


ЖАСЫ,  ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 

ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ ТУРАЛЫ КОДЕКСІ 

(2021.07.02. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) 

28-бап. «Әкiмшiлiк жауаптылыққа жататын тұлғалар» 

Әкiмшiлiк жауаптылыққа: 

1) әкімшілік құқық бұзушылық аяқталған немесе оның жолын кескен кезде он 

алты жасқа толған, ақыл-есi дұрыс жеке тұлға; 

434-бап.» Ұсақ бұзақылық» 

1. Ұсақ бұзақылық, яғни қоғамдық орындарда былапыт сөйлеу, жеке тұлғаларға қорлап 

тиiсу, тұрғын үй-жайларды қорлау, ортақ пайдалану орындарын, саябақтарды, скверлердi 

ластау, оның iшiнде белгiленбеген орындарға коммуналдық қалдықтарды тастау және 

айналасындағыларға сыйламаушылықты бiлдiретiн, қоғамдық тәртiптi және жеке 

тұлғалардың тыныштығын бұзатын басқа да осындай әрекеттер - 

бес айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға не он тәулiкке дейiнгi 

мерзiмге әкiмшiлiк қамаққа алуға әкеп соғады. 

2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл 

iшiнде қайталап жасалған әрекеттер - 

он бес тәулiкке дейiнгi мерзiмге әкiмшiлiк қамаққа алуға әкеп соғады. 

3. Осы баптың екiншi бөлiгiнде көзделген, осы Кодекстiң 50-бабының екіншi бөлiгiне 

сәйкес әкiмшiлiк қамаққа алу қолданылмайтын адамдар жасаған әрекеттер - жиырма 

айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады (50-бап. Әкiмшiлiк 

қамаққа алу 2. Жүктi әйелдерге және он төрт жасқа дейiнгi балалары бар әйелдерге, он 

сегiз жасқа толмаған адамдарға, 1 және 2-топтағы мүгедектерге, сондай-ақ елу сегiз 

жастан асқан әйелдерге, алпыс үш жастан асқан еркектерге және он төрт жасқа 

толмаған балаларын жалғыз өзі тәрбиелеп отырған еркектерге әкiмшiлiк қамаққа алуды 

қолдануға болмайды). 

435-бап. «Кәмелетке толмаған адам жасаған бұзақылық» 

Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң 293-бабының бiрiншi бөлiгiнде 

көзделген, он төрттен он алты жасқа дейiнгi кәмелетке толмаған адам жасаған ұсақ 

бұзақылық немесе бұзақылық - 

ата-анасына немесе оларды алмастыратын адамдарға жеті айлық есептiк көрсеткiш 

мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.( 293-бап. Бұзақылық. 1. Бұзақылық, яғни 

қоғамдық тәртіпті қоғамды құрметтемеу анық көрінетін, азаматтарға күш 

қолданумен не оны қолдану қатерін төндірумен, сол сияқты бөтеннiң мүлкiн жоюмен 

немесе бүлдiрумен не барынша арсыздықпен ерекшеленетiн әдепсiз әрекеттер жасаумен 

ұштасқан аса қатыгездікпен бұзу - екі мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде 

айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жүмыстарына не алты жүз сағатқа дейінгі 
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мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не екі жылға дейінгі мерзімге бас 

бостандығын шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады). 

441-бап. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген орындарда 

темекі бұйымдарын, оның ішінде қыздырылатын темекісі бар 

бұйымдарды, кальянға арналған темекіні, кальян қоспасын, темекіні 

қыздыруға арналған жүйелерді, электрондық тұтыну жүйелерін және 

олар үшін сұйықтықтарды тұтынуға тыйым салуды бұзу 

1. Осы баптың 1-2-бөлігінде көзделген жағдайды қоспағанда, Қазақстан Республикасының 

заңнамасында тыйым салынған орындарда темекі бұйымдарын, оның ішінде қыздырылатын 

темекісі бар бұйымдарды, кальян қоспасына арналған темекіні, темекіні қыздыруға арналған 

жүйелерді, электрондық тұтыну жүйелерін және олар үшін сұйықтықтарды тұтынуға, - 

Жеке тұлғаларға он бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады. 

1-2. Темекі бұйымдарын, оның ішінде қыздырылатын темекісі бар бұйымдарды, кальянға 

арналған темекіні, кальян қоспасын, темекіні қыздыруға арналған жүйелерді, электрондық 

тұтыну жүйелерін және оларға арналған сұйықтықтарды әуе кемесінің бортында тұтыну - 

Жеке тұлғаларға елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады. 

2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл 

ішінде қайталап жасалған іс-әрекет, - 

Жеке тұлғаларға жиырма айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады. 

3. Жұмыс берушінің темекі өнімдерін, оның ішінде қыздырылатын темекісі бар бұйымдарды, 

кальянға арналған темекіні, кальян қоспасын, темекіні қыздыруға арналған жүйелерді, 

электрондық тұтыну жүйелерін және олар үшін сұйықтықтарды тұтынатын адамдарға бұл 

үшін белгіленбеген арнайы орындарда шаралар қолданбауы - 

лауазымды адамдарға, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес 

ұйымдарға - жиырма бес, орта кәсіпкерлік субъектілеріне - қырық, ірі кәсіпкерлік 

субъектілеріне алпыс айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады. 

 

442-бап. «Кәмелетке толмағандардың заңды өкілдерінің еріп жүруінсіз түнгі 

уақытта ойын-сауық мекемелерінде немесе тұрғынжайдан тыс жерде 

болуы» 

1. Кәмелетке толмағандардың түнгі уақытта заңды өкілдерінің еріп жүруінсіз сағат 22-ден 

таңғы 6-ға дейін ойын-сауық мекемелерінде болуы - 

заңды өкілдеріне үш айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп 

соғады. 

2. Кәмелетке толмағандардың заңды өкілдерінің еріп жүруінсіз тұрғынжайдан тыс жерде 

сағат 23-тен таңғы 6-ға дейін болуы - 

заңды өкілдеріне ескерту жасауға әкеп соғады. 



3. Осы баптың бірінші және екінші бөліктерінде көзделген, әкімшілік жаза 

қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекеттер - 

заңды өкілдеріне жеті айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады. 

443-бап. «Қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге қатысатын адамның заңды талабына 

бағынбау» 

1. Қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге қатысатын адамның заңды талабына бағынбау - 

бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады. 

2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл 

ішінде қайталап жасалған әрекет (әрекетсіздік) – 

он айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға не бес тәулікке дейін 

әкімшілік қамаққа алуға әкеп соғады. 

444-бап. «Құмар ойындарға қатысу, тарту немесе рұқсат беру» 

1. Құмар ойындарға (ақшаға, затқа және өзге де құндылықтарға) бұл үшiн бөлiнбеген 

орындарда қатысу, сол сияқты бұған арнайы рұқсаты жоқ адамдардың спорттық және өзге 

де жарыстарға ставка қабылдауы - 

ойын құралдары, ақша, заттар және өзге де құндылықтар тәркiлене отырып, жеке 

тұлғаларға екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады. 

2. Қазақстан Республикасының жиырма бір жасқа дейінгі азаматтарын құмар ойындармен 

және (немесе) ақшаға, заттарға және өзге де құндылықтарға бәс тігумен айналысуға тарту 

және рұқсат ету - 

жеке тұлғаларға екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп 

соғады. 

 

Жасы, ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  

КОДЕКСІ  

 ХАЛЫҚ ДЕНСАУЛЫҒЫ ЖӘНЕ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖҮЙЕСІ ТУРАЛЫ 

(2021.06.24. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен) 

110 бап. Темекі бұйымдарын, оның ішінде қыздырылатын темекісі бар бұйымдарды, 

кальянға арналған темекіні, кальян қоспасын, темекіні қыздыруға арналған 

жүйелерді, электрондық тұтыну жүйелерін және оларға арналған сұйықтықтар мен 

алкогольді тұтынудың алдын алу және шектеу 

1. Темекі бұйымдарын, оның ішінде қыздырылатын темекісі бар бұйымдарды, 

кальянға арналған темекіні, кальян қоспасын, темекіні қыздыруға арналған жүйелерді, 

электрондық тұтыну жүйелері мен олар үшін сұйықтықтарды, сондай-ақ алкогольді 

тұтынудың салдарларынан халықтың денсаулығын қорғауға және тәуелділіктің, оның 

ішінде никотинді жеткізу және темекіні тұтыну құралдарының жаңа түрлерінен 

туындайтын тәуелділіктің, темекіні қыздыруға арналған жүйелердің, электрондық тұтыну 

жүйелерінің, кальянның туындауының алдын алу және шектеу, темекі өнімдерін сатып 
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алуға құқығы, халықтың өмірі мен денсаулығы үшін жоғары қауіп факторлары ретінде 

темекі бұйымдары мен алкогольді тұтынуға қатынасын қалыптастыру, халықаралық 

міндеттемелерге сәйкес алкоголь және темекі бұйымдарын тұтынудың таралуының алдын 

алу бойынша келісілген іс-қимылдар жүргізу. 

2. Темекі бұйымдарын, оның ішінде қыздырылатын темекісі бар бұйымдарды, 

кальянға арналған темекіні, кальян қоспасын, темекіні қыздыруға арналған жүйелерді, 

электрондық тұтыну жүйелерін және оларға арналған сұйықтықтарды сатуға тыйым 

салынады: 

1) жиырма бір жасқа дейінгі адамдарға; 

2) он сегіз жасқа дейінгі адамдар; 

3) темекі бұйымының ашық қораптарынан немесе темекі бұйымдарын даналап сату; 

4) Сауда автоматтары, өзге де электрондық немесе механикалық құрылғылар арқылы 

сатушының тікелей қатысуынсыз жүзеге асырылады; 

5) денсаулық сақтау, білім беру ұйымдарының, дене шынықтыру-сауықтыру, спорт 

және спорттық-техникалық құрылыстардың, стадиондардың ғимараттарында және 

аумақтарында; 

6) өнімнің сапасын растайтын тиісті құжаттарсыз; 

7) темекі бұйымының қорабына түсірілмеген акциздік таңбасыз; 

8) егер темекі бұйымының қорабында жиырмадан кем темекі болса; 

9) темекі бұйымының қорабына, темекі бұйымының қаптамасына кемінде үш зиянды 

қоспа - темекі бұйымының қорабына, темекі бұйымының қаптамасына орналастырылатын 

жүйелік улар, канцерогендік және мутагендік заттар туралы мәліметтер басылмаған; 

10) темекі бұйымының қорабына, оның ішінде қыздырылатын темекісі бар бұйымға, 

кальянға арналған Темекіге, кальян қоспасына, темекіні қыздыруға арналған жүйелерге, 

Темекі бұйымдары мен никотинді тұтынудың зияны туралы ескертуге түсірілмеген; 

11) темекі бұйымының қорабына, тұтыну қаптамасына, оның ішінде қыздырылатын 

темекісі бар бұйымдарға, кальянға арналған Темекіге, кальян қоспасына, темекіні 

қыздыруға арналған жүйелерге, электрондық тұтыну жүйелеріне және оларға арналған 

сұйықтықтарға түсірілмеген жағдайда, жиырма бір жасқа дейінгі адамдарға және Он сегіз 

жасқа дейінгі адамдарға сатуға тыйым салу туралы жазба; 

12) тұтынушыны тікелей немесе жанама түрде жаңылыстыратын ақпарат, оның ішінде 

"құрамында шайыры төмен", "жеңіл", "өте жеңіл", "жұмсақ", "экстра", "ультра" деген 

сөздер не өзге де сөз тіркестері, оның ішінде шет тілдеріндегі, басқа бұйымдарға және 

(немесе) тұтыну тәсілдеріне қарағанда белгілі бір бұйымдарға және (немесе) тұтыну 

тәсілдеріне аз зиян келтірілетіні туралы жалған әсер туғызатын, сондай-ақ тамақ 

өнімдерімен (тамақ қоспаларымен) қауымдастық тудыратын кез келген терминдер, 

сипаттамалар, белгілер, символдар немесе оның ішінде жемістермен, жидектермен, 

кондитерлік өнімдермен; 

13) басқа тауарлармен жиынтықтар құрамында; 



14) өзіне-өзі қызмет көрсету сөрелерінен; 

15) балалар ассортиментінің тауарлары саудасын жүзеге асыратын сауда 

ұйымдарының үй-жайларында; 

16) темекі бұйымдарын, оның ішінде қыздырылатын темекісі бар бұйымдарды, 

кальянға арналған темекіні, кальян қоспасын, темекіні қыздыруға арналған жүйелерді, 

электрондық тұтыну жүйелері мен оларға арналған сұйықтықтарды салып және ашық 

көрсете отырып, жүргізіледі. 

Темекі өнімдері, оның ішінде қыздырылатын темекісі бар бұйымдар, кальянға 

арналған темекі, кальян қоспасы, темекіні қыздыруға арналған жүйелер, электрондық 

тұтыну жүйелері және олар үшін сұйықтықтар туралы ақпарат бөлшек сауданы жүзеге 

асыру кезінде сатып алушылардың назарына мәтіні бір сауда орнына көлемі 40×30 

сантиметрден аспайтын қара түсті бірдей мөлшердегі әріптермен орындалған және олар 

үшін алфавиттік тәртіппен жасалған сатылатын өнімнің тізбесін орналастыру арқылы 

жеткізіледі., қандай да бір графикалық бейнелер мен суреттерді пайдаланбай сатылатын 

темекі өнімдерінің бағасын көрсете отырып. Сауда объектісінде сатып алушыға темекі 

өнімдерін, оның ішінде қыздырылатын темекісі бар бұйымдарды, кальянға арналған 

темекіні, кальян қоспасын, темекіні қыздыруға арналған жүйелерді, электрондық тұтыну 

жүйелерін және олар үшін сұйықтықтарды көрсету сатылатын темекі өнімдерінің, 

электрондық тұтыну жүйелерінің және олар үшін сұйықтықтардың тізбесімен 

танысқаннан кейін оның талап етуі бойынша жүзеге асырылуы мүмкін; 

17) теміржол вокзалдарының, автовокзалдардың, әуежайлардың, теңіз порттарының, 

өзен порттарының аумақтарында және үй-жайларында (бажсыз сауданы қоспағанда), 

жолаушыларды тасымалдау жөнінде қызметтер көрсетуге арналған метрополитендер 

станцияларында, тұрғын үй және қонақ үй қызметтерін көрсетуге, уақытша орналастыру 

және (немесе) уақытша тұруды қамтамасыз ету жөнінде қызметтер көрсетуге, тұрмыстық 

қызметтер көрсетуге арналған үй-жайларда (бажсыз сауданы қоспағанда) орналастыруға 

жол берілмейді. 

3. Темекі бұйымдарын, оның ішінде қыздырылатын темекісі бар бұйымдарды, 

кальянға арналған темекіні, кальян қоспасын, темекіні қыздыруға арналған жүйелерді, 

электрондық тұтыну жүйелерін және олар үшін сұйықтықтарды сату жүзеге асырылатын 

орындарда көрінетін жерде мынадай мазмұндағы: "темекі бұйымдарын, оның ішінде 

қыздырылатын темекісі бар бұйымдарды, кальянға арналған темекіні, кальян қоспасын, 

темекіні қыздыруға арналған жүйелерді, электрондық тұтыну жүйелерін және олар үшін 

сұйықтықтарды жиырма бір жасқа дейінгі адамдарға сатуға тыйым салынады" деген жазу, 

сондай-ақ уәкілетті орган 

4. Темекі бұйымдарын, оның ішінде қыздырылатын темекісі бар бұйымдарды, 

кальянға арналған темекіні, кальян қоспасын, темекіні қыздыруға арналған жүйелерді, 

электрондық тұтыну жүйелерін және олар үшін сұйықтықтарды сатуды жүзеге асыратын 

тұлғалар сатып алушының жиырма бір жасқа толғанына күмән туындаған жағдайда 

міндетті: 

1) жеке басын куәландыратын құжатты көрсетуді талап етуге құқылы; 

2) Егер жеке басын куәландыратын құжат ұсынылмаған жағдайда, темекі 

бұйымдарын, оның ішінде қыздырылатын темекісі бар бұйымдарды, кальянға арналған 

темекіні, кальян қоспасын, темекіні қыздыруға арналған жүйелерді, электрондық тұтыну 

жүйелерін және оларға арналған сұйықтықтарды сатудан бас тартуға құқығы бар. 



5. Темекі бұйымдарын, оның ішінде қыздырылатын темекісі бар бұйымдарды, 

кальянға арналған темекіні, кальян қоспасын, темекіні қыздыруға арналған жүйелерді, 

электрондық тұтыну жүйелері мен оларға арналған сұйықтықтарды тұтынуға тыйым 

салынады: 

1) білім беру ұйымдарының үй-жайларында және аумағында, сондай-ақ кәмелетке 

толмағандардың демалуына арналған ұйымдарда; 

2) денсаулық сақтау ұйымдарының үй-жайларында; 

3) қоғамдық тамақтандыру пункттерінде; 

4) мәдениет объектілерінде, музейлерде, кітапханаларда және дәрісханаларда, 

кинотеатрларда, театрларда, цирктерде, концерттік, тамашалау және көрме залдарында, 

спорт ұйымдарында және дене шынықтыру-сауықтыру ұйымдарында, спорт 

ареналарында және жаппай демалуға арналған басқа да құрылыстарда; 

5) түнгі клубтарда, дискотекаларда; 

6) жергілікті және алыс қатынастағы поездарда, әуе, теңіз және өзен көлігі 

кемелерінде, сондай-ақ қалалық, қала маңындағы және қалааралық автомобиль қоғамдық 

көлігінің салондарында, метрода, жолаушылар мен багажды автомобильмен тұрақты және 

тұрақты емес тасымалдауды жүзеге асыратын жалпы пайдаланудағы көлікте, таксиде; 

7) әуежайлардың, теміржол, автомобиль және су вокзалдарының ғимараттарында, 

қоғамдық көліктің жабық аялдамаларында; 

8) мемлекеттік органдар мен ұйымдарда; 

9) жұмыс орындары және жұмыс аймақтары болып табылатын үй-жайларда; 

10) үйлердің кіреберістерінде; 

11) автожанармай құю станцияларының үй-жайларында және аумағында; 

12) балалар алаңдарында; 

13) жерасты өткелдерінде; 

14) автомобиль көлік құралында кәмелетке толмаған адамдар болған уақытта оларда 

болуға тиіс. 

ЖАСЫ, ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ 

Мемлекеттiк жастар саясаты туралы 

(2020.07.07. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) 

1-бап. «Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар» 

Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады: 
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1) жас маман - жиырма тоғыз жасқа толмаған, техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында білім 

беретін оқу бағдарламаларын меңгерген және білім туралы құжатта көрсетілген мамандық 

бойынша үш жылдан аспайтын уақыт жұмыс істеп жүрген Қазақстан Республикасының 

азаматы; 

2) жас отбасы - ерлi-зайыптылардың екеуi де жиырма тоғыз жасқа толмаған отбасы не 

баланы (балаларды) жиырма тоғыз жасқа толмаған ата-ананың бiреуi тәрбиелейтін толық 

емес отбасы; 

3) жастар - Қазақстан Республикасының он төрт жастан жиырма тоғыз жасқа дейiнгi 

азаматтары; 

4) жастарға арналған әлеуметтік инфрақұрылым - мемлекеттік жастар саясатын іске 

асыру үшін қажетті объектілер (үйлер, құрылыстар, ғимараттар), сондай-ақ жас 

азаматтардың денсаулығын сақтау, оларға білім беру, оларды тәрбиелеу, әлеуметтік 

қызмет көрсету, дене бітімін, рухани және имандылық тұрғысынан дамыту, олардың 

жұмыспен қамтылуын қамтамасыз ету және олардың қоғамдық қажеттіліктерін 

қанағаттандыру жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдар жүйесі; 

4-1) жұмыс істеп жүрген жастар - жиырма тоғыз жасқа толмаған, жалпы білім беретін 

мектептердің және (немесе) техникалық және кәсіптік және (немесе) орта білімнен кейінгі 

және (немесе) жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

ұйымдарының білім беретін оқу бағдарламаларын меңгерген және еңбек қызметін жүзеге 

асырып жүрген Қазақстан Республикасының азаматтары; 

5) «Қазақстан жастары» ұлттық баяндамасы - мемлекеттік жастар саясатының іске 

асырылуын талдауды және оны жетілдіру жөніндегі ұсынымдарды қамтитын жыл 

сайынғы есеп; 

6) мемлекеттiк жастар саясаты - мемлекет жүзеге асыратын және жастарды қолдау мен 

дамытуға бағытталған әлеуметтік-экономикалық, ұйымдастырушылық және құқықтық 

шаралар жүйесі; 

7) мемлекеттік жастар саясаты мәселелері жөніндегі уәкілетті орган (бұдан әрі - 

уәкілетті орган) - мемлекеттік жастар саясаты саласында басшылықты және салааралық 

үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган; 

8) өңірлік жастар форумы - жергілікті атқарушы органдар мен жастар арасындағы 

өзара іс-қимылдың өңірлік деңгейін қалыптастыру мақсатында өткізілетін жастар 

өкілдерінің форумы; 

9) республикалық жастар форумы - өңірлік форумдарда сайланған жастар өкілдерінің 

мемлекеттік органдар мен жастар арасындағы өзара іс-қимылдың жалпыұлттық деңгейін 

қалыптастыру мақсатында өткізілетін форумы. 

2-бап. «Қазақстан Республикасының мемлекеттік жастар саясаты саласындағы 

заңнамасы» 

1. Қазақстан Республикасының мемлекеттiк жастар саясаты саласындағы заңнамасы 

Қазақстан Республикасының Конституциясына негiзделедi және осы Заң мен Қазақстан 

Республикасының өзге де нормативтiк-құқықтық актiлерiнен тұрады. 
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2. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта осы Заңдағыдан 

өзгеше қағидалар белгiленсе, онда халықаралық шарттың қағидалары қолданылады. 

3-бап. «Мемлекеттік жастар саясатының мақсаты, міндеттері және қағидаттары» 

1. Мемлекеттiк жастар саясатының мақсаты жастардың рухани, мәдени, білім алып, кәсіби 

және дене бітімінің толыққанды дамуы, шешімдер қабылдау процесіне қатысуы, 

ойдағыдай әлеуметтенуі және олардың әлеуетін елді одан әрі дамытуға бағыттау үшін 

жағдайлар жасау болып табылады. 

2. Мемлекеттік жастар саясатының міндеттері: 

1) жастардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау; 

2) жастарды елдің әлеуметтік-экономикалық және қоғамдық-саяси өміріне тарту; 

3) азаматтыққа тәрбиелеу және қазақстандық патриотизм сезімін нығайту болып 

табылады. 

3. Мемлекеттік жастар саясаты: 

1) мәдени, имандылық және рухани құндылықтардың басымдығы; 

2) азаматтық, жауапкершілік, еңбексүйгіштік; 

3) конфессияаралық келісім мен этносаралық тағаттылық; 

4) ұрпақтар сабақтастығы, отбасылық тәрбиенің басымдығы; 

5) мемлекеттік жастар саясатын қалыптастыруға және іске асыруға жастардың 

қатысуы; 

6) мемлекеттік жастар саясатын қалыптастыруға және іске асыруға ғылыми, кешенді 

және дәйекті көзқарас қағидаттарына негізделеді. 

4-бап. «Мемлекеттік жастар саясатының негізгі бағыттары» 

Мемлекеттік жастар саясатының негізгі бағыттары: 

1) қолжетімді және сапалы білім беруді қамтамасыз ету, ғылыми-техникалық әлеуетті 

дамыту; 

2) денсаулықты сақтау және нығайту, саламатты өмір салтын қалыптастыру; 

3) жұмысқа орналасу мен жұмыспен қамту үшін жағдайлар жасау; 

4) жастар арасында кәсіпкерлік қызметті дамыту үшін жағдайлар жасау; 
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5) жас отбасылар және жұмыс істеп жүрген жастар үшін қолжетімді тұрғын үй 

жүйесін дамыту; 
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6) құқықтық мәдениет деңгейін арттыру, сыбайлас жемқорлық көріністеріне 

төзбеушілікке тәрбиелеу; 

7) экологиялық мәдениетті қалыптастыру; 

8) дарынды жастарды дамытуға жәрдемдесу; 

9) мәдени бос уақыт пен демалыс үшін жағдайларды қамтамасыз ету болып табылады. 

28-бап. «Жастар ұйымдары» 

1. Жастар ұйымы үкіметтік емес ұйым болып табылады, оның қызметі жастарды 

дамытуға, олардың өзін-өзі көрсетуіне, құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауға, 

сондай-ақ жастардың әлеуметтік, мәдени, білім алу, рухани және өзге де қажеттіліктерін 

қанағаттандыруға бағытталады, жастар өкілдері оның мүшелері (қатысушылары) болып 

табылады. 

2. Жастар ұйымдары: 

1) мемлекеттік жастар саясатының өзекті мәселелерін талқылауға; 

2) мемлекеттік жастар саясаты саласындағы консультативтік-кеңесші органдардың 

қызметіне; 

3) республикалық және өңірлік жастар форумдарының жұмысына; 

4) жастардың өзін-өзі басқару органдарының қызметіне қатысуға құқылы. 

29-бап. «Жастардың волонтерлік қызметі» 

1. Жастардың волонтерлік қызметі жеке және заңды тұлғалардың мүдделерінде өтеусіз 

негізде жүзеге асырылатын ерікті, қоғамға пайдалы қызмет болып табылады. 

2. Жастардың волонтерлік қызметі саяси партияларды және діни бірлестіктерді қолдауға 

бағытталмауға тиіс. 

30-бап. Жастардың өзін-өзі басқаруы 

1. Жастардың өзін-өзі басқаруы тұлғалық және кәсіби өсу, қоғамда ойдағыдай 

әлеуметтену, өзінің зияткерлік және шығармашылық әлеуетін іске асыру үшін жағдайлар 

жасау жөніндегі жастар қызметін ұйымдастыру нысаны болып табылады. 

2. Жастардың өзін-өзі басқару органдары Қазақстан Республикасының заңнамасына 

сәйкес негізгі орта, орта (жалпы орта, техникалық және кәсіптік білім беру), орта білімнен 

кейінгі, жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында және еңбек 

ұжымдарында құрылуы мүмкін. 


