
 

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 

 жануарларға жауапкершілікпен қарау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»  

Қазақстан Республикасының Заңы жобасы бойынша 

САЛЫСТЫРМАЛЫ КЕСТЕ 

 

 

№ 

р/с 

Қолданыстағы редакция Әзірлеушінің ұсынған редакциясы  

 

Негіздеме 

 

Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 3 шілдедегі  

Қылмыстық кодексіне 

 

1 316-бап. Жануарларға қатыгездiк 

жасау 

      1. Жануарларға олардың өлуiне немесе 

мертiгуiне әкеп соққан қатыгездiк жасау, 

егер бұл іс-әрекет бұзақылық ниетпен 

немесе садистік әдiстерді қолдана отырып 

немесе жас балалардың көз алдында 

жасалса, – 

      бір жүз жиырма айлық есептік 

көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл 

салуға не сол мөлшерде түзеу 

жұмыстарына не бір жүз жиырма сағатқа 

дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға 

тартуға не отыз тәулікке дейінгі мерзімге 

қамаққа алуға жазаланады. 

      2. Адамдар тобы немесе алдын ала сөз 

байласу арқылы адамдар тобы жасаған 

немесе бiрнеше мәрте жасалған дәл сол іс-

316-бап мынадай редакцияда жазылсын: 

«316 бап. Жануарларға қатыгездiк 

жасау 
1. Жануарға оның мертігуіне әкеп соққан 

қатыгездікпен қарау, – 

бір жүз жиырма айлық есептік 

көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл 

салуға не сол мөлшерде түзеу 

жұмыстарына не бір жүз жиырма сағатқа 

дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға 

тартуға не отыз тәулікке дейінгі мерзімге 

қамаққа алуға жазаланады 

2. Жануарға оның өліміне әкеп соққан 

қатыгездікпен қарау - 

белгілі бір лауазымдарды атқару немесе 

белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан 

1 жылға дейінгі мерзімге айыра отырып 

немесе онсыз, екі жүз айлық есептік 

Жануарлардың қатыгездігі үшін 

қылмыстық жауапкершілікті 

күшейтуге қатысты азаматтардың 

көптеген өтініштеріне байланысты 

жануарларға адамгершілікке 

жатпайтын көзқарастарға жол 

беретін адамдарға қосымша әсер ету 

тетіктерін қарастырған жөн деп 

санаймыз. 

Жануарларға қатыгездік көптеген 

адамдарға терең моральдық азап 

әкеледі, қоғамдық моральға 

айтарлықтай зиян келтіреді. 

Осыған байланысты 

санкцияларды күшейту және осы 

теріс қылықты орташа ауырлықтағы 

қылмыстар санатына ауыстыру 

айқын және негізді болып көрінеді. 
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әрекет – 

      екі жүз айлық есептiк көрсеткiшке 

дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол 

мөлшерде түзеу жұмыстарына не екі жүз 

сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық 

жұмыстарға тартуға не елу тәулікке дейінгі 

мерзімге қамаққа алуға жазаланады. 

көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл 

салуға не сол мөлшерде түзеу 

жұмыстарына не екі жүз сағатқа дейінгі 

мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға не 

елу тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға 

жазаланады. 

3. Осы баптың бірінші немесе екінші 

бөліктерінде көзделген: 

а) екі және одан да көп жануарларға 

қатысты; 

б) адамдар тобымен, алдын ала сөз 

байласу арқылы адамдар тобымен; 

в) бірнеше рет; 

г) жас баланың қатысуымен; 

д) осы іс-әрекетті бұқаралық ақпарат 

құралдарында жария түрде немесе 

жария түрде көрсете отырып немесе 

телекоммуникация желілерін пайдалана 

отырып жасалған іс-әрекеттер –  

бір мың айлық есептік көрсеткішке 

дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол 

мөлшерде түзеу жұмыстарына не төрт жүз 

сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық 

жұмыстарға тартуға не бір жылға дейінгі 

мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол 

мерзімге бас бостандығынан айыруға 

жазаланады, екі жылға дейінгі мерзімге 

белгілі бір лауазымдарды атқару немесе 

белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан 

айыра отырып немесе онсыз жазаланады». 



3 

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 

2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы 

3 6-бап. Мәслихаттардың құзыреті 

1. Мәслихаттардың құзыретіне мыналар    

жатады: 

………….. 

2-2. Облыстар, республикалық маңызы 

бар қалалар, астана мәслихаттарының 

құзыретіне жануарларды асырау 

қағидаларын, елді мекендерде ауыл 

шаруашылығы жануарларын асырау 

қағидаларын, ауыл шаруашылығы 

жануарларын жаю қағидаларын, иттер мен 

мысықтарды асырау және серуендету 

қағидаларын, қаңғыбас иттер мен 

мысықтарды аулау және жою 

қағидаларын бекіту, сондай-ақ оларды 

бұзғаны үшін әкімшілік жауаптылық 

белгіленетін өзге де қағидаларды бекіту 

жатады. 

6-бап. Мәслихаттардың құзыреті 

1. Мәслихаттардың құзыретіне мыналар 

жатады: 

………… 

 

«2-2. Облыстардың, республикалық 

маңызы бар қалалардың, астана 

мәслихаттарының құзыретіне жануарларды 

күтіп - ұстау қағидаларын, үй 

жануарларын есепке алу қағидаларын, 
елді мекендерде ауыл шаруашылығы 

жануарларын күтіп - ұстау қағидаларын, 

ауыл шаруашылығы жануарларын жаю 

қағидаларын, иттер мен мысықтарды күтіп 

- ұстау және серуендету қағидаларын, 

жануарларды аулау және 

жансыздандыру қағидаларын, аулауға 

және жансыздандыруға жататын 

жануарлар тізбесін бекіту, сондай-ақ 

бұзғаны үшін әкімшілік жауаптылық 

белгіленетін өзге де қағидаларды бекіту 

жатады.». 

   Қазіргі уақытта облыстардың, 

республикалық маңызы бар 

қалалардың, астананың 

мәслихаттары қаңғыбас иттер мен 

мысықтарды аулау және жою 

қағидаларын бекітеді.  

Ұсынылып отырған редакция 

облыстардың, республикалық 

маңызы бар қалалардың, астананың 

мәслихаттарының құзыретін 

кеңейтеді. 

Іс жүзінде жануарлардың 

жекелеген түрлерінің елді 

мекендерге кіру жағдайлары 

анықталады, осыған байланысты 

НҚА бекітуі бойынша құзыретін 

кеңейту ұсынылады. 

«Ветеринария туралы» 2002 жылғы 10 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 

4     10-бап. Облыстардың, республикалық 

маңызы бар қалалардың, астананың, 

аудандардың, облыстық маңызы бар 

қалалардың жергілікті атқарушы 

органдарының құзыреті 

10-бап. Облыстардың, 

республикалық маңызы бар қалалардың, 

астананың, аудандардың, облыстық 

маңызы бар қалалардың жергілікті 

атқарушы органдарының құзыреті 

   Заң жобасы аясында жануарларды 

өлтіру, аулауға және өлтіруге 

жататын жануарлардың тізбесі 

мәселелерін реттеу ұсынылады. 

Осыған байланысты жергілікті 
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1. Облыстардың жергілікті 

атқарушы органдарының құзыретіне 

мыналар кіреді: 

… 

4-3) облыстың жергілікті өкілдік 

органына бекіту үшін жануарларды 

асырау қағидаларын, иттер мен 

мысықтарды асырау және серуендету 

қағидаларын, қаңғыбас иттер мен 

мысықтарды аулау және жою 

қағидаларын, жануарларды асыраудың 

санитарлық аймақтарының 

шекараларын белгілеу жөнінде 

ұсыныстар енгізу; 

… 

 

4-9) қаңғыбас иттер мен 

мысықтарды аулауды және жоюды 

ұйымдастыру; 

… 

1-1. Республикалық маңызы бар 

қалалардың, астананың жергілікті 

атқарушы органдарының құзыретіне 

мыналар кіреді: 

… 

23) қаңғыбас иттер мен 

мысықтарды аулауды және жоюды 

ұйымдастыру; 

… 

27) Республикалық маңызы бар 

1. Облыстардың жергілікті 

атқарушы органдарының құзыретіне 

мыналар кіреді: 

… 

4-3) облыстың жергілікті өкілдік 

органына бекіту үшін жануарларды 

асырау қағидаларын, иттер мен 

мысықтарды асырау және серуендету 

қағидаларын, жануарларды 

жансыздандыру қағидаларын, 

аулауға және жансыздандыруға 

жататын жануарлар тізбесін, 

жануарларды асыраудың санитарлық 

аймақтарының шекараларын белгілеу 

жөнінде ұсыныстар енгізу;  

… 

4-9) жануарларды 

жансыздандыруды ұйымдастыру; 

… 

1-1. Республикалық маңызы бар 

қалалардың, астананың жергілікті 

атқарушы органдарының құзыретіне 

мыналар кіреді: 

… 

23) жануарларды 

жансыздандыруды ұйымдастыру; 

… 

     27) Республикалық маңызы бар 

қалалардың, астананың жергілікті өкілді 

органына бекіту үшін жануарларды 

атқарушы органдардың құзыретін 

кеңейту ұсынылады. 
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қалалардың, астананың жергілікті 

өкілдік органына бекіту үшін 

жануарларды асырау қағидаларын, 

иттер мен мысықтарды асырау және 

серуендету қағидаларын, қаңғыбас 

иттер мен мысықтарды аулау және 

жою қағидаларын, жануарларды 

асыраудың санитарлық аймақтарының 

шекараларын белгілеу жөнінде 

ұсыныстар енгізу; 

асырау қағидаларын, иттер мен 

мысықтарды асырау және серуендету 

қағидаларын, жануарларды 

жансыздандыру, аулауға және 

жансыздандыруға жататын 

жануарлар тізбесін, жануарларды 

асыраудың санитарлық аймақтарының 

шекараларын белгілеу жөнінде 

ұсыныстар енгізу; 

5    11-бап. Мемлекеттік ветеринарлық 

ұйымдар 

 … 

4. Облыстардың, республикалық 

маңызы бар қалалардың, астананың 

жергілікті атқарушы органдары 

мынадай функцияларды жүзеге асыру 

мақсатында Қазақстан 

Республикасының заңнамасында 

белгіленген тәртіппен мемлекеттік 

ветеринарлық ұйымдарды құрады: 

… 

қаңғыбас иттер мен мысықтарды 
аулау және жою; 

   11-бап. Мемлекеттік ветеринарлық 

ұйымдар 

   … 

   4. Облыстардың, республикалық маңызы 

бар қалалардың, астананың жергілікті 

атқарушы органдары мынадай 

функцияларды жүзеге асыру мақсатында 

Қазақстан Республикасының заңнамасында 

белгіленген тәртіппен мемлекеттік 

ветеринарлық ұйымдарды құрады: 

… 

жануарларды жансыздандыруға; 

   Заң жобасы аясында жануарларды 

өлтіру, аулауға және өлтіруге 

жататын жануарлардың тізбесі 

мәселелерін реттеу ұсынылады. 

Осыған байланысты жергілікті 

атқарушы органдардың құзыретін 

кеңейту ұсынылады. 

«Жануарлар дүниесін қорғау өсімін молайту және пайдалану туралы» 

 2004 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 

6    1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын 

негізгі ұғымдар 
Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар 

пайдаланылады: 

   1-баптың 35) тармақшасы мынадай 

редакцияда жазылсын: 

«35) жануарлар – құрғақта, суда, 

атмосферада және топырақта табиғи 

   Заңнамада көзделген біркелкі 

ұғымдарды белгілеу мақсатында 
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……….. 

35) құрлықта, суда, атмосферада және 

топырақта табиғи еркіндік жағдайындағы 

жануарлар-жабайы жануарлар 

(сүтқоректілер, құстар, бауырымен 

жорғалаушылар, қосмекенділер, балықтар, 

моллюскалар, жәндіктер және басқалар); 

еркіндік жағдайындағы жабайы 

жануарлар (сүтқоректілер, құстар, 

бауырымен жорғалаушылар, 

қосмекенділер, балықтар, моллюскалар, 

жәндіктер және басқалары), сондай-ақ 

түріне қарамастан үй жануарлары, 

оның ішінде иттер мен мысықтар 

эстетикалық қажеттіліктерді және 

қарым-қатынас қажеттіліктерін 

қанағаттандыру үшін дәстүрлі түрде 

адамдар өсіретін және күтіп ұстайтын 

(күтіп-ұстауға тыйым салынған 

жануарлар тізбесіне енгізілген 

жануарларды қоспағанда);»; 

 

7 49-бап. Жануарлар дүниесін қорғау, 

өсімін молайту және пайдалану 

саласындағы мемлекеттік бақылау және 

қадағалау 

1. Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін 

молайту және пайдалану саласындағы 

мемлекеттік бақылау мен қадағалау 

жоспардан тыс тексеру және 

профилактикалық бақылау мен қадағалау 

нысанында жүзеге асырылады. 

49-бап. Жануарлар дүниесін қорғау, 

өсімін молайту және пайдалану 

саласындағы мемлекеттік бақылау 

және қадағалау 

«1. Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін 

молайту және пайдалану саласындағы 

мемлекеттік бақылау мен қадағалау 

Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік 

кодексіне сәйкес жануарлар дүниесін 

қорғау, өсімін молайту және пайдалану 

саласындағы заңнама талаптарының 

сақталуы тұрғысынан бару арқылы 

жоспардан тыс тексеру және 

профилактикалық бақылау нысанында 

жүзеге асырылады.»; 

   Бақылау-қадағалау функциялары 

мәселелері жөніндегі заңнаманы 

жетілдіру мақсатында 
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8 49-бап. Жануарлар дүниесін қорғау, 

өсімін молайту және пайдалану 

саласындағы мемлекеттік бақылау 

және қадағалау 

      2. Бақылау мен қадағалау 

субъектісіне (объектісіне) бару арқылы 

жоспардан тыс тексеру және 

профилактикалық бақылау және 

қадағалау Қазақстан Республикасының 

Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес жүзеге 

асырылады.  

49-бап. Жануарлар дүниесін қорғау, 

өсімін молайту және пайдалану 

саласындағы мемлекеттік бақылау 

және қадағалау 

 

2-тармақ алып тасталсын 

Бақылау-қадағалау функциялары 

мәселелері жөніндегі заңнаманы 

жетілдіру мақсатында 

 

 

Қазақстан Республикасының Экология,  

геология және табиғи ресурстар министрі                     С. Брекешев  

 

 

 

 

 



 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

по проекту Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные  

акты Республики Казахстан по вопросам ответственного обращения с животными» 

 

№ 

п/п 

Действующая редакция Предлагаемая редакция  

разработчика 

Обоснование 

 

Уголовный кодекс 

Республики Казахстан от 3 июля 2014 года  

 

1 Статья 316. Жестокое обращение с 

животными 

1. Жестокое обращение с 

животными, повлекшее их гибель или 

увечье, если это деяние совершено из 

хулиганских побуждений или с 

применением садистских методов либо 

в присутствии малолетних, – 

наказывается штрафом в размере до 

ста двадцати месячных расчетных 

показателей либо исправительными 

работами в том же размере, либо 

Статью 316 изложить в следующей 

редакции: 

«Статья 316. Жестокое обращение с 

животным 

1. Жестокое обращение с животным, 

повлекшее его увечье, – 

наказывается штрафом в размере до ста 

двадцати месячных расчетных показателей 

либо исправительными работами в том же 

размере, либо привлечением к 

общественным работам на срок до ста 

двадцати часов, либо арестом на срок до 

В связи с многочисленными 

обращениями граждан 

относительно усиления 

уголовной ответственности за 

жестокое обращение с 

животными полагаем 

целесообразным предусмотреть 

дополнительные рычаги 

воздействия на лиц, 

допускающих негуманное 

отношение к животным. 

Жестокость по отношению к 

животным причиняет глубокие 
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привлечением к общественным работам 

на срок до ста двадцати часов, либо 

арестом на срок до тридцати суток. 

2. То же деяние, совершенное 

группой лиц или группой лиц по 

предварительному сговору, или 

неоднократно, –  

наказывается штрафом в размере до 

двухсот месячных расчетных 

показателей либо исправительными 

работами в том же размере, либо 

привлечением к общественным работам 

на срок до двухсот часов, либо арестом 

на срок до пятидесяти суток. 

 

тридцати суток 

2. Жестокое обращение с животным, 

повлекшее его гибель, - 

наказывается штрафом в размере до 

двухсот месячных расчетных показателей 

либо исправительными работами в том же 

размере, либо привлечением к 

общественным работам на срок до двухсот 

часов, либо арестом на срок до пятидесяти 

суток, с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

одного года или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями 

первой или второй настоящей статьи, 

совершенные: 

а) в отношении двух и более животных; 

б) группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору; 

в) неоднократно; 

г) в присутствии малолетнего; 

д) публично или с публичной 

нравственные страдания 

большому количеству людей, 

наносит значительный ущерб 

общественной морали. 

В этой связи, представляется 

очевидным и вполне 

обоснованным усилить санкции и 

перевести данный проступок в 

категорию преступлений средней 

тяжести. 
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демонстрацией этого деяния в средствах 

массовой информации или с 

использованием сетей 

телекоммуникаций, - 

наказывается штрафом в размере до 

одной тысячи месячных расчетных 

показателей либо исправительными 

работами в том же размере, либо 

привлечением к общественным работам на 

срок до четырехсот часов, либо 

ограничением свободы на срок до одного 

года, либо лишением свободы на тот же 

срок, с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

двух лет или без такового.». 

 

 

Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года  

«О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» 

 

2 Статья 6. Компетенция маслихатов Статья 6. Компетенция маслихатов В настоящее время маслихаты 
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1. К компетенции маслихатов относится: 

………….. 

2-2. К компетенции маслихатов областей, 

городов республиканского значения, 

столицы относятся утверждение правил 

содержания животных, правил содержания 

сельскохозяйственных животных в 

населенных пунктах, правил выпаса 

сельскохозяйственных животных, правил 

содержания и выгула собак и кошек, 

правил отлова и уничтожения бродячих 

собак и кошек, а также утверждение иных 

правил, за нарушение которых установлена 

административная ответственность. 

1. К компетенции маслихатов относится: 

………… 

«2-2. К компетенции маслихатов 

областей, городов республиканского 

значения, столицы относятся утверждение 

правил содержания животных, правил 

учета домашних животных, правил 

содержания сельскохозяйственных 

животных в населенных пунктах, правил 

выпаса сельскохозяйственных животных, 

правил содержания и выгула собак и 

кошек, правил отлова и умерщвления 

животных, перечня животных, 

подлежащих отлову и умерщвлению, а 

также утверждение иных правил, за 

нарушение которых установлена 

административная ответственность.». 

областей, городов республиканского 

значения, столицы утверждают 

правила отлова и уничтожения 

бродячих собак и кошек. 

Предлагаемая редакция расширяет 

компетенцию маслихатов областей, 

городов республиканского 

значения, столицы. 

На практике выявляются случаи 

захода отдельных особей животных 

в населенные пункты, в этой связи 

предлагается расширить 

компетенцию по утверждению 

НПА. 

 

Закон Республики Казахстан от 10 июля 2002 года  

«О ветеринарии» 

 

3 Статья 10. Компетенция местных Статья 10. Компетенция местных Предлагается в рамках  
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исполнительных органов областей, 

городов республиканского значения, 

столицы, районов, городов областного 

значения 

1. В компетенцию местных 

исполнительных органов областей 

входят: 

… 

4-3) внесение в местный 

представительный орган области для 

утверждения правил содержания 

животных, правил содержания и выгула 

собак и кошек, правил отлова и 

уничтожения бродячих собак и кошек, 

предложений по установлению границ 

санитарных зон содержания животных; 

… 

4-9) организация отлова и 

уничтожения бродячих собак и 

кошек; 

… 

1-1. В компетенцию местных 

исполнительных органов областей, 

городов республиканского значения, 

столицы, районов, городов областного 

значения 

1. В компетенцию местных 

исполнительных органов областей 

входят: 

… 

4-3) внесение в местный 

представительный орган области для 

утверждения правил содержания 

животных,  правил содержания и выгула 

собак и кошек, правил отлова и 

умерщвления животных, перечня 

животных, подлежащих отлову и 

умерщвлению, предложений по 

установлению границ санитарных зон 

содержания животных; 

… 

4-9) организация отлова и 

умерщвления животных; 

… 

законопроекта урегулировать 

вопросы умерщвления животных, 

перечня животных, подлежащих 

отлову и умерщвлению. 

В этой связи предлагается 

расширить компетенцию местных 

исполнительных органов. 
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исполнительных органов городов 

республиканского значения, столицы 

входят: 

… 

23) организация отлова и 

уничтожения бродячих собак и 

кошек; 

… 

27) внесение в местный 

представительный орган городов 

республиканского значения, столицы 

для утверждения правил содержания 

животных, правил содержания и выгула 

собак и кошек, правил отлова и 

уничтожения бродячих собак и 

кошек, предложений по установлению 

границ санитарных зон содержания 

животных; 

1-1. В компетенцию местных 

исполнительных органов городов 

республиканского значения, столицы 

входят: 

… 

23) организация отлова и 

умерщвления животных; 

… 

27) внесение в местный 

представительный орган городов 

республиканского значения, столицы 

для утверждения правил содержания 

животных,  правил содержания и выгула 

собак и кошек, правил отлова и 

умерщвления животных, перечня 

животных, подлежащих отлову и 

умерщвлению, предложений по 

установлению границ санитарных зон 

содержания животных; 

4 Статья 11. Государственные 

ветеринарные организации 

… 

4. Местные исполнительные органы 

Статья 11. Государственные 

ветеринарные организации 

… 

4. Местные исполнительные органы 

Предлагается в рамках  

законопроекта урегулировать 

вопросы умерщвления животных, 

перечня животных, подлежащих 

отлову и умерщвлению. 
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областей, городов республиканского 

значения, столицы создают 

государственные ветеринарные 

организации в порядке, установленном 

законодательством Республики 

Казахстан, с целью осуществления 

следующих функций: 

… 

отлова и уничтожения бродячих 

собак и кошек; 

областей, городов республиканского 

значения, столицы создают 

государственные ветеринарные 

организации в порядке, установленном 

законодательством Республики 

Казахстан, с целью осуществления 

следующих функций: 

… 

отлова и умерщвления животных; 

В этой связи предлагается 

расширить компетенцию местных 

исполнительных органов. 

 

Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года  

«Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» 

 

5 Статья 1. Основные понятия, 

используемые в настоящем Законе 
      В настоящем Законе используются 

следующие основные понятия: 

……….. 

35) животные – дикие животные 

(млекопитающие, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, рыбы, 

моллюски, насекомые и другие), 

Подпункт 35) статьи 1 изложить в 

следующей редакции: 

«35) животные – дикие животные 

(млекопитающие, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, рыбы, 

моллюски, насекомые и другие), 

находящиеся в состоянии естественной 

свободы на суше, в воде, атмосфере и 

почве, а также домашние животные 

В целях установления 

единообразных понятий, 

предусмотренных 

законодательством 
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находящиеся в состоянии естественной 

свободы на суше, в воде, атмосфере и 

почве; 

вне зависимости от вида, в том числе 

собаки и кошки, традиционно 

содержатся и разводятся человеком, 

для удовлетворения эстетических 

потребностей и потребностей в 

общении (за исключением животных, 

включенных в перечень животных, 

запрещенных к содержанию);» 

6 Статья 49. Государственный 

контроль и надзор в области охраны, 

воспроизводства и использования 

животного мира 
      1. Государственный контроль и 

надзор в области охраны, 

воспроизводства и использования 

животного мира осуществляются в 

форме внеплановой проверки и 

профилактического контроля и надзора. 

 

Статья 49. Государственный 

контроль и надзор в области охраны, 

воспроизводства и использования 

животного мира 
1. Государственный контроль и надзор в 

области охраны, воспроизводства и 

использования животного мира 

осуществляются в соответствии с 

Предпринимательским кодексом 

Республики Казахстан в форме 

внеплановой проверки и 

профилактического контроля с 

посещением на предмет соблюдения 

требований законодательства в области 

охраны, воспроизводства и 

использования животного мира.»; 

В целях совершенствования 

законодательства по вопросам 

контрольно-надзорных функции 

7 Статья 49. Государственный 

контроль и надзор в области охраны, 

воспроизводства и использования 

животного мира 

Статья 49. Государственный 

контроль и надзор в области охраны, 

воспроизводства и использования 

животного мира 

В целях совершенствования 

законодательства по вопросам 

контрольно-надзорных функции 
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      2. Внеплановая проверка и 

профилактический контроль и надзор с 

посещением субъекта (объекта) 

контроля и надзора осуществляются в 

соответствии с Предпринимательским 

кодексом Республики Казахстан. 

2. исключить 

 

 

Министр экологии, геологии и 

природных ресурсов Республики Казахстан            С. Брекешев 

 


