
ҚР МЕМЛЕКЕТТІК РӘМІЗДЕРІН ПАЙДАЛАНУ КЕЗІНДЕ СТАНДАРТТАРДЫҢ 

ТАЛАПТАРЫН САҚТАУ ТУРАЛЫ 
 

"Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздері туралы" Конституциялық Заң Қазақстан 

Республикасы Мемлекеттік рәміздерінің 15 жылдығы күні - 2007 жылғы 4 маусымда қабылданды, 
онда мемлекеттік рәміздерді пайдаланудың негізгі сәттері және олардың ресми сипаттамасы 

айқындалды. 

 

Осы Заңға сәйкес Қазақстан Республикасының азаматтары, сондай-ақ республика аумағында 
жүрген адамдар Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздерін құрметтеуге міндетті. 

 

Қазақстан Республикасы Туының, Елтаңбасының бейнелерін, сондай - ақ Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік Гимнінің мәтінін пайдалану және орындау кезінде Конституциялық заңның 

талаптарын бұзу "әкімшілік құқық бұзушылық туралы" ҚР Кодексінің (бұдан әрі-ҚР ӘҚБтК) 354-

1-бабына сәйкес әкімшілік жауаптылыққа әкеп соғады. 

 
Мәселен, ҚР Мемлекеттік рәміздерін заңсыз пайдалану екі жүз айлық есептік көрсеткіш 

мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады, мемлекеттік рәміздерді пайдалану міндетті болып 

табылатын жағдайларда, оларды пайдаланбағаны үшін осындай жауаптылық шарасы көзделген. 
 

ҚР ӘҚБтК-нің 541-бабына сәйкес соттар ҚР ӘҚБтК-нің 636-бабына сәйкес мемлекеттік рәміздерді 

пайдалануды бұзғаны үшін әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама жасауға ішкі істер 
органдарының уәкілетті лауазымды адамдары құқылы. 

 

Заңда мемлекеттік Ту мен Елтаңба бейнесін қоғамдық бірлестіктер мен басқа да ұйымдардың 

тулары мен елтаңбаларының геральдикалық негізі ретінде, ал Елтаңбаны мемлекеттік емес 
ұйымдар мен олардың лауазымды адамдарының бланкілерінде, мөрлерінде және басқа да 

деректемелерінде пайдалануға тыйым салынады. 

 
Алайда, оның бейнесін әскери немесе өзге де мемлекеттік қызмет атқаратын адамдар үшін 

белгіленген айырым белгілері мен формалы киімде Қазақстан Республикасының мемлекеттік 

наградаларының элементі немесе геральдикалық негізі ретінде пайдалануға рұқсат етіледі. Тудың 
бейнесі мемлекеттік наградалардың, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің банкноттары мен 

монеталарының элементі немесе геральдикалық негізі ретінде пайдаланылуы мүмкін. 

 

Бұдан басқа, мемлекеттік рәміздерді (Ту мен Елтаңбаны) пайдалану кезінде атрибуттардың бірінің 
болмауына жол берілмейтініне, олардың бір деңгейде орналасуын, сондай-ақ: Ту, Елтаңба, Гимн 

кезектілігін сақтауға назар аудару қажет. 

 
Ту мен Елтаңба ҚР бекітілген мемлекеттік стандарттарына сәйкес келуі және ҚР ИЖТМ 

Техникалық реттеу және метрология комитетінің сайтында орналастырылған ҚР Мемлекеттік 

рәміздерін дайындау құқығына лицензиясы бар өндірушілерден ғана сатып алынуы тиіс. 

www.mеmst.kz). 
 

Техникалық реттеу комитеті Төрағасының 2014 жылғы 14 наурыздағы №36-од бұйрығымен 989-

2008 "Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы. Пішіні, өлшемдері және техникалық 
талаптары" ұлттық стандартын қайта қарау жөніндегі жұмыс тобы бекітілді. 

 

Жұмыс тобының құрамына: Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Елтаңбасының авторы - 
Жандарбек Мәлібекұлы Мәлібеков, сондай-ақ техникалық реттеу және метрология комитетінің, 

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігінің, Техникалық реттеу және метрология 

комитетінің Астана қаласы бойынша департаментінің, Қазақстан Республикасының Ұлттық 

Кәсіпкерлер палатасының өкілдері, мемлекеттік рәміздерін өндірушілер ("Ақ бастау KZ" ЖШС, 
"Алматыгороформление" АҚ, "ТОО " Мекен.kz"), ТРМК ведомстволық бағынысты ұйымдары 

("ҚазСтИн "РМК," ҚазМетрИн "РМК,"Ұлттық аккредиттеу орталығы" ЖШС) кірді. 

 

http://www.mеmst.kz/


Жұмыс тобы ҚР СТ 989-2008 " Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы. Пішіні, 

өлшемдері және техникалық талаптары" ережелерін жетілдіру және өзектендіру бойынша жұмыс 
жүргізді. 

 

Жаңа стандарт келесі негізгі өзгерістерді қамтиды: 
 

- 15527 мемлекеттік стандарт бойынша Л63 маркасына сәйкес қорытпаның (жез) мыс-мырыш 

түсімен сипатталатын алтын түстің түс бөлігінің бөліктері, көлемді Мемлекеттік Елтаңбаны 

дайындауға қойылатын техникалық талаптар қайта қаралды; 
 

- өлшемдер мен түстерге рұқсат енгізілді; 

 
- Мемлекеттік Елтаңба элементтерінің конструкторлық сызбалары қайта қаралды; 

 

- бақылау әдістері (сынақтар) енгізілді; 

 
- өндірушілердің кепілдік мерзімі 3 жылдан кем емес. 

 

Жұмыс тобы ұлттық стандарт жобасын дайындады, жоба www.memst.kz сайтына орналастырылды 
және жария талқылау кезеңінен өтті. 

 

2014 жылғы 15 мамырда ҚР ИЖТМ Техникалық реттеу және метрология комитеті төрағасының 
орынбасары Ғ. Т. Дұғаловтың төрағалығымен Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 

Елтаңбасының авторы, Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігінің, "Ақ бастау KZ" ЖШС 

және Мекен.kz" ЖШС өкілдерінің қатысуымен, ғылыми - техникалық комиссияның кеңейтілген 

отырысы өтті.  

 
Отырыс қорытындысы бойынша ҚР СТ 989 "Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 

Елтаңбасы. Техникалық шарттар " жобасын әзірлеу, сондай-ақ ҚР СТ 989-2014 стандартын енгізу 

және бейімдеу бойынша семинарлар мен дөңгелек үстелдер өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспарын 
әзірлеуге шешім қабылданды.  

 

Мемлекеттік стандарттарға сәйкес келмейтін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туын, 
Мемлекеттік Елтаңбасын ауыстыру және жою тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 

жылғы 1 қазандағы N 862 қаулысымен бекітілген Ережеде айқындалған. 


