қызметкерлерді 

қызметтен шығару төтенше жағдай немесе соғыс 
жағдайы енгiзілген жағдайда, оның қолданылу кезеңіне 
тоқтатыла тұрады. Бұл ретте олармен жасалған 
келісімшарттар төтенше жағдай немесе соғыс жағдайы 
кезеңі бойы қолданыста болады.»;

7) 51-бапта:
8 жəне 12-тармақтар алып тасталсын;
13-тармақтағы «жүргізуден бас тарту кезінде қыз-

меттен шығару, егер қызметкер өзіне қатысты арнайы 
тексеру жүргізуден бас тартса немесе оны мемлекеттік 
құпияларға рұқсат беруді ресімдеуді қажет етпейтін 
лауазымға тағайындау мүмкін болмаған кезде арнайы 
тексеру нəтижелері бойынша қызметкерге» деген 
сөздер «нəтижелері бойынша одан əрі қызмет өткеру 
мүмкін болмауына байланысты қызметтен шығару 
қызметкерді мемлекеттік құпияларға рұқсат беруді 
ресімдеуді талап етпейтін лауазымға тағайындау 
мүмкін болмаған кезде арнайы тексеру нəтижелері бо-
йынша оған» деген сөздермен ауыстырылсын;

14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«14. Теріс себептер бойынша қызметтен шығару мы-

надай жағдайларда:
1) қылмыс жасағаны үшін соттың айыптау үкімі 

заңды күшіне енгенде – арнаулы мемлекеттік органға 
келіп түскен соттың айыптау үкімі жəне оны орындау 
туралы өкім негізінде;

2) Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік 
кодексінің 35-бабы бірінші бөлігінің 3), 4), 9), 10) 
жəне 12) тармақтарының немесе 36-бабының негізінде 
қылмыс жасағаны үшін қылмыстық жауаптылықтан 
босатылғанда – келіп түскен сот үкімінің жəне оның 
заңды күшіне енуі туралы өкімнің немесе прокурор 
бекіткен қылмыстық қудалау органының қаулысы 
негізінде;

3) медициналық ұйымда жүргізілген медициналық 
куəландыру нəтижелерімен расталған, қызметтік 
міндеттерін атқару кезінде психикаға белсенді əсер 
ететін затты тұтыну немесе масаң күйде болу фактісі 
анықталғанда, сондай-ақ одан өтуден бас тартқанда 
немесе жалтарғанда – жүргізілген қызметтік тергеп-
тексеру нəтижелері бойынша;

4) медициналық ұйымда жүргізілген медициналық 
куəландыру нəтижелерімен расталған, қызметтен 
тыс уақытта есірткіні, психотроптық заттарды, сол 
тектестерді медициналық емес мақсатта тұтыну фактісі 
анықталғанда – жүргізілген қызметтік тергеп-тексеру 
нəтижелері бойынша;

5) қызметкер келісімшарт талаптарын орындамаған-
да – жүргізілген қызметтік тергеп-тексеру нəтижелері 
бойынша;

6) жасалған күніне қарамастан, осы Заңның 
7-бабының 2-тармағында көрсетілген мəліметтер 
ұсы ныл мағанда немесе бұрмаланғанда – жүргізілген 
қызметтік тергеп-тексеру нəтижелері бойынша; 

7) Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тəртіппен арнаулы атақтан айырылғанда 
– арнаулы мемлекеттік органға келіп түскен соттың 
айыптау үкімі жəне оны орындау туралы өкім негізінде;

8) қызметте қатарынан үш жəне одан көп сағат бойы 
дəлелді себептерсіз болмағанда – жүргізілген қызметтік 
тергеп-тексеру нəтижелері бойынша;

9) мемлекеттік құпияларды құрайтын мəліметтерді 
жария етуге немесе жоғалтуға, оларды жеткізгіштерді 
жоғалтуға алып келген, құпиялылық режимін қамта-
масыз ету жөніндегі белгіленген талаптар бұзылғанда 
– жүргізілген қызметтік тергеп-тексеру нəтижелері 
бойынша;

10) Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасында 
жəне «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңында айқындалған 
жағдайларда;

11) арнаулы мемлекеттік органдардағы қызметке 
кір келтіретін теріс қылық жасалғанда – жүргізілген 
қызметтік тергеп-тексеру нəтижелері бойынша жүргі-
зіледі.

Қызметкерлердің мынадай əрекеттері, оның ішінде 
қызметтік міндеттерін атқарумен байланысты емес, 
бірақ азаматтардың алдында арнаулы мемлекеттік 
орган дардағы қызметтің беделін анық түсіретін əрекет-
тері, атап айтқанда: 

қызмет бабын жеке пайдакүнемдік мақсатта пай-
далану;

Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
олардың лауазымдық міндеттері болып табылатын 
жағдайларды қоспағанда, кəсіпкерлік қызметтің кез 
келген түрімен, оның ішінде коммерциялық делдал-
дықпен айналысу;

қызмет бабын пайдалана отырып жұмыстар орын-
дау мен қызметтер көрсету жəне сол үшін сыйақы алу;

бюджет қаражатына немесе мемлекеттік мүлікке 
тікелей қызмет көрсететін қызметкердің кінəлі əре-
кеттер жасауы, егер бұл əрекеттер уəкілетті басшы 
тара пынан оған деген сенімді жоғалтуға негіз берсе;

қызметкердің арнаулы киім нысанында қоғамдық 
орынға адамның қадір-қасиетін жəне қоғамдық иман-
дылықты қорлайтын, алкогольдік немесе есірткі, психо-
троптық заттарды, сол тектестерді медициналық емес 
мақсатта тұтынудан туындаған өзге де масаң күйде 
келуі; 

ақшалай немесе өзге де мүліктік сипаттағы құмар 
ойындарға қатысу арнаулы мемлекеттік органдардағы 
қызметке кір келтіретін теріс қылықтар болып табы-
лады.»;

8) 72-бапта:
2-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен 

толықтырылсын:
«Қызметкерлерге ақшалай ризық:
1) осы Заңның 33-бабы 4-тармағының 8) жəне 9) 

тармақшаларында көзделген жағдайларда штаттық 
емес лауазымдарда қызмет өткеру кезеңдері үшін;

2) қамауда немесе күзетпен ұстауда болған кезеңдері 
үшін;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында көз-
делген жағдайларда төленбейді.»;

4-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен 
толықтырылсын:

«Қызметкер теріс себептер бойынша қызметтен 
шығарылған жағдайда, ол сауықтыруға арналған жəр-
демақы сомасын қызмет өткермеген уақытына пропор-
ционалды түрде өтеуге міндетті.»;

(Жалғасы. Басы 1, 11-беттерде) 

(Жалғасы 13-бетте) 
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9) 73-бапта:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қызметкерлерге (жабық жəне оқшауланған 

əскери қалашықтардың, шекара бөлімшелерінің жəне 
өзге де жабық объектілердің аумағындағы қызметтік 
тұрғынжайда тұратын қызметкерлерден, сондай-ақ 
курсанттардан, тыңдаушылардан басқа) тұрғынжайды 
күтіп-ұстауға жəне коммуналдық қызметтерге ақы 
төлеуге ақшалай өтемақы республикалық бюджет ту-
ралы заңда белгіленген мөлшерде, арнаулы мемлекеттік 
органның бірінші басшысы айқындайтын тəртіппен 
төленеді.»;

5-тармақтың бірінші бөлігінің бесінші абзацындағы 
«4), 6), 7), 11) – 13)» деген цифрлар «6), 12-1) жəне 13)» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

6-тармақта:
«елу» деген сөз «бір жүз» деген сөздермен ауысты-

рылсын;
мынадай мазмұндағы екінші жəне үшінші бөліктермен 

толықтырылсын:
«Осы тармақта қызметкерлердің отбасы мүшелері 

деп:
1) жұбайы (зайыбы);
2) сот шешімі негізінде бөлек тұратын, бұрынғы не-

кеден (некелерден) (ерлі-зайыптылықтан) туған бала-
ны (балаларды) қоспағанда, баласы (балалары), оның 
ішінде ортақ немесе ерлі-зайыптылардың біреуінің 
баласы (балалары);

3) сот шешімі негізінде бөлек тұратын, бұрынғы 
некеден (некелерден) (ерлі-зайыптылықтан) туған 
мүгедек баланы (мүгедек балаларды) қоспағанда, жа-
сына қарамастан, ортақ немесе ерлі-зайыптылардың 
біреуінің мүгедек баласы (мүгедек балалары), оның 
ішінде бала кезінен мүгедек (мүгедектер) түсініледі.

Бұл ретте, егер ерлі-зайыптылардың екеуі де қызмет-
керлер немесе олардың біреуі əскери қызметші бо-
лып табылса, онда əрбір отбасы мүшесіне бір айлық 
ақшалай қаражатының жартысы мөлшеріндегі отбасы 
мүшелеріне көтерме жəрдемақы арнаулы мемлекеттік 
органның бірінші басшысы айқындайтын тəртіппен 
олардың біреуіне ғана төленеді.»;

7-тармақта:
«4), 6), 7), 11) – 13)» деген цифрлар «6), 12-1) жəне 

13)» деген сөздермен ауыстырылсын; 
«тəртіппен» деген сөзден кейін «автомобиль жолының 

əр жиырма километріне бір айлық есептік көрсеткіш 
мөлшерінде» деген сөздермен толықтырылсын;

10) 75-баптың 1-тармағының бірінші бөлігіндегі 
«(бұдан əрі – əскери-медициналық бөлімшелер)» деген 
сөздер алып тасталсын;

11) 76-баптың 6-тармағы бірінші бөлігінің бірінші 
абзацындағы «қызметкер жəне сержант құрамындағы 
лауазымды иеленетін қызметкерлерге арнаулы мемле-
кеттік органдарда қызмет өткергені туралы келісім-
шарттың» деген сөздер «жəне сержанттық құрам лауа-
зымын атқаратын қызметкерлерге арнаулы мемлекеттік 
органдарда келісімшарт» деген сөздермен ауысты-
рылсын;

12) 77-бапта:
4-тармақтың бірінші бөлігінің 2) тармақшасындағы 

«4), 6), 7), 11), 12), 12-1) жəне 13)» деген сөздер «6), 12-
1) жəне 13)» деген сөздермен ауыстырылсын;

10-тармақтың 5) тармақшасындағы «қызмет өткеру 
туралы келісімшарттың» деген сөздер «келісімшарт» 
деген сөзбен ауыстырылсын;

13) 78-бапта:
4-тармақтың бірінші бөлігіндегі «онымен үнемі 

бірге тұратын отбасы мүшелеріне (курсанттардан, 
тыңдаушылардан басқа) қызметкер орын ауыстырған 
кезде, сондай-ақ қызметтен шығарылған кезінде, осы 
Заңның 49-бабы 1-тармағының 4), 6), 7), 11) – 13) 
тармақ шаларында көзделген жағдайлардан басқа,» 
деген сөздер «(курсанттардан, тыңдаушылардан басқа) 
оны мен үнемі бірге тұратын отбасы мүшелеріне, осы 
Заңның 49-бабы 1-тармағының 6), 12-1) жəне 13) 
тармақшаларында көзделген жағдайларды қоспағанда, 
қызметкер орын ауыстырған кезде, сондай-ақ қызметкер 
қызметтен шығарылған кезде» деген сөздермен ауыс-
тырылсын;

6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Арнаулы мемлекеттік органдарда қызмет өткеру 

кезінде қаза тапқан (қайтыс болған) қызметкердің от-
басы мүшелерінің қаза тапқан (қайтыс болған) адамның 
еңбек сіңірген жылдарына қарамастан, тұрып жатқан 
қызметтік тұрғынжайды өтеусіз жекешелендіруге 
құқығы бар.»;

14) 79-бапта:
1-тармақтың екінші бөлігіндегі «4), 6), 7), 10) – 13)» 

деген цифрлар «6), 10, 12-1) жəне 13)» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

3-тармақтағы «мемлекеттік наградалармен – орден-
дермен» деген сөздер «Қазақстан Республикасының 
немесе бұрынғы Кеңестік Социалистік Республикалар 
Одағының мемлекеттік наградаларымен – орден-
дерімен» деген сөздермен ауыстырылсын;

15) 80-баптың 5-тармағының 5) тармақшасындағы 
«қызмет өткеру туралы келісімшарт талабын бұзған іс-
əрекеті» деген сөздер «келісімшарт талаптарын бұзған 
əрекеттері» деген сөздермен ауыстырылсын;

16) 84-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«3. Арнаулы мемлекеттік органдардың қызметтік 
тұрғынжайлары болады, оларды қалыптастыру жəне 
беру тəртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі 
белгілейді.».

3. «Əскери қызмет жəне əскери қызметшілердің 
мəртебесі туралы» 2012 жылғы 16 ақпандағы Қазақстан 
Республикасының Заңына:

1) бүкіл мəтін бойынша «жоғары оқу орны», «жоғары 
оқу орындарында», «жоғары оқу орнын», «жоғары 
оқу орындарының» деген сөздер тиісінше «жоғары 
жəне (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 
ұйымы», «жоғары жəне (немесе) жоғары оқу орнынан 
кейінгі білім беру ұйымдарында», «жоғары жəне (не-
месе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымын», 
«жоғары жəне (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі 
білім беру ұйымдарының» деген сөздермен ауысты-
рылсын; 

2) 1-бапта:
1) тармақшадағы «офицерлер жəне сержанттар (стар-

шиналар) құрамдарының» деген сөздер «офицерлік 
жəне сержанттық құрамдардың» деген сөздермен 
 ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықты-
рылсын: 

«1-1) азаматтық персонал адамдары (жұмыскерлер) 
– Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінде, 
басқа да əскерлер мен əскери құралымдарда (бұдан 
əрі – Қарулы Күштер, басқа да əскерлер мен əскери 
құралымдар) мемлекеттік қызметтегі немесе еңбек 
қатынастарында тұрған Қазақстан Республикасының 
азаматтары;»;

2), 3), 9), 19), 21), 23), 31), 44), 45) жəне 47) 
тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:

«2) ауыспалы құрам – Қарулы Күштердің, басқа да 

əскерлер мен əскери құралымдардың штат санына 
кірмейтін əскери, арнаулы оқу орындарында білім алып 
жатқан Қарулы Күштер, басқа да əскерлер мен əскери 
құралымдар əскери қызметшілерінің санаты;

3) əскерге шақыру бойынша əскери қызмет өткеретін 
əскери қызметшілер – осы Заңда көзделген мерзімге 
Қарулы Күштерге, басқа да əскерлер мен əскери құра-
лымдарға əскери қызметке шақырылған Қазақстан 
Республикасының азаматтары;»;

«9) əскери бөлімнің (мекеменің) штаты – құрамды, 
ұйымдық-штаттық құрылымды, жеке құрамның санын 
жəне Қарулы Күштердің, басқа да əскерлер мен əскери 
құралымдардың қару-жарақ пен əскери техникасы ка-
дастрына сəйкес бекітіп берілген негізгі қару-жарақ 
пен əскери техниканың санын айқындайтын құжат;»;

«19) əскери қызметтен шығару – əскери қызметшіні 
осы Заңда көзделген негіздер бойынша запасқа қойып 
немесе отставкаға шығара отырып, əскери бөлімнің 
(мекеменің) тізімдерінен алып тастау;»;

«21) əскери лауазым – əскери қызмет функцияларын 
орындау үшін лауазымдық өкілеттіктер, лауазымдық 
жəне арнайы міндеттер жүктелген Қарулы Күштердің, 
басқа да əскерлер мен əскери құралымдардың штаттық 
бірлігі;»;

«23) əскери міндеттілер запасы (бұдан əрі – запас) 
– аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың 
жергілікті əскери басқару органдарында əскери есепте 
тұратын, жұмылдыру, соғыс жағдайы кезеңінде жəне 
соғыс уақытында Қарулы Күштерді, басқа да əскерлер 
мен əскери құралымдарды толық жасақтау, жұмылдыра 
өрістету жəне шығынының орнын толтыру мақсатында 
пайдаланылатын, осы Заңда белгіленген жастағы 
əскери міндеттілер;»;

«31) жеке құрам – əскери қызметшілер жəне 
азаматтық персонал адамдары (жұмыскерлер);»;

«44) сарбаздар (матростар) – қатардағы құрамның 
тиісті əскери атақтары берілген əскери қызметшілер;

45) сержанттар (старшиналар) – сержанттық 
құрамның тиісті əскери атақтары берілген əскери 
қызметшілер;»;

«47) теңізге шығу – міндеттерді орындау үшін ко-
рабльдер, катерлер мен кемелер экипаждарының, 
əскери қызметшілердің теңізге шығуы;»;

3) 6-баптың 1-тармағының екінші бөлігінде:
7) тармақшадағы «тұрғын үймен» деген сөздер 

«тұрғынжаймен» деген сөзбен ауыстырылсын;
8) тармақшадағы «қаруды сақтауға, алып жүруге 

жəне қолдануға құқығы бар.» деген сөздер «арнау-
лы құралдарды, қаруды сақтауға, алып жүруге жəне 
қолдануға;» деген сөздермен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15) 
жəне 16) тармақшалармен толықтырылсын:

«9) өздерінің құқықтарын, лауазымдық жəне арнайы 
міндеттерін айқындайтын құжаттармен танысуға;

10) жеке ісіне енгізілгенге дейін өздерінің қызметтік 
жұмысы туралы пікірлермен жəне басқа да құжаттармен, 
жеке іс материалдарымен (мемлекеттік құпияларды 
құрайтын мəліметтерді қамтитын арнайы тексеру ма-
териалдарын қоспағанда) танысуға, сондай-ақ жеке іске 
өздерінің жазбаша түсініктемелерін, басқа да құжаттар 
мен материалдарды қосуға;

11) өзінің жəне өз отбасы мүшелерінің дербес дерек-
терінің қорғалуына;

12) медициналық қамтамасыз етілуге жəне санато-
риялық-курорттық емделуге;

13) зейнетақымен қамсыздандырылуға жəне əлеу-
меттік қорғалуға;

14) əскери қызмет ерекшеліктері ескеріле отырып, 
тиісінше ұйымдастырушылық-техникалық жəне сани-
тариялық жағдайларына;

15) демалысқа;
16) педагогтік, ғылыми немесе өзге де шығармашылық 

қызметті жүзеге асыруға құқығы бар.»;
4) 7-бапта:
1-тармақтың 9) тармақшасындағы «қамтамасыз 

етуге міндетті.» деген сөздер «қамтамасыз етуге;» де-
ген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 
10), 11), 12), 13), 14), 15) жəне 16) тармақшалармен 
толықтырылсын:

«10) Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген қызметтік əдеп нормаларын сақтауға;

11) Қазақстан Республикасының заңдарында 
белгіленген шектеулерді қабылдауға;

12) əскери мүлiктiң сақталуын қамтамасыз етуге;
13) əскери қызметшінің жеке мүдделері өзінің 

лауазымдық өкілеттігімен ұштасатын немесе оларға 
қайшы келетін жағдайларда жазбаша нысанда баянат 
беруге жəне командирге (бастыққа) дереу хабарлауға;

14) əскери қызмет мүдделерiне зиян келтiретiн жария 
сөйлеуге жол бермеуге;

15) командирге (бастыққа):
шет мемлекеттің азаматтығын қабылдау ниеті;
Қазақстан Республикасының азаматтығынан шығу 

туралы өтініш бергені;
егер өзіне белгілі болса, зайыбының (жұбайының) 

немесе өзінің жақын туыстарының шет мемлекеттің 
азаматтығын қабылдау ниеті жəне (немесе) олардың 
Қазақстан Республикасының азаматтығынан шығу 
туралы өтініш бергені туралы жазбаша нысанда дереу 
хабарлауға;

16) теріс себептер, аттестаттаудың қорытындысы 
бойынша анықталған қызметіне сай келмеуі бойынша, 
Қазақстан Республикасының азаматтығы тоқтатылуына 
байланысты əскери қызметтен шығарылған кезде 
уəкілетті мемлекеттік органның бірінші басшысы 
айқындаған тəртіппен мемлекетке:

өзін əскери, арнаулы оқу орнында, оның ішінде шет 
мемлекетте оқытуға, біліктілігін арттыруға, курс тық 
даярлауға, əскери-техникалық жəне өзге де маман-
дықтар бойынша қайта даярлауға жұмсалған ақшаны;

Қазақстан Республикасы мен оқытатын ел арасын-
да жасалған шарт сомасына барабар ақшаны өтеуге 
міндетті.»;

2-тармақ «адамдарының» деген сөзден кейін «лауа-
зымдық жəне арнайы» деген сөздермен толықтырылсын;

5) 9-бап мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толық-
тырылсын: 

«5. Азаматтарды əскери-патриоттық тəрбиелеу тəр-
тібін Қазақстан Республикасының Үкіметі айқын-
дайды.»;

6) 13-баптың тақырыбындағы «жоғары білім беру 
ұйымдарында» деген сөздер «жоғары жəне (немесе) 
жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

7) 15-баптың 1 жəне 2-тармақтары мынадай редак-
цияда жазылсын:

«1. Азаматтар, мыналарды:
1) əскери-есептік мамандығы жоқ əйелдерді;
2) əскери қызметтен отставкаға шығарылған немесе 

запаста болудың шекті жасына толуына байланысты 
əскери есептен алып тасталған не əскери есептен алып 
тасталып, əскери қызметке жарамсыз деп танылған 
адамдарды;

3) бас бостандығынан айыру түрінде жазасын өтеп 
жүрген адамдарды;

4) Қазақстан Республикасынан тыс жерде тұрақты 
тұратын адамдарды; 

5) Қазақстан Республикасының құқық қорғау жəне 
арнаулы мемлекеттік органдарының қызметкерлерін, 
сондай-ақ əскери, арнаулы оқу орындарының курсант-
тары мен тыңдаушыларын қоспағанда, əскери есепке 
алынуға жатады.

2. Əскери есепке алуды жергілікті атқарушы органдар 
ұйымдастырады жəне қамтамасыз етеді.

Əскери міндеттілер мен əскерге шақырылушыларды 
əскери есепке алуды олардың тұрғылықты жері немесе 
уақытша болатын (тұратын) орны бойынша жергілікті 
əскери басқару органдары жүзеге асырады, ал олар 
жоқ елді мекендерде əскери есепке алуды кенттердің, 
ауылдардың, ауылдық округтердің əкімдері қамтамасыз 
етеді.»;

8) 18-баптың 1-тармағында:
екінші бөліктің 1) тармақшасындағы «сарбаздар (ма-

тростар) құрамының» деген сөздер «қатардағы жəне 
сержанттық құрамдардың» деген сөздермен ауысты-
рылсын;

үшінші бөліктің 1) тармақшасындағы «сарбаздар 
(матростар), сержанттар (старшиналар) жəне офицер-
лер құрамының» деген сөздер «қатардағы, сержанттық 
жəне офицерлік құрамдардың əскери» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

9) 19-бапта:
1-тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшалары мынадай 

редакцияда жазылсын:
«1) қатардағы;
2) сержанттық;
3) офицерлік құрамға бөлінеді.»;
2-тармақта:
1) тармақшаның бірінші абзацындағы «сарбаздар 

(матростар) құрамы» деген сөздер «қатардағы құрам» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

2) тармақшаның бірінші абзацындағы «сержанттар 
(старшиналар) құрамы» деген сөздер «сержанттық 
құрам» деген сөздермен ауыстырылсын;

10) 20-бапта:
төртінші бөлікте:
 1) тармақшаның бірінші абзацы мынадай редак-

 ц ия  да жазылсын: 
«1) сержанттық құрамға:»;
2) тармақшаның екінші абзацы «жыл» деген сөзден 

кейін «, ал бес жыл əскери, арнаулы оқу орнындағы 
оқу мерзімі барларға – бір жыл» деген сөздермен 
толықтырылсын; 

бесінші бөліктегі «Сарбаздар (матростар) құрамына» 
деген сөздер «Қатардағы» деген сөзбен ауыстырылсын; 

11) 21-бапта:
4-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жа-

зылсын: 
«Тізбесін уəкілетті мемлекеттік органның бірінші 

басшысы бекіткен лауазымдарға тағайындалатын 
əскери қызметшілерге жəне азаматтық персонал адам-
дарына (жұмыскерлерге) қатысты уəкілетті мемлекеттік 
органның бірінші басшысы айқындаған тəртіппен 
психофизиологиялық жəне полиграфологиялық зерт-
теулер қолданыла отырып, тексеру жүргізіледі.»;

5-тармақтың 6) тармақшасындағы «жұбайымен 
(əскери қызметші зайыбымен)» деген сөздер «немесе 
Қазақстан Республикасы құқық қорғау немесе арнаулы 
мемлекеттік органдарының қызметкері жұбайымен (за-
йыбымен)» деген сөздермен ауыстырылсын;

7-тармақтағы «мекемелерде» деген сөз «бөлім-
шелерде, ал олар əскери қызмет өткеру орны бойынша 
болмаған немесе оларда тиісті бөлімшелер болмаған 
жағдайда – медициналық ұйымдарда» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

12) 22-1-баптың 1-тармағының екінші бөлігінде:
«Əскери» деген сөз «Қарулы Күштер мен əскери» 

деген сөздермен ауыстырылсын;
«уəкілетті» деген сөзден кейін «мемлекеттік» деген 

сөзбен толықтырылсын;
13) 23-баптың 1-тармағының төртінші бөлігі мынадай 

редакцияда жазылсын:
«Осы Заңның 26-бабы 1-тармағының 9) жəне 11) 

тармақшаларында көзделген негіздер бойынша əскери 
қызметтен шығарылған адамдарды қоспағанда, Қарулы 
Күштерде, басқа да əскерлер мен əскери құралымдарда 
күнтізбелік есептеумен жиырма бес жəне одан көп жыл 
қызмет өткерген əскери қызметшілерге запасқа немесе 
отставкаға шығарылған кезде əскери киім нысанын киіп 
жүруге рұқсат етіледі.»;

14) 24-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы 
жетінші бөлікпен толықтырылсын:

«Егер əскери қызметші əскери қызметтен, қызметкер 
Қазақстан Республикасының құқық қорғау жəне 
арнаулы мемлекеттік органдарынан, мемлекеттік 
фельдъегерлік қызметтегі қызметінен шығарылған 
күннен бастап жəне оны əскери қызметке қабылдаған 
күнге дейін үш айдан аспаса, оның көрсетілген 
кезеңде өзге де жеке жəне заңды тұлғалармен еңбек 
қатынастары болмаған жағдайда əскери қызметі 
үзіліссіз деп есептеледі. Бұл ретте көрсетілген кезең 
лауазымдық айлықақыны айқындау үшін өтілін 
жəне (немесе) еңбек сіңірген жылдарына зейнетақы 
төлемдерін тағайындау үшін еңбек сіңірген жылдарын 
есептеу кезінде есепке жатқызылмайды.»;

15) 25-бапта:
1-тармақтың 1) тармақшасындағы «сарбаздар мен 

кіші сержанттар құрамының» деген сөздер «қатардағы 
жəне кіші сержанттық құрамдардың» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«2. Əскери қызметте болудың шекті жасына толған 

əскери қызметшілер Əскери қызмет өткеру қағида-
ларында белгіленген тəртіппен əскери қызметтен 
запасқа немесе отставкаға шығарылуға жатады.

Жоғары кəсіптік даярлығы, атқаратын лауазы-
мында жұмыс тəжірибесі бар жəне əскери қызмет 
өткеру үшін денсаулық жағдайы бойынша жарам-
ды, əскери қызметте болудың шекті жасына толған 
əскери қызметшіге өзінің баянаты бойынша уəкілетті 
мемлекеттік органның бірінші басшысы онымен əскери 
қызмет өткеру туралы жаңа келісімшарт жасасу арқылы 
əскери қызмет мерзімін бес жылға дейінгі мерзімге 
ұзартуы мүмкін.

Əскери қызмет мерзімін ұзарту туралы шешім 
əскери қызметшіні осы Заңда көзделген негіздер 
бойынша Қарулы Күштерден, басқа да əскерлер мен 
əскери құралымдардан шығару мүмкіндігін жоққа 
шығармайды. 

Қазақстан Республикасының Президенті лауазымға 
тағайындаған жəне əскери қызметте болудың шекті 
жасына толған əскери қызметшіге əскери қызмет 
өткеру үшін денсаулық жағдайы бойынша жарамды 
болған жағдайда, өзі берген баянат негізінде Қазақстан 
Республикасының Президенті əскери қызмет мерзімін 
бес жылға дейін ұзартуы мүмкін.»;

мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын: 
«3. Жұмылдыру, соғыс жағдайы кезеңінде жəне соғыс 

уақытында əскери қызметшілердің əскери қызметтегі 
шекті жасы запаста болудың шекті жасына сəйкес 
ұлғайтылады. Бұл ретте олармен жасалған əскери 
қызмет өткеру туралы келісімшарттар жұмылдыру, 
соғыс жағдайы мерзімі жəне соғыс уақыты аяқталғанға 
дейін қолданылады.»;

16) 26-бап мынадай редакцияда жазылсын: 
«26-бап. Əскери қызметтен шығару
1. Əскери қызметшіні əскери қызметтен шығару мы-

надай негіздер бойынша: 
1) əскери қызметте болудың шекті жасына толуы 

бойынша;
2) əскерге шақыру бойынша əскери қызмет мерзімінің 

өтуі бойынша;
3) əскери қызмет өткеру туралы келісімшарт мер-

зімінің өтуі бойынша;
4) əскери-дəрігерлік комиссияның əскери қызметке 

жарамсыз немесе шектеулі жарамды деп тану тура-
лы қорытындысына байланысты денсаулық жағдайы 
бойынша;

5) əскери бөлім (мекеме) штаттарының қысқар-
тылуына байланысты əскери қызметшіні басқа тең 
əскери лауазымдарға тағайындау мүмкін болмаған 
жəне ол төмен əскери лауазымға тағайындалудан бас 
тартқан кезде;

6) Қазақстан Республикасының құқық қорғау не-
месе арнаулы мемлекеттік органдарына ауыстыруды 
қоспағанда, мемлекеттік қызметке немесе мемлекеттік 
мекемелерге ауысуына байланысты;

7) Қазақстан Республикасының азаматтығы тоқта-
тылуына байланысты;

8) уəкілетті мемлекеттік органның арнайы тексеру 
нəтижелері бойынша одан əрі əскери қызмет өткеру 
мүмкін болмауына байланысты;

9) аттестаттау қорытындысы бойынша анықталған 
қызметіне сай келмеуі бойынша;

10) техникалық жəне кəсіптік білім беру бағдар-
ламаларын іске асыратын жоғары əскери оқу орын-
дарының түлектерін, сондай-ақ əскери интерндерді, 
магистранттарды, докторанттарды жəне адъюнкттерді 
шығарып жіберу жағдайларын қоспағанда, əскери, ар-
наулы оқу орнынан шығарып жіберуге байланысты;

11) теріс себептер бойынша;
12) белгіленген мерзімді өткерген адамдар үшін 

төтенше жағдай күшінің жойылуына байланысты 
жүргізіледі.

2. Əскери қызметшіні теріс себептер бойынша əскери 
қызметтен шығару:

1) қылмыс жасағаны үшін соттың айыптау үкімі 
заңды күшіне енген;

2) Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік 
кодексінің 35-бабы бірінші бөлігінің 3), 4), 9), 10) 
жəне 12) тармақтарының немесе 36-бабының негізінде 
қылмыс жасағаны үшін қылмыстық жауаптылықтан 
босатылған;

3) медициналық ұйымда жүргізілген медициналық 
куəландыру нəтижелерімен расталған, əскери қызметтік 
міндеттерін атқару кезінде психикаға белсенді əсер 
ететін заттарды тұтыну немесе масаң күйде болу фактісі 
анықталған, сондай-ақ одан өтуден бас тартқан немесе 
жалтарған; 

4) медициналық ұйымда жүргізілген медициналық 
куəландыру нəтижелерімен расталған қызметтен 
тыс уақытта есірткі, психотроптық заттарды, сол 
тектестерді медициналық емес мақсатта тұтыну фактісі 
анықталған;

5) əскери қызмет өткеру туралы келісімшарт талап-
тары жүйелі түрде (екі жəне одан көп рет) бұзылған;

6) жасалған күніне қарамастан, осы Заңның 38-бабы-
ның 2-тармағында көрсетілген мəліметтер ұсынылмаған 
немесе бұрмаланған;

7) Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тəртіппен əскери атағынан айырылған; 

8) Қазақстан Республикасы арнаулы мемлекеттік 
органының немесе ішкі істер органының əскери 
қызметшісі қатарынан үш жəне одан көп сағат бойы 
дəлелді себепсіз қызметте болмаған;

9) мемлекеттік құпияларды құрайтын мəліметтерді 
жария етуге немесе жоғалтуға, оларды жеткізгіштерді 
жоғалтуға алып келген, құпиялылық режимін қамта-
масыз ету жөніндегі белгіленген талаптар бұзылған;

10) Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасында 
жəне «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңында айқындалған;

11) əскери қызметке кір келтіретін теріс қылық 
жасалған жағдайларда жүргізіледі. 

Əскери қызметшінің мынадай əрекеттері, оның 
ішінде əскери қызметтік міндеттерін атқарумен бай-
ланысты емес, бірақ азаматтардың көз алдында əскери 
қызметтің беделін анық түсіретін əрекеттері, атап 
айтқанда: 

қызмет бабын жеке пайдакүнемдік мақсатта пай-
далану; 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
олардың лауазымдық жəне арнайы міндеттері бо-
лып табылатын жағдайларды қоспағанда, кəсіпкерлік 
қызметтің кез келген түрімен, оның ішінде коммер-
циялық делдалдықпен айналысу; 

қызмет бабын пайдалана отырып жұмыстарды орын-
дау мен қызметтер көрсету жəне сол үшін сыйақы алу; 

бюджет қаражатына немесе мемлекеттік мүлікке 
тікелей қызмет көрсететін əскери қызметшінің кінəлі 
əрекеттер жасауы, егер бұл əрекеттер уəкілетті лауа-
зымды адам тарапынан оған деген сенімді жоғалтуға 
негіз берсе;

əскери қызметшінің əскери киім нысанында қоғамдық 
орынға адамның қадір-қасиетін жəне қоғамдық 
имандылықты қорлайтын, алкогольдік немесе есірткі, 
психотроптық заттарды, сол тектестерді медициналық 
емес мақсатта тұтынудан туындаған өзге де масаң 
күйде келуі;

ақшалай немесе өзге де мүліктік сипаттағы құмар 
ойындарға қатысуы əскери қызметке кір келтіретін 
теріс қылықтар болып табылады.

3. Келісімшарт бойынша əскери қызмет өткеретін 
əскери қызметшінің:

1) өзіне қатысты əскери қызмет өткеру туралы 
келісімшарт талаптары елеулі жəне (немесе) жүйелі 
түрде (екі жəне одан көп рет) бұзылған жағдайда;

2) отбасы жағдайлары бойынша:
өзі əскери қызмет өткеретін жергілікті жерде оның от-

басы мүшесінің медициналық көрсетілімдер бойынша 
тұруы мүмкін болмаған жəне оны жаңа əскери қызмет 
орнына ауыстыру мүмкіндігі болмаған кезде;

отбасының басқа елді мекенге көшу қажеттілігіне 
байланысты əскери қызметші – жұбайының (əскери 
қызметші – зайыбының) əскери қызмет орнын 
өзгерткен;

тұрғылықты жері бойынша медициналық ұйымның 
қорытындысына сəйкес денсаулық жағдайы бойын-
ша тұрақты күтімге мұқтаж не бірінші немесе екінші 
топтағы мүгедектер болып табылатын жұбайына 
(зайыбына), жақын туыстарына немесе Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген жалпыға 
бірдей белгіленген зейнеткерлік жасқа толған неме-
се он сегіз жасқа толмаған адамдарға, заң бойынша 
аталған азаматтарды күтіп-бағуға міндетті басқа адам-
дар болмаған кезде, тұрақты күтім жасау қажет болған;

əскери қызметші анасыз (əкесіз) тəрбиелеп отырған 
он сегіз жасқа толмаған балаға (балаларға) күтім жасау 
қажет болған кезде;

(Жалғасы. Басы 1, 11-12-беттерде) 

(Соңы 14-бетте) 
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3) Қазақстан Республикасының өкілді органдарына 
сайланған немесе тағайындалған жағдайда;

4) судья лауазымына сайланған немесе тағайындалған 
жағдайда, əскери қызметтен мерзімінен бұрын шыға-
рылуға құқығы бар.

4. Əскерге шақыру бойынша əскери қызмет өткеретін 
əскери қызметші осы баптың 1-тармағының 2), 4) 
жəне 7) тармақшаларында, 2-тармағының 1) жəне 
2) тармақшаларында, 3-тармағының 3) жəне 4) 
тармақшаларында көзделген негіздер бойынша əскери 
қызметтен шығарылады.

5. Мерзімді əскери қызметтегі əскери қызметшінің:
1) осы Заңның 35-бабының 9-тармағына сəйкес 

əскерге шақыруды кейінге қалдырудан бас тарту ту-
ралы өтініш берген адамдарды қоспағанда, отбасы 
жағдайының өзгеруі салдарынан əскерге шақыруды 
кейінге қалдыру немесе əскерге шақырудан босату 
құқығы туындаған;

2) Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес ше-
телге шығуға құқық берілетінін растайтын құжаттары 
болған кезде отбасы құрамында шетелде тұрақты 
тұрғылықты тұруға немесе Қазақстан Республикасынан 
тыс жерде тұрақты тұратын отбасымен қосылу үшін 
кеткен жағдайларда мерзімінен бұрын қызметтен 
шығарылуға құқығы бар.

6. Офицерлік құрамның əскерге шақыру бойын-
ша əскери қызмет өткеретін əскери қызметшісінің 
осы Заңның 35-бабы 2-тармағының 1) жəне 2) тар-
мақшаларында көзделген мəн-жайлар болған кезде 
əскери қызметтен мерзiмiнен бұрын шығарылуға 
құқығы бар.

7. Қайтыс болған (қаза тапқан) əскери қызметшi – 
қайтыс болған (қаза тапқан) күні құжатпен расталған 
күннен кейiнгі келесі күннен бастап, ал сот хабарсыз 
кетті деп таныған немесе қайтыс болды деп жариялаған 
əскери қызметші сот шешімі заңды күшіне енген 
күннен бастап əскери бөлімнің (мекеменің) тiзiмдерінен 
шығарылады.

8. Белгіленген мерзiмдердi өткерген əскери қыз-
метшіні əскери қызметтен шығару төтенше жағдай 
немесе соғыс жағдайы енгiзілген жағдайда, оның 
қолданылу кезеңіне тоқтатыла тұрады.

Бұл ретте онымен жасалған əскери қызмет өткеру 
туралы келісімшарт төтенше жағдай немесе соғыс 
жағдайы кезеңі бойы қолданыста болады.

9. Келісімшарт бойынша əскери қызмет өткеретін 
əскери қызметшіге əскери қызметте болудың шекті жа-
сына толуы, денсаулық жағдайы бойынша не əскери бө-
лім (мекеме) штаттарының қысқартылуына байланыс ты 
əскери қызметтен шығарылған кезде жұмыстан шығу 
(біржолғы) жəрдемақысы еңбек сіңірген жылдары: 

күнтізбелік 10 жылдан аз болғанға – үш айлық 
ақшалай қаражат;

күнтізбелік 10 жылдан 15 жылға дейін болғанға – төрт 
айлық ақшалай қаражат;

күнтізбелік 15 жылдан 20 жылға дейін болғанға – бес 
айлық ақшалай қаражат;

күнтізбелік 20 жылдан 25 жылға дейін болғанға – 
алты айлық ақшалай қаражат;

күнтізбелік 25 жылдан 30 жылға дейін болғанға – жеті 
айлық ақшалай қаражат;

күнтізбелік 30 жылдан астам болғанға – сегіз айлық 
ақшалай қаражат мөлшерінде төленеді. 

Келісімшарт бойынша əскери қызметке қайта кірген 
кезде жұмыстан шығу (біржолғы) жəрдемақысының 
мөлшері, осы жұмыстан шығу (біржолғы) жəрдемақысы 
бұрын əскери қызметтен не Қазақстан Республикасының 
құқық қорғау жəне арнаулы мемлекеттік органдарынан 
қызметтен шығарылған кезде төленбеген жағдайларды 
қоспағанда, бұрын төленген жұмыстан шығу (біржолғы) 
жəрдемақысы ескеріле отырып айқындалады.

Əскерге шақыру бойынша əскери қызмет мерзімі 
өткен соң немесе денсаулық жағдайы бойынша əскери 
қызметтен шығарылған кезде мерзімді əскери қызметтегі 
əскери қызметшіге жұмыстан шығу жəрдемақысы – бір 
айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, ал жетім балалар 
мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар 
арасынан болған аталған əскери қызметшіге бес айлық 
есептік көрсеткіш мөлшерінде төленеді.

Жауынгерлік іс-қимылдарға, терроризмге қарсы жəне 
(немесе) бітімгершілік операцияларына қатысқаны 
үшін Қазақстан Республикасының немесе бұрынғы 
Кеңестік Социалистік Республикалар Одағының 
орденімен (ордендерімен) марапатталған əскери 
қызметшіге жұмыстан шығу жəрдемақысының мөлшері 
ақшалай қаражаттың екі айлықақысына ұлғайтылады.

Келісімшарт бойынша əскери қызмет өткерген 
жəне əскери қызметте болудың шекті жасына то-
луы, денсаулық жағдайы бойынша немесе əскери 
бөлім (мекеме) штаттарының қысқартылуына бай-
ланысты əскери қызметтен шығарылған офицерлік 
құрамның əскери қызметшісіне еңбек сіңірген жылда-
ры үшін зейнетақы төлемдеріне құқығы болмаған кезде 
жұмыстан шығу (біржолғы) жəрдемақысын төлеумен 
қатар əскери қызметтен шығарылған күннен бастап 
бір жыл бойы əскери атағы бойынша айлықақы төлеу 
сақталады. 

Бұл ретте, егер көрсетілген мерзім ішінде əскери 
қызметшілерге əскери атақ бойынша айлықақылары 
өсетін болса, тиісінше əскери қызметтен шығарылған, 
офицерлік құрамның əскери қызметшілеріне төленетін 
осы айлықақылар мөлшері ұлғаяды. 

10. Осы Заңның 37-бабының 6-тармағына сəйкес 
келісімшарт бойынша əскери қызметке кірген қатар-
дағы жəне сержанттық құрамдардың əскери қызмет-
шілері, мерзімді əскери қызметтің белгіленген мерзімін 
өткермеген, жиырма алты жасқа толмаған, бірақ он 
сегіз жастан кіші емес, бір жылдан аз қызмет өткерген 
немесе оқыған жəне келісімшарт бойынша əскери 
қызметтен шығарылған немесе əскери, арнаулы оқу 
орындарынан шығарып жіберілген курсанттар мен 
кадеттер мерзімді əскери қызметтің қалған мерзімін 
өткеру үшін белгіленген тəртіппен əскери бөлімдерге 
(мекемелерге), бірақ кемінде үш ай мерзімге жіберіледі.

Бұрын мерзімді əскери қызмет өткермеген, он сегіз 
жасқа толмаған, бір жылдан аз оқыған жəне əскери, 
арнаулы оқу орындарынан шығарып жіберілген кур-
санттар мен кадеттер мерзімді əскери қызметтің қалған 
мерзімін өткеру үшін белгіленген тəртіппен əскери 
қызметке шақыруға əскерге шақырылушыларды əскери 
есепке қою үшін тұрғылықты жері немесе уақытша 
болу (тұру) орны бойынша жергілікті əскери басқару 
органдарына, бірақ кемінде үш ай мерзімге жіберіледі.

Əскери, арнаулы оқу орнынан шығарып жіберілген 
курсанттар мен кадеттер үшін оқу уақыты мерзімді 
əскери қызмет мерзіміне есепке жатқызылады.

Үлгерімсіздігі, тəртіпсіздігі үшін, өз бастамасы бо-
йынша, теріс себептермен, Қазақстан Республикасының 
азаматтығы тоқтатылуға байланысты əскери қызметтен 
шығару салдарынан əскери, арнаулы оқу орны-
нан шығарып жіберілген, сондай-ақ əскери қызмет 
өткеру туралы келісімшарт жасасудан бас тартқан 
курсант немесе кадет оқытудың бірінші жылының 
шығындарын қоспағанда, өзін əскери, арнаулы оқу 
орнында оқыту кезеңінде тамақтандыруды қамтамасыз 

етуге, стипендия төлеуге жəне жол жүруіне арналған 
шығындарға сəйкес келетін ақшаны мемлекетке өтеуге 
міндетті.

Көрсетілген міндеттемелер əскери, арнаулы оқу 
орнындағы оқытудың бірінші жылы ішінде оқудан 
шығарып жіберілген жəне келесі курсқа көшірілмеген, 
мерзімді əскери қызметтің қалған мерзімін өткеру үшін 
белгіленген тəртіппен əскери бөлімдерге (мекемелерге) 
жіберілген курсанттар мен кадеттерге қолданылмайды.

Оқудан шығарып жіберілген курсанттар мен кадет-
терден мемлекет кірісіне ақшаны өндіріп алу мəселелері 
бойынша 2018 жылғы 1 қаңтарға дейін заңды күшіне 
енген сот актілері бойынша қозғалған атқарушылық 
іс жүргізулер «Атқарушылық іс жүргізу жəне сот 
орындаушыларының мəртебесі туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңында белгіленген тəртіппен 
тоқтатылады.

Осы тармақтың төртінші бөлігінде көзделген ақшаны 
мемлекет кірісіне өндіріп алу туралы талап қоюлар 2018 
жылғы 1 қаңтардан кейін оқудан шығарып жіберілген 
курсанттар мен кадеттерге беріледі.

Əскери, арнаулы оқу орнына қайта қабылдау не-
месе келісімшарт бойынша əскери қызметке кіру оқу 
жəне (немесе) келісімшарт бойынша əскери қызмет 
өткеру кезеңінде оқытуға жұмсалған ақшаны өндіріп 
алуды тоқтата тұруға негіз болып табылады. Əскери, 
арнаулы оқу орнында оқыту кезеңі есепке алынбастан, 
күнтізбелік есептеумен келісімшарт бойынша он жыл 
əскери қызмет өткергеннен кейін (ұшқыштар құрамы 
үшін – он бес жыл) оқытуға жұмсалған ақшаны өндіріп 
алу тоқтатылады.

Əскери, арнаулы оқу орнын бітірген əскери қызметші 
теріс себептермен, Қазақстан Республикасының 
азаматтығы тоқтатылуға байланысты немесе аттестат-
тау қорытындысы бойынша анықталған қызметіне 
сай келмеуі бойынша əскери қызметтен шығарылған 
жағдайда, оқытудың бірінші жылының шығындарын 
қоспағанда, курсанттар мен кадеттерді əскери, арнау-
лы оқу орнында оқыту кезеңінде тамақтандыруды 
қамтамасыз етуге, стипендия төлеуге жəне жол жүруіне 
арналған шығындарға сəйкес келетін ақшаны мемлекет-
ке əскери қызмет өткеру туралы келісімшарт мерзімі 
аяқталғанға дейін қызмет өткерілмеген əрбір толық ай 
үшін пропорционалды түрде өтеуге міндетті.

Техникалық жəне кəсіптік білім беру (негізгі орта 
білім беру базасында) бағдарламаларын іске асыра-
тын əскери, арнаулы оқу орнының түлегі жоғары білім 
беру бағдарламаларын іске асыратын əскери, арнау-
лы оқу орнына түспеген жəне əскери қызметті одан 
əрі өткеруден бас тартқан жағдайларда, өзін оқытуға 
жұмсалған ақша өтелместен, мерзімді əскери қызметтің 
қалған мерзімін өткеру үшін əскери бөлімдерге (ме-
кемелерге), бірақ кемінде үш ай мерзімге жіберіледі.

Əскери, арнаулы оқу орындарында əскери қызметшіні 
оқытуға жұмсалған ақшаны мемлекетке өтеу тəртібін 
құрылымында əскери, арнаулы оқу орны бар уəкілетті 
мемлекеттік органның бірінші басшысы айқындайды.

Əскери, арнаулы оқу орнын бітірген жəне бітіргеннен 
кейін он жыл қызмет өткермеген (ұшқыштар құрамы 
үшін – он бес жыл) Қарулы Күштердің, басқа да 
əскерлер мен əскери құралымдардың əскери қызметшісі 
не Қазақстан Республикасы құқық қорғау неме-
се арнаулы мемлекеттік органдарының қызметкері 
теріс себептермен, Қазақстан Республикасының 
азаматтығы тоқтатылуға байланысты немесе аттестат-
тау қорытындысы бойынша анықталған қызметіне сай 
келмеуі бойынша қызметтен шығарылған жағдайда, 
мемлекеттік органдар құрылымына əскери, арнаулы 
оқу орны кіретін мемлекеттік органды бұл туралы бір 
ай ішінде хабардар етуге міндетті. 

11. Осы Заңның 47-бабында көзделген құқықты 
пайдаланған, қатардағы жəне сержанттық құрамдардың 
əскери лауазымдарында келісімшарт бойынша əскери 
қызмет өткеретін əскери қызметші теріс себептер мен, 
Қазақстан Республикасының азаматтығы тоқтатылу-
ға байланысты немесе аттестаттау қорытындысы бо-
йынша анықталған қызметіне сай келмеуі бойынша 
əскери қызметтен шығарылған кезде өзін жоғары 
жəне (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 
ұйымдарында оқытуға жұмсалған ақшаны өтеуге 
міндетті.

12. Мерзімді əскери қызметтегі əскери қызметші 
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тəртіппен төтенше жағдайдың енгізілуіне байланысты 
оны əскерге шақыру мерзімі ауыстырылған жағдайда 
əскери қызмет мерзімі өткенге дейін қызметтен шыға-
рылуға жатады. 

13. Əскери қызметтен шығарылған адамдар Қазақстан 
Республикасының заңдарында белгіленген тəртіппен 
қызметтен шығару туралы шешімге шағым жасауға 
құқылы.»;

17) 31-бап мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен 
толықтырылсын: 

«Мерзімді əскери қызметке Қазақстан Республика-
сының заңнамасына сəйкес тиісті физикалық жəне 
моральдық-психологиялық қасиеттері бар азаматтар 
шақырылады.»;

18) 32-баптағы «Жиырма тоғыз жасқа дейінгі, əскери 
қызметке жарамды запастағы офицерлер» деген сөздер 
«Əскери қызметке жарамды, жиырма тоғыз жасқа 
дейінгі запастағы офицерлер мен отыз екі жасқа дейінгі 
медициналық қызметтің запастағы офицерлері» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

19) 33-бап мынадай редакцияда жазылсын: 
«33-бап. Əскери міндеттілерді əскери жиындарға 

шақыру
Əскери мiндеттiлер:
1) жұмылдыру дайындығы жөніндегі республикалық 

іс-шаралар шеңберінде:
əскери басқару органдарына, Қарулы Күштердің 

əскери бөлімдеріне (мекемелеріне) (аумақтық əскер-
лердің аумақтық органдарын қоспағанда) – Қазақстан 
Республикасы Қорғаныс министрінің бұйрығы 
негізінде;

əскери басқару органдарына, басқа да əскерлер 
мен əскери құралымдардың əскери бөлімдеріне 
(мекемелеріне) – Қорғаныс министрлігімен келісу 
бо йынша уəкілетті мемлекеттік орган бірінші бас-
шысының бұйрығы негізінде;

2) аумақтық əскерлердің аумақтық органдары-
на жұмылдыру дайындығы, аумақтық қорғаныс 
дайындығы жөніндегі іс-шаралар шеңберінде Қазақстан 
Республикасы Қарулы Күштерінің Бас штабымен 
келісу бойынша облыс, республикалық маңызы бар 
қала, астана əкімдігінің қаулысы негізінде əскери 
жиындарға шақырылады.»;

20) 35-баптың 2-тармағында:
1) тармақшаның екінші бөлігінде:
екінші абзацтағы «əйелі» деген сөз «зайыбы» деген 

сөзбен ауыстырылсын;
төртінші жəне бесінші абзацтардағы «күйеусiз 

(əйелсiз)» деген сөздер «жұбайынсыз (зайыбынсыз)» 
деген сөздермен ауыстырылсын; 

3) тармақша «азаматтарға» деген сөзден кейін 
«мерзімді əскери қызметке шақыруды кейінге қалдыру» 
деген сөздермен толықтырылсын; 

21) 38-бапта:

1-тармақтың бірінші бөлігінің 3) тармақшасы мына-
дай редакцияда жазылсын: 

«3) курсанттарды, кадеттерді қоспағанда, он сегіз 
жастан кіші болмауға жəне əскери қызметте болудың 
шекті жасына толуға:

келісімшарт бойынша əскери қызметке алғаш рет 
кіретіндер үшін – он екі жыл жəне алты ай;

келісімшарт бойынша əскери қызметке қайта 
кіретіндер жəне қатардағы жəне кіші сержанттық 
құрамдардың əскери атақтары барлар үшін – он екі 
жыл жəне алты ай;

келісімшарт бойынша əскери қызметке қайта 
кіретіндер жəне кіші офицерлік жəне аға сержанттық 
құрамдардың əскери атақтары барлар үшін – он жыл;

келісімшарт бойынша əскери қызметке қайта 
кіретіндер жəне аға офицерлік немесе жоғары сержант-
тық құрамның əскери атақтары барлар үшін – бес жыл 
қалғанға дейін;»;

2-тармақтың бірінші бөлігінде:
2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 
«2) медициналық (əскери-дəрігерлік) комиссия 

келісімшарт бойынша əскери қызметке кіруге жарам-
сыз деп таныған;»;

5) жəне 8) тармақшалар алып тасталсын; 
12) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 
«12) арнайы тексеруден өтпеген жəне (немесе) өзі не 

өзінің ата-анасы, балалары, асырап алушылары, асырап 
алынғандары, ата-анасы бір жəне ата-анасы бөлек аға-
інілері мен апа-қарындастары (сіңлілері) немесе зайыбы 
жəне оның ата-анасы, балалары, асырап алушылары, 
асырап алынғандары, ата-анасы бір жəне ата-анасы 
бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері (қарындастары) ту-
ралы көрінеу жалған мəліметтер хабарлаған;»;

13) тармақшадағы «орындамаған;» деген сөз «орын-
дамаған адам қабылданбайды.» деген сөздермен ауыс-
тырылып, 14) жəне 15) тармақшалар алып тасталсын;

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«3. Денсаулық жағдайына байланысты келісімшарт 

бойынша əскери қызметке жарамдылығын айқындау 
үшін Əскери-дəрігерлік сараптама жүргізу қағидаларына 
сəйкес медициналық куəландыру жүргізіледі.»;

22) 41-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«1. Запаста болудың шекті жасына толмаған:
1) əскери немесе құқық қорғау қызметінен шыға-

рылған;
2) Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік 

органдарындағы қызметтен:
қатардағы жəне сержанттық құрамдар қатарынан;
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет 

қызметінен;
теріс себептермен;
қызмет өткеру туралы келісімшарт талаптарын 

орындамауға байланысты шығарылған;
3) əскери қызметке шақырудан босатылуына байла-

нысты əскери қызмет өткермеген;
4) жиырма жеті жасқа толғаннан кейін əскерге 

шақыруды кейінге қалдырудың берілуіне байланысты 
əскери қызмет өткермеген;

5) əскери-есептік мамандығы бар əйелдер;
6) жоғары жəне (немесе) жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру ұйымдарының əскери кафедрала-
рында запастағы офицерлер мен запастағы сержанттар 
бағдарламалары бойынша даярлықтан өткен;

7) Қорғаныс министрлігінің мамандандырылған 
ұйымдарында өтеулі негізде əскери-техникалық жəне 
өзге де мамандықтар бойынша оқудан өткен адамдар 
запасқа алынды деп есептеледі.»;

23) 42-бапта:
1-тармақтың 1) тармақшасындағы «сарбаздар (ма-

тростар), сержанттар (старшиналар) құрамы» деген 
сөздер «қатардағы жəне сержанттық құрамдар» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

2-тармақтың 1) тармақшасындағы «сарбаздар (ма-
тростар), сержанттар (старшиналар) құрамы» деген 
сөздер «қатардағы жəне сержанттық құрамдар» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

24) 44-бапта:
5-1-тармақта:
бірінші бөліктің бірінші абзацындағы «мекемелер 

(ұйымдар, бөлімшелер)» деген сөздер «(медициналық) 
бөлімшелер» деген сөздермен ауыстырылсын;

төртінші бөлік алып тасталсын;
7-тармақтың бірінші бөлігінің 10) тармақшасы мы-

надай редакцияда жазылсын: 
«10) əскери-медициналық (медициналық) бөлім-

шелерде стационарлық емделуде (медициналық 
куəландыруда) болған кезде;»;

8-тармақта:
төртінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Курсанттарды, кадеттерді жəне əскерге шақыру 

бойынша əскери қызметшілерді қоспағанда, əскери 
қызметшілер 100 километрден астам қашықтықтағы 
басқа жергілікті жерге жаңа қызмет орнына (оның 
ішінде əскери бөлім (мекеме) немесе бөлімше 
құрамында) ауыстырылған кезде оларға əскери 
қызметшінің өзіне екі айлық ақшалай қаражат жəне 
əрбір отбасы мүшесіне:

1) жұбайына (зайыбына);
2) сот шешімі негізінде бөлек тұратын, бұрынғы не-

кеден (некелерден) (ерлі-зайыптылықтан) туған баланы 
(балаларды) қоспағанда, баласына (балаларына), оның 
ішінде ортақ немесе ерлі-зайыптылардың біреуінің ба-
ласына (балаларына);

3) сот шешімі негізінде бөлек тұратын, бұрынғы 
некеден (некелерден) (ерлі-зайыптылықтан) туған 
мүгедек баланы (мүге дек балаларды) қоспағанда, жа-
сына қарамастан, ортақ немесе ерлі-зайыптылардың 
біреуінің мүгедек баласына (мүгедек балаларына), 
оның ішінде бала кезінен мүгедекке (мүгедектерге) 
бір айлық ақшалай қаражаттың жартысы мөлшерінде 
көтерме жəрдемақы төленеді.»;

мынадай мазмұндағы бесінші бөлікпен толықты-
рылсын:

«Бұл ретте, егер ерлі-зайыптылардың екеуі де 
əскери қызметші болып табылса немесе олардың 
біреуі Қазақстан Республикасы арнаулы мемлекеттік 
органдарының қызметкері болып табылса, онда əрбір 
отбасы мүшесіне бір айлық ақшалай қаражаттың 
жартысы мөлшеріндегі отбасы мүшелеріне көтерме 
жəрдемақы уəкілетті мемлекеттік органның бірінші 
басшысы айқындайтын тəртіппен олардың біреуіне 
ғана төленеді.»;

25) 46-баптың 7-тармағындағы «əйелдеріне (күйеу-
леріне)», «күйеулерінің (əйелдерінің)», «күйеуінің 
(əйелінің)» деген сөздер тиісінше «зайыптарына 
(жұбайларына)», «жұбайларының (зайыптарының)», 
«жұбайының (зайыбының)» деген сөздермен ауысты-
рылсын;

26) 47-баптың бірінші бөлігіндегі «Сарбаздар (ма-
тростар), сержанттар (старшиналар)» деген сөздер 
«Қатардағы жəне сержанттық құрамдардың əскери» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

27) 50-баптың 1-1-тармағының төртінші бөлігі алып 
тасталсын;

28) 51-бапта:
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«2. Əскери қызметші əскери қызмет өткеру кезеңінде 

не əскери қызметтен шығарылғаннан кейін əскери 
қызмет өткеру кезеңінде алған мертігуі (жаралануы, 
жарақаттануы, контузиясы), ауруы салдарынан қаза 
тапқан (қайтыс болған) жағдайда, əскери қызметшінің 
мұрагерлеріне – соңғы атқарған əскери лауазымы 
бойынша бес жылдық ақшалай қаражат мөлшерінде, 
ал мерзімді əскери қызметтегі əскери қызметшінің, 
курсант пен кадеттің, əскери жиындарға шақырылған 
əскери міндеттінің мұрагерлеріне 500 айлық есептік 
көрсеткіш мөлшерінде біржолғы ақшалай өтемақы 
төлемі жүргізіледі.

Əскери қызметшінің қаза табуына (қайтыс болуы-
на) байланысты біржолғы ақшалай өтемақы оқиға 
болған күннен бастап үш жыл өткенге дейін төленеді 
жəне мүгедектіктің белгіленуіне байланысты бұрын 
төленген біржолғы ақшалай өтемақыға қарамастан 
жүзеге асырылады.»;

3-тармақта:
бірінші бөліктің бірінші абзацы мынадай редакция-

да жазылсын: 
«3. Келісімшарт бойынша əскери қызмет өткеретін 

əскери қызметшіге оның əскери қызмет өткеру кезеңінде 
немесе əскери қызметтен əскери қызмет өткеру кезе-
ңінде алған мертігуі (жаралануы, жарақаттануы, кон-
тузиясы), ауруы салдарынан шығарылған күннен 
бас тап бір жыл өткенге дейін мүгедектік белгіленген 
жағдайларда біржолғы ақшалай өтемақы:»;

екінші бөліктегі «Келісімшарт бойынша əскери 
қызметшілер» деген сөздер «Келісімшарт бойынша 
əскери қызмет өткеретін əскери қызметшілер» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

үшінші бөлікте:
бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын: 
«Мерзiмдi əскери қызметтегі əскери қызметшiлерге, 

стипендия алатын курсанттар мен кадеттерге, əскери 
жиындарға шақырылған əскери мiндеттiлерге осы 
тармақта көзделген жағдайларда:»;

5) тармақша «біржолғы» деген сөзден кейін «ақша-
лай» деген сөзбен толықтырылсын;

6-тармақта:
екінші бөліктегі «əйеліне (күйеуіне)» деген сөздер 

«зайыбына (жұбайына)» деген сөздермен ауыстырыл-
сын;

үшінші бөліктегі «əйелі (күйеуі)» деген сөздер «за-
йыбы (жұбайы)» деген сөздермен ауыстырылсын;

29) 53-бапта:
2-тармақтың бірінші абзацындағы «мерзімді қызмет 

əскери қызметшілеріне жəне əскери оқу орындарының 
(əскери факультеттердің) курсанттарына» деген сөздер 
«мерзімді əскери қызметтегі əскери қызметшілерге, 
курсанттар мен кадеттерге» деген сөздермен ауысты-
рылсын;

3-тармақтағы «сержанттар (старшиналар) құрамына» 
деген сөздер «сержанттық құрамға» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Осы Заңның 26-бабы 2-тармағының 1) жəне 2) 

тармақшаларында көзделген негіздер бойынша əскери 
қызметтен шығаруды қоспағанда, теріс себептермен 
əскери қызметтен шығару əскерге шақыру бойынша 
əскери қызмет өткеретін əскери қызметшілерге қатысты 
қолданылмайды.»;

30) мынадай мазмұндағы 53-1-баппен толық-
тырылсын: 

«53-1-бап. Əскери қызметшілердің материалдық 
жауаптылығы

1. Əскери қызметшілер өздерінің кінəсінен келті-
рілген материалдық залал үшін ғана материалдық 
жауаптылықта болады.

Əскери қызметтік міндеттерін атқару кезінен тыс за-
лал келтірген əскери қызметшілер Қазақстан Респуб-
ликасының заңдарына сəйкес жауаптылықта болады.

Еңсерілмейтін күш жəне құқыққа сыйымды əрекеттер 
салдарынан келтірілген материалдық залал үшін əскери 
қызметшілерді материалдық жауаптылыққа тартуға 
жол берілмейді.

2. Əскери қызметтік міндеттерін атқару кезінде абай-
сызда келтірілген материалдық залал үшін:

1) мерзімді əскери қызметтегі əскери қызметшілерді, 
курсанттар мен кадеттерді, əскери жиындарға шақы-
рылған əскери міндеттілерді қоспағанда, əскери 
қызметшілер, сондай-ақ офицерлік құрамның əскерге 
шақыру бойынша əскери қызметшілері – өздері 
келтірген залал мөлшерінде, бірақ тоғыз айлық ақшалай 
қаражаттан аспайтын мөлшерде;

2) мерзімді əскери қызметтегі əскери қызметшілер, 
курсанттар мен кадеттер – өздері келтірген залал 
мөлшерінде, бірақ бес айлық ақшалай ризықтан (сти-
пендиялардан) аспайтын мөлшерде;

3) əскери жиындарға шақырылған əскери міндеттілер 
– өздері келтірген залал мөлшерінде, бірақ өзінің бір 
айлық жалақысынан аспайтын мөлшерде материалдық 
жауаптылықта болады.

3. Əскери қызметшілер Қазақстан Республикасының 
заңнамасында көзделген жағдайларда толық мате-
риалдық жауаптылықта болады.»;

31) 55-бапта: 
6-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен 

толықтырылсын:
«Осы тармақта аталған адам қаза тапқан (қайтыс 

болған) жағдайда, ақшалай өтемақы алу құқығы қаза 
тапқан (қайтыс болған) адамның отбасы мүшелеріне 
өтеді.»;

6-1-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен 
толықтырылсын: 

«Осы тармақта аталған адам қаза тапқан (қайтыс 
болған) жағдайда, тұрғынжай айырбастау құқығы қаза 
тапқан (қайтыс болған) адамның отбасы мүшелеріне 
өтеді.»;

7-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен 
толықтырылсын:

«Осы тармақта аталған адам қаза тапқан (қайтыс 
болған) жағдайда, ақшалай өтемақы алу құқығы қаза 
тапқан (қайтыс болған) адамның отбасы мүшелеріне 
өтеді.»; 

8-тармақ алып тасталсын;
9-тармақта:
бірінші бөліктің бірінші абзацындағы «сарбаздар 

(матростар), сержанттар (старшиналар)» деген сөздер 
«қатардағы жəне сержанттық құрамдардың əскери» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

үшінші бөліктің 1) тармақшасы мынадай редакция-
да жазылсын: 

«1) осы Заңның 26-бабы 1-тармағының 7), 9) жəне 
11) тармақшаларында көзделген жағдайларда əскери 
қызметті өткеру туралы келісімшарт мерзімі өткенге 
дейін əскери қызметтен шығарылған кезде;».

2-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланған күнінен 
кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа 
енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2022 жылғы 15 сәуір
№ 114-VІI ҚРЗ

(Соңы. Басы 1, 11-13-беттерде) 


