
Павлодар облысының білім беру ұйымдарында  
«Менің Туым» облыстық жобасын өткізу бойынша  

әдістемелік кепілдемелер 
 

Жобаның өзектілігі 
 Тарихқа жүгінсек, барлық уақытта Қазақстан Республикасында  Отанға 

деген сүйіспеншілік, патриотизм ұлттық міңез-құлықтың бір нышаны болған. 
Осыған байланысты балалармен жұмыс жүргізуде патриотизмді тәрбиелеудің 
басты мәселелерін шешудің маңыздылығы  айқын, сонымен қатар  біздің 
Отанымыздың мемлекеттік рәміздері болып саналатын Қазақстан 
Республикасының Туы туралы ұғымды кеңейту. 

 
Нұсқаулық қамту 

 
Мемлекеттік туды пайдалану тәртібі «Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік рәміздері  туралы» Қазақстан Республикасы Заңымен реттеледі. 
(29.06.2018 ж.жағдайы бойынша  өзгерістермен және  толықтырулармен) 

Заңның 4 бабында және Ереженің 4 тарауында көрсетілген: 

-       Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туы басқа да ғимараттарда (үй-
жайларда) олардың иелерінің еркі бойынша тігілуі мүмкін; 

      - Мемлекеттiк Тудың бейнесi өзге де материалдық объектілерде 
орналастырылуы мүмкін. 

Сонымен, мемлекеттік туды тұрғын  ғимаратарда және мемлекеттік емес 
ұйымдардың үй-жайларында,  жеке адамдардың пайдалануы заңнамамен 
тыйым салынбайды. Сонымен бірге, мемлекеттік тудың еркін пайдалануының 
тежеуі бар, атап айтса: 

-мемлекеттiк Ту оның көлемiне қарамастан ұлттық стандартқа сәйкес келуге 
тиiс; 

-       мемлекеттiк Тудың бейнесiн қоғамдық бірлестіктер мен басқа да 
ұйымдар туларының геральдикалық негізі ретінде пайдалануға болмайды; 

- қоғамдық бірлестіктердің және басқа да ұйымдардың тулары Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттiк Туымен бірдей болмауға тиіс; 

Сонымен бірге Ережелер регламенттейді, мемлекеттік ту ғимараттың 
төбесіне немесе фронтонына   немесе ғимараттың кіреберіс күнқағарында 
орналастыруға  болады, тудың көлемі ғимарат биіктігіне байланысты  
(мысалы, туды биіктігі 9-қабаттан немесе 30 метрден жоғары ғимараттың 
төбесіне орналастырғанда, тудың көлемі  2 х 4 метрден және одан да биік болу 
керек). 

Бірақ бұл мемлекеттік тудың орналастыруы міндетті болған жағдайдағы 
нұсқаулар мен ережелер (мемлекеттік органдар мен мемлекеттік мекемелерге 
үшін). 



Заңның 4 бабының мағынасын ескере отырып: «Мемлекеттік Ту басқа 
да ғимараттарда (үй-жайларда) олардың иелерінің еркі бойынша тігілуі 
мүмкін», мынандай қорытынды жасауға болады, бекітілген стандартқа сәйкес, 
мемлекеттік туды  жылжымайтын объектілер  иелерінің еркі бойынша 
қылтима, лоджий,терезеден іліп қою арқылы пайдалануға,  пәтерде, офисте, 
тұрғын үйдің төбесінде орналастыруға болады. 

Сонымен бірге «мемлекеттік рәміздер» және «мелекеттік рәміздердің 
бейнесі»ұғымдарын айыра білу керек, себебі олардың қолдану тәртібі әртүрлі. 

Заңның 4 бабына сәйкес Мемлекеттiк Тудың бейнесi өзге де материалдық 
объектілерде орналастырылуы мүмкін.Бұл деген сурет салынған,фотоға 
түсірілген немесе басқа да мемлекеттік тудың бейнесі практикада шексіз 
(жоғарыда көрсетілгендей геральдикада және ресми нышандарда тыйым 
салынған және ұлттық стандартқа сәйкес келген жағдайда )пайдалануға 
болады деген сөз. 

Мемлекеттік тудың бейнесін спорттық немесе күнделікті киімде,басқа 
да заттарда немесе басқа материалды объектілерде сәйкес пайдалану. 

Сол себептен автомобильдердің мемлекеттік номерлерінде  мемлекеттік 
тудың бейнесі пайдаланады, мұндай пайдалану Заңды бұзушылыққа 
жатпайды.  

 
Жобаның акциясын өткізу бойынша кепілдемелер 

Негізгі мәліметтер 
 

Ту – мемлекеттің егемендік пен біртұтастықты білдіретін басты рәміздерінің 
бірі. «Флаг» термині «vlag» деген нидерланд сөзінен шыққан және белгіленген 
көлем мен түстегі, әдетте елтаңба немесе эмблема түрінде бейнеленген, 
діңгекке немесе бауға бекітілген мата ұғымын білдіреді. Ту ежелден елдің 
халқын біріктіру және оны белгілі бір мемлекеттік құрылымға сәйкестендіру 
міндетін атқарып келеді.   

Тәуелсіз Қазақстанның Мемлекеттік туы ресми түрде 1992 жылы қабылданды. 
Оның авторы – белгілі суретші Шәкен Ниязбеков. 

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік туы – ортасында шұғылалы күн, 
оның астында қалықтап ұшқан қыран бейнеленген тік бұрышты көгілдір түсті 
мата. Тудың сабының тұсында тік жолақ түрінде ұлттық өрнек нақышталған. 
Күн, оның шұғыласы, қыран және ұлттық өрнек бейнесі алтын түстес. Тудың 
ені мен ұзындығының арақатынасы – 1:2 

Геральдика дәстүрінде әрбір түс белгілі бір ұғымды танытады. Мәселен, 
аспандай көк түс адам бойындағы адалдық, тазалық, сенімділік, мінсіздік 
сияқты қасиеттерді білдіреді. Сонымен қатар, көк түс түркі мәдениетінде 
терең символдық мәнге ие. Ежелгі түркілер аспанды тәңір-атаға балаған, ал 
олардың көк туы арғы ата-бабаларға деген адалдықты бейнеледі. 



Қазақстанның Мемлекеттік туында ол ашық аспанды, бейбітшілікті, игілікті 
білдірсе, түстің біркелкілігі еліміздің тұтастығын меңзейді. 

Геральдика қағидаттарына сәйкес, күн байлық пен молшылықты, өмірді және 
күш-қуатты бейнелейді. Сондықтан еліміздің туындағы күн шапағы 
дәулеттілік пен бақуаттылықтың символы – алтын масақ пішінінде берілген. 
Қазақстанның мемлекеттік атрибутикасында күннің бейнеленуі еліміздің 
жалпыадамзаттық құндылықтарды қастерлейтінін дәлелдейді және жас 
мемлекеттің жасампаздық күш-қуатын, серіктестік пен ынтымақтастық үшін 
әлемнің барлық еліне ашық екенін айғақтайды..   

Қыран (бүркіт) бейнесі – көптеген халықтардың елтаңбалары мен туларында 
ерте кезден бері қолданылып келе жатқан басты геральдикалық 
атрибуттардың бірі. Бұл бейне әдетте биліктің, қырағылық пен мәрттіктің 
символы ретінде қабылданады. Күн астында қалықтаған бүркіт мемлекеттің 
қуат-күшін, оның егемендігі мен тәуелсіздігін, биік мақсаттар мен жарқын 
болашаққа деген ұмтылысын танытады. Бүркіт бейнесі еуразиялық 
көшпенділердің дүниетанымында айрықша орын алады және олардың 
түсінігінде бостандық пен адалдық, өрлік пен ерлік, қуат пен ниет тазалығы 
тәрізді ұғымдармен ұштасып жатады. Алтын бүркіт кескіні жас егемен 
мемлекеттің әлемдік өркениет биігіне деген ұмылысын көрсетеді. 

Мемлекеттік тудың сабының тұсына тігінен ұзына бойына кескінделген 
ұлттық өрнектер – оның маңызды элементі. Қазақ ою-өрнектері – дүниені 
көркемдік тұрғыдан қабылдаудың халықтың эстетикалық талғамына сай 
келетін ерекше бір түрі. Түрлі формалар мен желілер үйлесімін танытатын 
өрнектер халықтың ішкі әлемін ашып көрсететін мәнерлі көркемдік құрал 
болып саналады. Тудың сабын жағалай салынған ұлттық өрнектер Қазақстан 
халқының мәдениеті мен дәстүрін символдық тұрғыда бейнелейді. 

 
Іске асыру механизмі 

Жоба 3 кезең арқылы жүзеге асырылады: 
Дайындық кезеңі: 1 қыркүйекке дейін 
Негізгі кезең  1 қыркүйектен  25 мамырға дейін  
Аяқтау кезең 4 маусым ҚР мемлекеттік рәміздер күні 
Дайындық кезең:  
1. Салтанатты іс-шаралар өтетін мектеп аумағында флагштоктарды 

орнату.  
2. Білім беру ұйымдарына жобаның ақпараттық қамтуы.  Жобаны еңгізу 

туралы оқушыларды,педагогтерді және ата-аналарды ақпараттау.  
Салтанатты іс-шараларда пайдалану мақсатында (ұран, лозунгты 

қолдауда) әр оқушыда кәдесый жалауы болуы тиіс. 
Негізгі кезең  1 қыркүйектен  25 мамырға дейін  (Білім беру ұйымы 

мемлекеттік туды насихаттауда  іс-шара санын көбейтуге және оның  
форматын өзгерістермен толықтыруға құқылы). 



1. Білім беру күніне арналған салтанатты жиында туды көтеру. Ту 
көтеруге лайықты оқушылар әкімшілік немесе мектептің өзін-өзі басқару 
органы шешімімен анықталады. Онда туды көтеру және түсіру ҚР «Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік рәміздері туралы» ҚР Заңы регламенттейтін  
мемлекеттік рәміздерді пайдалану Ережесіне сәйкес жүргізіледі.  
 Егер оқу орындар қышықтықтан тыс жұмыс жасайтын болса, 
онда салтанатты жиын және Туды көтеру іс-шарасы онлайн түрде 
өткізіледі.    

2. Ата-аналармен ұжымдық жұмыс, «Отан туым» акциясын өткізу: 
мемлекеттік мейрамдар күндері отбасы өзінің қылтимасынан  желтоқсанның 
1-нен 18-не дейін ҚР ұлттық туын көтеріп (тігіп, орналастырып)  қояды.  
Аталмыш акцияда ата-аналары көп қатысқан мектептер жеңіске жетеді.  1-5  
сынып оқушылар үшін А-3, А-2 форматында әртүрлі техникада  туды жасап 
шығару  (сурет салу, аппликация, кесте,тігу және т.б.) оларды мемлекеттік 
мейрамдар күндері мектеп терезелеріне орналастыру. 

3. Салтанатты іс-шараларда білім беру ұйымдарының әр  оқушысы 
кәдесый жалаушаларын пайдалануы 

4. Ұлттық қаза тұтуға байланысты Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік Туы қаза тұту мерзімі ішінде ту тұғыр биіктігінің жартысына 
дейін төмен түсіру жайлы оқушылар мен студенттерді  ақпараттандыру. 

5. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздері күнін 
мерекелеу күні Павлодар облысының барлық мектептерінде 4-7 сынып 
оқушылары арасында Мемлекеттік рәміздер күніне арналған викторина өткізу 
керек. 
 
Қорытынды кезеңі: Аталмыш кезеңде YouTube арнасында әр мектептің 
салған бейнематериалдарын  зерделеу арқылы жобаны іске асыру 
нәтижелеріне, ата-аналар, оқушылар және педагогтердің қатысуы мен 
белсенділігіне талдау жасалады.  
Құрастыру фото және бейне есепті жасау, бейне есепте елді-мекені 
(қала/аудан), оқу орны, сынып/топ, қатысушылар саны (ата-аналары, 
балалары), іс-шараларының ұйымдастырушының аты –жөні көрсетілсін. 

Фото және бейне еспетерін ұсынылған mtuym@inbox.ru электронды 
поштаға жіберілуі тиіс. 

 
 
 
 
 
 
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЗАҢЫ 

  
Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері туралы 

https://www.youtube.com/watch?v=moA7058haqE
mailto:mtuym@inbox.ru


(2018.29.06. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) 
 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері туралы 
Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 4 маусымдағы N 258 Конституциялық заңы. 
 
       МАЗМҰНЫ 
      Ескерту. Тақырыбында және бүкіл мәтін бойынша "нышандары", "нышандарының", "нышандарын", 
"нышандарына" деген сөздер тиісінше "рәміздері", "рәміздерінің", "рәміздерін", "рәміздеріне" деген 
сөздермен ауыстырылды - Қазақстан Республикасының 2008.07.04 N 56 Конституциялық Заңымен. 
      Ескерту. Бүкіл мәтін бойынша "мемлекеттік стандартқа", "мемлекеттік стандарттарға", "мемлекеттік 
стандарттарын" деген сөздер тиісінше "ұлттық стандартқа", "ұлттық стандарттарға", "ұлттық стандарттарын" 
деген сөздермен ауыстырылды - ҚР 2012.06.28 N 23-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк 
он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Конституциялық Заңымен. 
 
  1-тарау. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК РӘМІЗДЕРІ 
1-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері  
       Мемлекеттік Ту, Мемлекеттік Елтаңба, Мемлекеттік Гимн Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
рәміздері болып табылады.  
       Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туы - ортасында шұғылалы күн, оның астында қалықтап ұшқан 
қыран бейнеленген тік бұрышты көгілдір түсті мата. Тудың сабының тұсында ұлттық өрнек тік жолақ түрінде 
нақышталған. Күн, оның шұғыласы, қыран және ұлттық өрнек бейнесі алтын түстес. Тудың ені мен 
ұзындығының арақатынасы - 1:2.  
       Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы – дөңгелек нысанды және көгілдір түс аясындағы 
шаңырақ (киіз үйдің жоғарғы күмбез тәрізді бөлігі) түрінде бейнеленген, шаңырақты айнала күн сәулесіндей 
тарап уықтар шаншылған. Шаңырақтың оң жағы мен сол жағында аңыздардағы қанатты пырақтар бейнесі 
орналастырылған. Жоғарғы бөлігінде – бес бұрышты көлемді жұлдыз, ал төменгі бөлігінде "QAZAQSTAN" 
деген жазу бар. Жұлдыздың, шаңырақтың, уықтардың, аңыздардағы қанатты пырақтардың бейнесі, сондай-
ақ "QAZAQSTAN" деген жазу – алтын түстес.  
       Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Гимні - осы Конституциялық заңда көзделген жағдайларда 
орындалатын музыкалық-поэтикалық туынды.  
       Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туы мен Мемлекеттік Елтаңбасының эталондары Қазақстан 
Республикасы Президентінің Резиденциясында сақталады.  
      Ескерту. 1-бапқа өзгеріс енгізілді – ҚР 29.06.2018 № 162-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Конституциялық Заңы. 
 
2-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттiк рәміздерін дайындауды және пайдалануды реттейтiн 
Қазақстан Республикасының заңнамасы 
       Ескерту. Тақырып жаңа редакцияда - ҚР 2012.06.28 N 23-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн 
күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Конституциялық Заңымен. 
       Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерін дайындау және пайдалану тәртібі Қазақстан 
Республикасының Конституциясында, осы Конституциялық заңда және Қазақстан Республикасының өзге де 
нормативтік құқықтық актілерінде айқындалады. 
      Ескерту. 2-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2012.06.28 N 23-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн 
күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Конституциялық Заңымен. 
 
 3-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерін бекіту  
       Мыналар:  
       1) Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Туының бейнесі (осы Конституциялық заңға 1-қосымша);  
       2) Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Елтаңбасының бейнесі (осы Конституциялық заңға 2-қосымша);  
       3) Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Гимнінің музыкалық редакциясы мен мәтіні (осы 
Конституциялық заңға 3-қосымша) бекітілсін.  
 2-тарау. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ТУЫ 
4-бап. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туын пайдалану тәртібі  
       1. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туы мынадай орындарда міндетті түрде көтеріледі (тігіледі, 
орналастырылады):  
       1) Қазақстан Республикасының Президенті Резиденциясының, Парламентінің, Сенат пен Мәжілістің, 
Үкіметтің, министрліктердің, Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп 
беретін мемлекеттік органдардың, олардың ведомстволары мен аумақтық бөлімшелерінің, Конституциялық 
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Кеңестің, Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты мен жергілікті соттарының, жергілікті өкілді және 
атқарушы органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, мемлекеттік ұйымдардың 
ғимараттарында, сондай-ақ Қазақстан Республикасы елшіліктерінің, халықаралық ұйымдардағы тұрақты 
өкілдіктерінің, сауда өкілдіктерінің, шетелдегі басқа да ресми мекемелерінің, шетелдегі мекемелерінің 
басшылары резиденцияларының ғимараттарында және сол мемлекеттің протоколдық практикасына сәйкес 
көлік құралдарында - ұдайы;  
       2) Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Парламенті палаталары 
төрағаларының, Премьер-Министрдің, Мемлекеттік хатшының, Конституциялық Кеңес Төрағасының, 
Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты Төрағасының және жергілікті соттары төрағаларының, Орталық 
сайлау комиссиясы Төрағасының, Қазақстан Республикасының Адам құқықтары жөнiндегi уәкiлінің, 
министрліктердің, Қазақстан Республикасының Президентiне тiкелей бағынатын және есеп беретiн 
мемлекеттік органдардың, олардың ведомстволары мен аумақтық бөлімшелерінің басшыларының, жергілікті 
өкілді және атқарушы органдар басшыларының, Қазақстан Республикасының шетелдегі мекемелері 
басшыларының кабинеттерінде - ұдайы;  
       3) Қазақстан Республикасының Парламенті Сенаты мен Мәжілісінің бірлескен және бөлек отырыстары, 
Қазақстан Республикасы Парламенті палаталарының, Үкіметтің үйлестіру және жұмыс органдарының 
отырыстары өтетін залдарда, Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің отырыс залдарында, 
Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының және жергілікті соттарының сот мәжілісі залдарында, орталық, 
жергілікті өкілді және атқарушы органдардың, Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын 
және есеп беретін мемлекеттік органдардың алқа отырысы залдарында, Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік және үкіметтік наградалары тапсырылатын залдарда, Қазақстан Республикасының шетелдегі 
мекемелерінің қабылдау залдарында, сондай-ақ бала тууды және некені тіркейтін үй-жайларда - ұдайы;  
       4) мемлекеттік органдардың ғимараттарында алғаш ашылған кезде, салтанатты жағдайда;  
      5) егер халықаралық құқық нормалары мен Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарында 
көзделген болса, Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасының Парламенті 
палаталары төрағаларының, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің және олардың өкілетті 
өкілдерінің қатысуымен халықаралық форумдар өтетін ғимараттарда немесе үй-жайларда; 
      5-1) мемлекеттік заңды тұлғалардың, ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық 
компаниялардың, сондай-ақ Қазақстан Республикасы оларға қатысты жалғыз акционер (қатысушы) болып 
табылатын өзге де акционерлік қоғамдардың және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің мемлекеттік 
нышандарға арналған экспозиция үшін бөлінген үй-жайларында (үй-жайларының бір бөлігінде); 
       6) ресми адамдар ретінде Қазақстан Республикасының Президенті, Қазақстан Республикасының 
Парламенті палаталарының төрағалары, Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі мінген теңіз 
кемелерінде, ішкі жүзу кемелерінде және басқа да қатынас құралдарында;  
       7) Қазақстан Республикасында тiркелген кемелердiң бұлқынындағы ту ретiнде - белгiленген тәртiппен;  
       8) Қазақстан Республикасының әскери корабльдерi мен кемелерiнде - әскери жарғыларға сәйкес;  
       9) Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің әскери құрамаларында, бөлімдерінде, бөлімшелерінде 
және мекемелерінде, басқа да әскерлері мен әскери құралымдарында - Қазақстан Республикасының ұлттық 
және мемлекеттік мерекелері күндерінде, ант қабылдау кезiнде;  
      10) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік рәміздері күнін мерекелеу, ресми және салтанатты рәсімдер, спорттық іс-шаралар кезінде; 
       11) жалпы орта, кәсіптік бастауыш, кәсіптік орта, кәсіптік жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 
кәсіптік білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында - жаңа оқу жылының ашылу 
және оқу жылының аяқталу рәсімдері кезінде;  
       12) Қазақстан Республикасына мемлекеттік және ресми сапарлармен келген шет мемлекеттердің мемлекет 
басшыларымен, парламенттері мен үкіметтерінің басшыларымен кездесу кезінде.  
      Қарулы Күштердің құрамаларында, әскери бөлімдерінде, бөлімшелерінде, мекемелерінде және басқа да 
әскерлер мен әскери құралымдарда Мемлекеттік Туды және оның бейнесін пайдалану (орнату, орналастыру) 
тәртібі жалпы әскери жарғыларда айқындалады. 
       Ғимараттарға тұрақты тігілген Мемлекеттік Туға тәуліктің қараңғы мезгілінде жарық түсіп тұруға тиіс.  
      Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туы басқа да ғимараттарда (үй-жайларда) олардың иелерінің 
еркі бойынша тігілуі мүмкін. 
      Мемлекеттік Туды және оның бейнесін пайдалану (орнату, орналастыру) тәртібін Қазақстан 
Республикасының Үкіметі айқындайды. 
       2. Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк Туының бейнесi міндетті түрде:  
       1) Қазақстан Республикасы Президентінің, Парламенттің, Үкіметтің, министрліктердің, Қазақстан 
Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретiн мемлекеттiк органдардың және 
олардың ведомстволары мен аумақтық бөлімшелерінің, Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесiнiң, 
Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының және жергілікті соттарының, жергiлiктi өкілді және атқарушы 



органдардың, сондай-ақ Қазақстан Республикасының шетелдегі мекемелерінің веб-сайттарында Қазақстан 
Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен;  
       2) Қазақстан Республикасының әуе кемелерінде, сондай-ақ ғарыш аппараттарында орналастырылады.  
       Мемлекеттiк Тудың бейнесi өзге де материалдық объектілерде орналастырылуы мүмкін.  
       3. Мемлекеттiк Ту оның көлемiне қарамастан ұлттық стандартқа сәйкес келуге тиiс.  
       Мемлекеттiк Ту ұлттық стандартқа сәйкес келмеген жағдайда ол Қазақстан Республикасының Үкіметі 
айқындайтын тәртіппен ауыстырылуға және жойылуға тиіс.  
       Мемлекеттiк Тудың бейнесiн қоғамдық бірлестіктер мен басқа да ұйымдар туларының геральдикалық 
негізі ретінде пайдалануға болмайды.  
       Мемлекеттiк Тудың бейнесi Қазақстан Республикасы мемлекеттік наградаларының, Ұлттық Банк 
банкноттары мен монеталарының элементі немесе геральдикалық негізі ретінде пайдаланылуы мүмкін.  
      4. Ұлттық аза тұтуға байланысты Мемлекеттiк Ту ұлттық аза тұту мерзiмi ішінде тутұғыр биiктiгiнiң 
жартысына дейiн төмен түсiрiледi. 
      Ескерту. 4-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2012.06.28 № 23-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн 
күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 28.10.2015 № 370-V (алғашқы ресми жарияланған 
күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 22.12.2017 № 119-VI (алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Конституциялық заңдарымен. 
 
 5-бап. Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк Туын және басқа да туларды Қазақстан 
Республикасының аумағында бір мезгілде пайдалану  
       1. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туын шет мемлекеттердің, қоғамдық бірлестіктердің және 
басқа да ұйымдардың туларымен бір мезгілде көтергенде (тіккенде, орналастырғанда) Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік Туының көлемі басқа тулардың көлемінен кіші болмауға тиіс.  
       Бұл ретте Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туы басқа тулардан төмен орналастырылмайды.  
      2. Қоғамдық бірлестіктердің және басқа да ұйымдардың тулары Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк 
Туымен бірдей болмауға тиіс. 
      3. Қазақстан Республикасында аккредиттелген дипломатиялық өкілдіктерді, консулдық мекемелерді, 
халықаралық ұйымдарды және (немесе) олардың өкілдіктерін қоспағанда, Қазақстан Республикасының 
аумағында қызметін жүзеге асыратын шетелдік ұйымдар мен өкілдіктер пайдаланатын шет мемлекеттердің 
тулары Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туымен бір мезгілде орналастырылады. 
      Ескерту. 5-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 28.10.2015 № 370-V Конституциялық Заңымен (алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі). 
 
  3-тарау. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ЕЛТАҢБАСЫ 
6-бап. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасын пайдалану тәртібі  
       1. Мемлекеттік Елтаңба міндетті түрде:  
       1) Қазақстан Республикасы Президенті Резиденциясының, Парламенттің, Сенат пен Мәжілістің, 
Үкіметтің, министрліктердің, Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп 
беретін мемлекеттік органдардың, олардың ведомстволары мен аумақтық бөлімшелерінің, Қазақстан 
Республикасы Конституциялық Кеңесінің, Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты мен жергілікті 
соттарының, Қарулы Күштердің құрамаларының, әскери бөлімдерінің, бөлімшелері мен мекемелерінің, басқа 
да әскерлер мен әскери құралымдардың, жергілікті өкілді және атқарушы органдардың ғимараттарында, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасы елшіліктерінің, халықаралық ұйымдардағы тұрақты өкілдіктерінің, сауда 
өкілдіктерінің, шетелдегі басқа да ресми мекемелерінің, шетелдегі мекемелері басшылары 
резиденцияларының ғимараттарында - ұдайы;  
       2) Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Парламенті палаталары 
төрағаларының, Премьер-Министрдің, Мемлекеттік хатшының, Конституциялық Кеңес Төрағасының, 
Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты Төрағасының және жергілікті соттары төрағаларының, Орталық 
сайлау комиссиясы Төрағасының, Қазақстан Республикасының Адам құқықтары жөнiндегi уәкiлінің, 
министрліктердің, Қазақстан Республикасының Президентiне тiкелей бағынатын және есеп беретiн 
мемлекеттік органдардың, олардың ведомстволары мен аумақтық бөлімшелерінің басшыларының, жергілікті 
өкілді және атқарушы органдар басшыларының, Қазақстан Республикасының шетелдегі мекемелері 
басшыларының кабинеттерінде - ұдайы;  
      3) Қазақстан Республикасы Парламентінің Сенаты мен Мәжілісінің бірлескен және бөлек отырыстары, 
Қазақстан Республикасының Парламенті палаталарының, Үкіметтің үйлестіру және жұмыс органдарының 
отырыстары өтетін залдарда, Конституциялық Кеңестің отырыс залдарында, Қазақстан Республикасы 
Жоғарғы Сотының және жергілікті соттарының сот мәжілісі залдарында, орталық, жергілікті өкілді және 
атқарушы органдардың, Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін 
мемлекеттік органдардың алқа отырыстары залдарында, Қазақстан Республикасының мемлекеттік және 



үкіметтік наградалары тапсырылатын залдарда, Қазақстан Республикасының шетелдегі мекемелерінің 
қабылдау залдарында, сондай-ақ бала тууды және некені тіркейтін үй-жайларда - ұдайы; 
      4) мемлекеттік заңды тұлғалардың, ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық 
компаниялардың, сондай-ақ Қазақстан Республикасы оларға қатысты жалғыз акционер (қатысушы) болып 
табылатын өзге де акционерлік қоғамдардың және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің мемлекеттік 
нышандарға арналған экспозиция үшін бөлінген үй-жайларында (үй-жайларының бір бөлігінде) 
орналастырылады. 
      Қарулы Күштердің құрамаларында, әскери бөлімдерінде, бөлімшелерінде, мекемелерінде және басқа да 
әскерлер мен әскери құралымдарда Мемлекеттік Елтаңбаны және оның бейнесін пайдалану (орнату, 
орналастыру) тәртібі жалпы әскери жарғыларда айқындалады. 
       2. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасының бейнесі міндетті түрде:  
      1) Қазақстан Республикасының Президенті мен оның Әкімшілігінің, Парламенттің, оның палаталары мен 
олардың аппараттарының, Қазақстан Республикасының Парламенті палаталары Бюроларының, Үкіметтің 
және Премьер-Министр Кеңсесінің, министрліктердің, Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей 
бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдардың, олардың ведомстволары мен аумақтық 
бөлімшелерінің, Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің, Қазақстан Республикасының Жоғарғы 
Соты мен жергілікті соттарының, Қарулы Күштердің құрамаларының, әскери бөлімдерінің, бөлімшелері мен 
мекемелерінің, басқа да әскерлер мен әскери құралымдардың, жергілікті өкілді, атқарушы органдардың және 
өзге де мемлекеттік ұйымдардың мөрлері мен құжаттарының бланкілерінде; 
      1-1) нотариустардың мөрлерiнде; 
       2) Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Парламентінің, Үкіметінің, 
Конституциялық Кеңесінің және Жоғарғы Сотының ресми басылымдарында;  
       3) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің банкноттары мен монеталарында, Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарында;  
       4) Қазақстан Республикасының азаматтарына берілетін жеке куәлікте, туу туралы куәлікте, паспортта 
және өзге де паспорттарда, мемлекеттік органдар мен мемлекеттік ұйымдар қызметкерлерінің қызметтік 
куәліктерінде;  
       5) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасына орнатылатын шекара бағаналарында;  
       6) Қазақстан Республикасы Президентінің, Парламенттің, Үкіметтің, министрліктердің, Қазақстан 
Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретiн мемлекеттiк органдардың және 
олардың ведомстволары мен аумақтық бөлімшелерінің, Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесiнiң, 
Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының және жергілікті соттарының, жергiлiктi өкілді және атқарушы 
органдардың, сондай-ақ Қазақстан Республикасының шетелдегі мекемелерінің веб-сайттарында Қазақстан 
Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен орналастырылады.  
       Мемлекеттік Елтаңбаның бейнесі өзге де материалдық объектілерде орналастырылуы мүмкін.  
       3. Мемлекеттік Елтаңба оның көлеміне қарамастан ұлттық стандартқа сәйкес келуге тиіс.  
       Мемлекеттік Елтаңба ұлттық стандартқа сәйкес келмеген жағдайда ол Қазақстан Республикасының 
Үкіметі айқындайтын тәртіппен ауыстырылуға және жойылуға тиіс.  
       4. Осы Конституциялық заңда белгіленгеннен басқа жағдайларда мемлекеттік емес ұйымдардың және 
олардың лауазымды адамдарының бланкілерінде, мөрлерінде және басқа да реквизиттерінде Қазақстан 
Республикасы Мемлекеттік Елтаңбасының бейнесін пайдалануға тыйым салынады.  
       Мемлекеттік Елтаңбаны қоғамдық бірлестіктер мен басқа да ұйымдар елтаңбаларының геральдикалық 
негізі ретінде пайдалануға болмайды.  
      Мемлекеттік Елтаңбаның бейнесі әскери немесе өзге де мемлекеттік қызмет атқаратын адамдар үшін 
белгіленген айырым белгілері мен нысанды киім үлгілерінде, Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
наградаларының элементі немесе геральдикалық негізі ретінде, сондай-ақ спортшылардың спорттық 
костюмдері мен басқа да спорттық керек-жарақтарында пайдаланылуы мүмкін. 
      Мемлекеттік Елтаңбаны және оның бейнесін пайдалану (орнату, орналастыру) тәртібін Қазақстан 
Республикасының Үкіметі айқындайды. 
      Ескерту. 6-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2012.06.28 N 23-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн 
күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 28.10.2015 № 370-V (алғашқы ресми жарияланған 
күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 22.12.2017 № 119-VI (алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Конституциялық заңдарымен. 
 
 7-бап. Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк Елтаңбасын және басқа да елтаңбаларды Қазақстан 
Республикасының аумағында бір мезгілде пайдалану  
       Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы мен шет мемлекеттердің елтаңбаларын немесе 
қоғамдық бірлестіктің, басқа да ұйымның елтаңбаларын (геральдикалық белгісін) бір мезгілде 



орналастырғанда Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Елтаңбасының көлемі басқа елтаңбалардың 
көлемінен кіші болмауға тиіс.  
       Бұл ретте Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы басқа елтаңбалардан (геральдикалық 
белгілерден) төмен орналастырылмайды.  
 4-тарау. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ГИМНІ 
8-бап. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Гимнін пайдалану тәртібі  
       1. Мемлекеттік Гимн:  
       1) Қазақстан Республикасының Президенті қызметке кіріскен кезде - ол ант бергеннен кейін;  
       2) Қазақстан Республикасы Парламенті сессияларының ашылуы және жабылуы кезінде;  
       3) Қазақстан Республикасының ұлттық және мемлекеттік мерекелеріне, сондай-ақ өзге де салтанатты іс-
шараларға арналған жиналыстар мен мәжілістердің салтанатты ашылуы кезінде;  
      4) теле-, радиоарналар эфирге шыққан кезде тәулiк сайын, олардың хабар таратуы басталғанда және 
аяқталғанда; 
       5) Қазақстан Республикасы халқының өміріндегі аса маңызды тарихи оқиғаларды атап өту құрметіне 
ескерткіштерді, монументтерді, құлпытастарды және басқа да ғимараттарды ашу кезінде;  
      6) Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары, сондай-ақ қоғамдық бірлестіктері мен өзге де 
ұйымдары өткізетін ресми және салтанатты рәсімдер, спорттық іс-шаралар кезінде Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік Туы көтерілген кезде; 
       7) Қазақстан Республикасына мемлекеттік немесе ресми сапармен келген шет мемлекеттердің 
басшыларын қарсы алу кезінде - тиісті шет мемлекеттің мемлекеттік гимні орындалғаннан кейін;  
       8) жалпы орта, кәсіптік бастауыш, кәсіптік орта, кәсіптік жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 
кәсіптік білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында жаңа оқу жылының ашылу және 
оқу жылының аяқталу рәсімдері кезінде, сондай-ақ өзге де салтанатты іс-шаралар өткізілген кезде;  
      9) Қазақстан Республикасының ұлттық (құрама) командасы қатысатын спорттық іс-шаралар өткізілген 
кезде орындалады. 
      1-1. Мемлекеттік заңды тұлғалардың, ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық 
компаниялардың, сондай-ақ Қазақстан Республикасы оларға қатысты жалғыз акционер (қатысушы) болып 
табылатын өзге де акционерлік қоғамдардың және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің мемлекеттік 
нышандарға арналған экспозиция үшін бөлінген үй-жайларында (үй-жайларының бір бөлігінде) Мемлекеттік 
Гимннің мәтіні міндетті түрде орналастырылады. 
      Мемлекеттік Гимннің мәтінін пайдалану (орнату, орналастыру) тәртібін Қазақстан Республикасының 
Үкіметі айқындайды. 
      2. Қарулы Күштердің құрамаларында, әскери бөлімдерінде, бөлімшелерінде, мекемелерінде және басқа да 
әскерлер мен әскери құралымдарда Мемлекеттік Гимнді орындау және оның мәтінін пайдалану тәртібі жалпы 
әскери жарғыларда айқындалады. 
      Ескерту. 8-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2012.06.28 N 23-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн 
күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 28.10.2015 № 370-V (алғашқы ресми жарияланған 
күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Конституциялық Заңдарымен. 
 
 9-бап. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Гимнін орындау тәртібі  
       1. Мемлекеттік Гимн көпшілік алдында орындалған кезде қатысушылар оны орнынан тұрып айтады 
(тыңдайды), бұл ретте Қазақстан Республикасының азаматтары оң қолын жүрек тұсына қояды.  
       Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары мен өзге де ұйымдары шет мемлекеттер аумағында 
іс-шаралар өткізген кезде Мемлекеттік Гимн осы Конституциялық заңға, сондай-ақ сол мемлекеттің 
заңнамасы мен протоколдық практикасына және жергілікті салт-дәстүрге сәйкес орындалады.  
       Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туын салтанатты жағдайда көтеру және тігу кезінде 
Мемлекеттік Гимн орындалады, бұл ретте қатысушылар жүздерін Туға қарай бұрады.  
       2. Мемлекеттік Гимнді оркестр, хор, оркестр мен хор орындайды не ол өзге де вокалдық және аспаптық 
түрде орындалады. Бұл ретте дыбыс жазу құралдары пайдаланылуы мүмкін.  
       Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Гимнін ықшамдап орындауға жол беріледі.  
       3. Мемлекеттік Гимн бекітілген мәтіні мен музыкалық редакциясына дәлме-дәл сәйкестікпен мемлекеттік 
тілде орындалады.  
       4. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Гимнінің мәтіні мен музыкалық редакциясын басқа музыкалық 
шығармалардың және өзге де өнер туындыларының негізі ретінде пайдалануға болмайды.  
 5-тарау. МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАРДЫҢ ҚҰЗЫРЕТІ 
10-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің құзыреті  
       Үкіметтің құзыретіне:  



       1) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туы мен Мемлекеттік Елтаңбасының осы Конституциялық 
заңда бекітілген ұлттық стандарттарға және олардың бейнелеріне сәйкес келетін эталондарын дайындау 
жөніндегі жұмысты ұйымдастыру;  
       2) Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттарға сәйкес келмейтін Мемлекеттік Туын, Мемлекеттік 
Елтаңбасын ауыстыру және жою ережелерін бекіту;  
      3) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туын, Мемлекеттік Елтаңбасын және олардың бейнелерін, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Гимнінің мәтінін пайдалану (орнату, орналастыру) 
қағидаларын бекіту; 
      3-1) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздері күнін мерекелеу қағидаларын бекіту; 
      4) Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері саласындағы уәкілетті органды айқындау; 
      5) өзiне Қазақстан Республикасының Конституциясымен, Қазақстан Республикасының заңдарымен және 
Қазақстан Республикасы Президентінің актiлерiмен жүктелген өзге де функцияларды орындау жатады. 
      Ескерту. 10-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2012.06.28 N 23-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн 
күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 28.10.2015 № 370-V (алғашқы ресми жарияланған 
күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Конституциялық Заңдарымен. 
 
 11-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері саласындағы уәкілетті органдардың 
құзыреті  
       1. Техникалық реттеу және метрология саласындағы уәкілетті орган:  
       1) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туы мен Мемлекеттік Елтаңбасының ұлттық стандарттарын 
әзірлейді және бекітеді;  
       2) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туы мен Мемлекеттік Елтаңбасының эталондарын әзірлейді;  
       3) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туын және Мемлекеттік Елтаңбасын дайындау жөніндегі 
қызметті лицензиялауды жүзеге асырады;  
      4) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен лицензиаттың лицензияда 
көрсетілген талаптарды сақтауын бақылауды жүзеге асырады; 
      5) Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады. 
       2. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерін пайдалану мәселелері жөніндегі уәкілетті орган:  
       1) Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттарға сәйкес келмейтін Мемлекеттік Туын, Мемлекеттік 
Елтаңбасын ауыстыру және жою ережелерін әзірлейді;  
      2) мемлекеттік рәміздер мен геральдикалық белгілер мәселелері жөніндегі сараптама кеңесін құрады, 
сондай-ақ ол туралы ережені әзірлейді және бекітеді; 
      3) Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады. 
      Ескерту. 11-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2012.06.28 N 23-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн 
күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 28.10.2015 № 370-V (алғашқы ресми жарияланған 
күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Конституциялық Заңдарымен. 
 
 12-бап. Жергілікті атқарушы органның құзыреті  
       Жергілікті атқарушы орган Қазақстан Республикасы мемлекеттік рәміздерінің тиісті әкімшілік-аумақтық 
бірліктің аумағында пайдаланылуын (тігілуін, орналастырылуын ) бақылауды жүзеге асырады.  
 6-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР 
13-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздеріне құрметпен қарауды қалыптастыру  
       1. Қазақстан Республикасының азаматтары, сондай-ақ Республика аумағында жүрген адамдар Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік рәміздерін құрметтеуге міндетті.  
       2. Азаматтыққа және отансүйгіштікке, өз Отаны - Қазақстан Республикасына деген сүйіспеншілікке 
тәрбиелеу, Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерін құрметтеуді қалыптастыру, сондай-ақ 
олардың мәні мен маңызын түсіндіру мақсатында оларды оқыту жалпы орта, кәсіптік бастауыш, кәсіптік орта 
және кәсіптік жоғары білім беру ұйымдарының негізгі жалпы білім беру бағдарламаларына енгізіледі.  
       Жалпы орта, кәсіптік бастауыш, кәсіптік орта және кәсіптік жоғары білім беру бағдарламаларын іске 
асыратын білім беру ұйымдарында арнайы оқшауланған көрнекті орынға ұдайы Мемлекеттік Ту тігіледі, 
Мемлекеттік Елтаңба не олардың бейнесі, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Гимнінің 
мемлекеттік тілдегі мәтіні орналастырылады.  
14-бап. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туын, Мемлекеттік Елтаңбасын дайындау  
       Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туын, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасын 
дайындау Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен берілген тиісті лицензиясы 
болған жағдайда жүзеге асырылады.  



15-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерін дайындауды және пайдалануды реттейтін 
Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық 
      Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерін дайындауды және пайдалануды реттейтін Қазақстан 
Республикасының заңнамасын бұзу Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылыққа әкеп 
соғады. 
      Ескерту. 15-бап жаңа редакцияда - ҚР 2012.06.28 N 23-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн 
күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Конституциялық Заңымен. 
 
 16-бап. Осы Конституциялық заңды қолданысқа енгізу тәртібі  
       1. Осы Конституциялық заң ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткеннен кейін 
қолданысқа енгізіледі.  
       2. "Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері туралы" 1996 жылғы 24 қаңтардағы Қазақстан 
Республикасы Конституциялық заңының (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., N 1, 
178-құжат; 1997 ж., N 12, 193-құжат; 2006 ж., N 1, 1-құжат) күшi жойылды деп танылсын.  
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       Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туы  
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2-ҚОСЫМША 
 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы 
       Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда – ҚР 29.06.2018 № 162-VІ (алғашқы ресми жарияланған күнінен 
кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Конституциялық Заңы. 
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Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Гимнінің  
      музыкалық редакциясы 
                                           Әннің авторы Шәмші Қалдаяқов 
 
       Қазақстан Республикасы Мемлекеттік гимнінің мәтіні  
                                  Сөзін жазғандар: Жұмекен Нәжімеденов,  
       Нұрсұлтан Назарбаев  
       Алтын күн аспаны,  
       Алтын дән даласы,  
       Ерліктің дастаны,  
       Еліме қарашы!  
       Ежелден ер деген,  
       Даңқымыз шықты ғой.  
       Намысын бермеген,  
       Қазағым мықты ғой.  
       Қайырмасы:  
       Менің елім, менің елім,  
       Гүлің болып егілемін,  
       Жырың болып төгілемін, елім!  
       Туған жерім менің - Қазақстаным!  
       Ұрпаққа жол ашқан,  
       Кең байтақ жерім бар.  
       Бірлігі жарасқан,  
       Тәуелсіз елім бар.  
       Қарсы алған уақытты,  
       Мәңгілік досындай.  
       Біздің ел бақытты,  
       Біздің ел осындай!  
       Қайырмасы:  
       Менің елім, менің елім,  
       Гүлің болып егілемін,  
       Жырың болып төгілемін, елім!  
       Туған жерім менің - Қазақстаным!  
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