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(Соңы 14-бетте) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 26 мамыр               №301              Астана, Үкімет Үйі

Ақтөбе облысының мәдениет және білім беру 
ұйымдарына атау беру туралы

«Қазақстан Республикасының əкімшілік-аумақтық құрылысы туралы» 1993 жылғы 8 
желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 10-бабының 4-1) тармақшасына, «Қазақстан 
Республикасының аумағындағы əуежайларға, порттарға, теміржол вокзалдарына, теміржол 
стансаларына, метрополитен стансаларына, автовокзалдарға, автостансаларға, физикалық-
географиялық жəне мемлекет меншігіндегі басқа да объектілерге атау беру, сондай-ақ оларды 
қайта атау, олардың атауларының транскрипциясын нақтылау мен өзгерту жəне мемлекеттік 
заңды тұлғаларға, мемлекет қатысатын заңды тұлғаларға жеке адамдардың есімін беру 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы 5 наурыздағы 
№ 281 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1996 ж., № 11, 81-құжат) сəйкес 
Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

1. Ақтөбе облысының мынадай мəдениет жəне білім беру ұйымдарына:
1) «Шалқар аудандық мəдениет жəне тілдерді дамыту бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 

«Шалқар аудандық мəдениет үйі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кəсіпорнына – Сары 
Батақұлының есімі;

2) «Ақтөбе қаласындағы № 32 жалпы білім беретін орта мектеп-гимназия» мемлекеттік 
мекемесіне Мəрия Құрманғалиеваның есімі берілсін.

2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі
Б.САҒЫНТАЕВ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 26 мамыр                №302              Астана, Үкімет Үйі

Ақтөбе облысының білім беру ұйымдарына 
атау беру және қайта атау туралы

«Қазақстан Республикасының əкімшілік-аумақтық құрылысы туралы» 1993 жылғы 8 
желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 10-бабының 4-1) тармақшасына, «Қазақстан 
Республикасының аумағындағы əуежайларға, порттарға, теміржол вокзалдарына, теміржол 
стансаларына, метрополитен стансаларына, автовокзалдарға, автостансаларға, физикалық-
географиялық жəне мемлекет меншігіндегі басқа да объектілерге атау беру, сондай-ақ оларды 
қайта атау, олардың атауларының транскрипциясын нақтылау мен өзгерту жəне мемлекеттік 
заңды тұлғаларға, мемлекет қатысатын заңды тұлғаларға жеке адамдардың есімін беру 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы 5 наурыздағы 
№ 281 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1996 ж., № 11, 81-құжат) сəйкес 
Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

1. Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Ақтөбе 
медициналық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кəсіпорнына Кеңес Одағының 
Батыры Мəншүк Мəметованың  есімі берілсін.

2. «Қызылжұлдыз орта мектебі» мемлекеттік мекемесі Ақтөбе облысы Əйтеке би ауданының 
«Жақия Сəрсенов атындағы орта мектеп» мемлекеттік мекемесі болып қайта аталсын. 

3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі
Б.САҒЫНТАЕВ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 29 мамыр          №306         Астана, Үкімет Үйі

«Парниктік газдар шығарындыларын азайту мен сіңіруге 
бағытталған жобаларды қарау, мақұлдау және іске асыру 

қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2012 жылғы 26 маусымдағы № 841 қаулысына 

өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
1. «Парниктік газдар шығарындыларын азайту мен сіңіруге бағытталған жобаларды қарау, 

мақұлдау жəне іске асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 
жылғы 26 маусымдағы № 841 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 
58, 804-құжат) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Парниктік газдар шығарындыларын азайту мен сіңіруге 
бағытталған жобаларды қарау, мақұлдау жəне іске асыру қағидалары осы қаулыға қосымшаға 
сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.

2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі
Б.САҒЫНТАЕВ

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2017 жылғы 29 мамырдағы №306 қаулысына қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2012 жылғы 26 маусымдағы №841 қаулысымен бекітілген

Парниктік газдар шығарындыларын азайту мен сіңіруге бағытталған жобаларды 
қарау, мақұлдау жəне іске асыру қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Парниктік газдар шығарындыларын азайту мен сіңіруге бағытталған жобаларды 

қарау, мақұлдау жəне іске асыру қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) 2007 жылғы 9 қаңтардағы 
Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің (бұдан əрі – Экологиялық кодекс) 16-бабының 
9) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне парниктік газдар шығарындыларын азайту мен сіңіруге 
бағытталған жобаларды қарау, мақұлдау жəне іске асыру тəртібін айқындайды.

2. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар мен анықтамалар пайдаланылады:
1) жоба – парниктік газдар шығарындыларын азайту мен сіңіруге бағытталған жоба;
2) жобалық кезең – тиісті кезеңге бекітілген Парниктік газдар шығарындыларына квота-

лар бөлудің ұлттық жоспарындағы квоталар көлемінің резервінен көміртегі бірліктерін беру 
жүргізілетін, жобаның іске асырылу мерзімі;

3) жоба мониторингінің жоспары – парниктік газдар шығарындыларын азайту мен сіңірудің 
үздіксіз немесе мерзімді мониторингін немесе парниктік газдар шығарындыларын азайту мен 
сіңіруге байланысты қызмет бойынша басқа да ілеспе деректерді жоспарлаудың жүзеге асы-
рылуына негіз болатын құжат;

4) жобаға өтініш беруші – жобаны қоршаған ортаны қорғау саласындағы уəкілетті органның 
(бұдан əрі – уəкілетті орган) қарауына жəне мақұлдауына ұсынатын жеке немесе заңды тұлға.

Осы Қағидаларда пайдаланылған өзге де ұғымдар мен анықтамалар Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес қолданылады.

3. Парниктік газдар шығарындыларын азайту мен сіңіруге бағытталған жобалар мынадай 
түрлерге бөлінеді:

1) ауқымы аз жоба – қуаты 15 мегаватқа дейінгі жаңартылатын энергия көздерімен байланы-
сты не энергия тұтынуды жылына шартты отынның 7380 тоннасына дейінгі көлемде төмендете 
отырып, энергия тиімділігін жақсартуға бағытталған не парниктік газдар шығарындыларын 
жобалық кезең ішінде көміртегі диоксиді баламасының 60 метрикалық килотоннасына дейінгі 
шекте азайтуға мүмкіндік беретін жоба;

2) əдеттегі жоба – ауқымы аз, байланысқан жоба болып табылмайтын, жер пайдаланудың 
өзгеруіне не ормандылықтың артуына жатпайтын жоба;

3) жер пайдаланудың өзгеруіне не ормандылықтың артуына жататын жоба – жер пайдалану 
не ормандылықты арттыру практикасын өзгерту арқылы іске асырылатын парниктік газдарды 
сіңіруге бағытталған жобаның түрі;

4) байланысқан жоба – неғұрлым ауқымдырақ басқа жобаның құрауышы болып табыл-
майтын ауқымы аз бірнеше жобаны біріктіретін жоба.

4. Экологиялық кодекстің 94-10-бабының 2-тармагына сəйкес парниктік газдар 
шығарындыларын азайту жəне (немесе) сіңірулерді ұлғайту жөніндегі ішкі жобалар 
экономиканың мынадай салаларында:

1) тау-кен өндіруде жəне металлургияда (шахталық метанды кəдеге жарату жобалары 
бөлігінде);

2) ауыл шаруашылығында;
3) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықта;
4) орманды жəне далалы аумақтарды көгалдандыруда;
5) жердің тозуының алдын алуда;
6) жаңартылатын энергия көздерінде;
7) коммуналдық жəне өнеркəсіптік қалдықтарды қайта өңдеуде;
8) көлікте;
9) энергия тиімді жұмсалатын құрылыста;
10) энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыруда іске асырылуы мүмкін.

2-тарау. Жобаларды қарау жəне мақұлдау тəртібі
5. Уəкілетті орган Қазақстан Республикасының аумағында іске асырылатын парниктік газдар 

шығарындыларын азайту мен сіңіру жөніндегі жобаларды уəкілетті орган бекіткен Парниктік 
газдар шығарындыларын азайту жөніндегі ішкі жобаларды қарауға жəне мақұлдауға, есепке 
алуға, есептілік пен мониторингке дайындау қағидаларына сəйкес қарайды жəне мақұлдайды.

6. Жобаға өтініш беруші уəкілетті орган бекіткен Парниктік газдар шығарындыларын 
азайту жөніндегі ішкі жобаларды əзірлеу қағидалары жəне олардың жүзеге асырылуы мүмкін 
экономика салалары мен секторларының тізбесіне сəйкес жобалық құжаттаманы жəне жоба 
мониторингінің жоспарын əзірлейді.

7. Жобалық құжаттама жəне жоба мониторингінің жоспары уəкілетті органға берілгенге дейін 
валидация жəне верификация жөніндегі аккредиттелген органның валидациялауына жатады.

8. Жобаға өтініш беруші жобалық құжаттаманы жəне жоба мониторингінің жоспарын олар 
валидацияланғаннан кейін уəкілетті органға ұсынады.

9. Уəкілетті орган жобаға өтініш берушіден құжаттардың толық топтамасын алған күннен 
бастап күнтізбелік отыз күн ішінде жоба бойынша шешім қабылдайды.

10. Жобаны мақұлдау туралы шешімді уəкілетті орган осы Қағидалардың 8-тармағында 
көрсетілген құжаттардың негізінде қабылдайды.

11. Мынадай:
1) жобаға өтініш беруші ұсынған құжаттардағы мəліметтер толық емес, тиісті түрде 

дайындалмаған;
2) валидация жəне верификация жөніндегі аккредиттелген органның растауы болмаған 

жағдайларда, уəкілетті орган жоба бойынша теріс шешім қабылдайды.
12. Уəкілетті орган жобаны мақұлдау туралы оң шешім қабылдаған жағдайда, жобаға өтініш 

берушіге тиісті хабарламаны не жобаны мақұлдамаған жағдайда, оны пысықтау қажеттілігі 
туралы шешімді бес жұмыс күні ішінде жолдайды.

13. Уəкілетті орган мақұлданған жобаларды есепке алуды жүзеге асырады.
11. Мақұлданған жобалар туралы ақпарат уəкілетті органның интернет- ресурсында мы-

надай мəліметтер:
1) жобаның атауы;
2) жобаға өтініш беруші туралы мəліметтер (Т.А.Ə., ұйымның атауы);
3) жобаны іске асыру болжанған орын;
4) жоба бойынша мəлімделген парниктік газдар шығарындыларын азайту мен сіңіру көлемі 

көрсетіле отырып, орналастырылады.
15. Уəкілетті орган жобаға өтініш берушінің келісімі бойынша жобалық құжаттама мен жоба 

мониторингінің жоспарын өз интернет-ресурсында орналастырады.
3-тарау. Жобаларды іске асыру тəртібі

16. Жобаны іске асыруды осы Қағидаларда жəне уəкілетті орган бекіткен Парниктік газдар 
шығарындыларын азайту жөніндегі ішкі жобаларды қарауға жəне мақұлдауға, есепке алуға, 
есептілік пен мониторингке дайындау қағидаларында белгіленген, жобаның нəтижелері бой-
ынша мониторинг, жазба жүргізу жəне оны іске асыру туралы есептерді (бұдан əрі – есеп) 
ұсыну жөніндегі талаптардың сақталуын қамтамасыз ете отырып, жобаға өтініш беруші 
жүзеге асырады.

17. Жобаға өтініш беруші уəкілетті орган жобаны мақұлдағаннан кейін:
1) парниктік газдар шығарындыларын азайту мен сіңіру мониторингі;
2) есепті дайындау жəне уəкілетті органның бекітуі үшін оны верификациялауды қамтамасыз 

ету жəне шығарындылардың ішкі азайту бірліктерін шығару жөніндегі іс-шараларды жүргізу 
арқылы жобаны іске асыруды жүргізеді.

18. Парниктік газдар шығарындыларын жобалық азайту жəне сіңіру мониторингі уəкілетті 
орган бекіткен парниктік газдар шығарындыларын, шығарындыларын азайтуды жəне сіңіруді 
есептеу əдістемелері негізінде жүзеге асырылады.

19. Жобаны іске асыру кезінде ұсынылған жобалық құжаттамадан жəне жоба мониторингінің 
жоспарынан кез келген елеулі ауытқулар туралы ақпарат есепте көрсетіледі.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 29 мамыр                  №307            Астана, Үкімет Үйі

Ұлттық пантеон туралы ережені бекіту туралы

«Тарихи-мəдени мұра объектілерін қорғау жəне пайдалану туралы» 1992 жылғы 2 
шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 17-бабының 3) тармақшасына сəйкес Қазақстан 
Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

1. Қоса беріліп отырған Ұлттық пантеон туралы ереже бекітілсін.
2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 

қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Респу бликасының Премьер-Министрі
Б.САҒЫНТАЕВ

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2017 жылғы 29 мамырдағы №307 қаулысымен бекітілген

Ұлттық пантеон туралы ереже
1. Осы Ұлттық пантеон туралы ереже (бұдан əрі – Ереже) «Тарихи- мəдени мұра 

объектілерін қорғау жəне пайдалану туралы» 1992 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы 
Заңының 17-бабының 3) тармақшасына сəйкес əзірленді.

2. Ұлттық пантеон (бұдан əрі – Пантеон) – мемлекеттің, ғылымның, мəдениеттің аса көрнекті 
қайраткерлерінің, сондай-ақ Қазақстанның дамуына үлес қосқан тұлғалардың есімін мəңгі есте 
қалдыру мақсатында негізі қаланған, мемориалдық маңызы бар сəулет объектісі болып табы-
латын қайтыс (қаза) болған тұлғаларды жерлеуге арналған орын.

3. Пантеон астананың жергілікті атқарушы органының қарамағында, Астана қаласының 
аумағында орналасқан.

4. Пантеон аумағында:
1) мемориалдық ғимарат;
2) «Естелік қабырғасы» монументі бар естелік музейі (ХХ-ХХІ ғасырлар);
3) əкімшілік, шаруашылық жəне қосалқы ғимараттар;
4) құлпытастар;
5) саябақ жəне іргелес аймақтар қамтылады.
5. Пантеон аумағында жерлеуге қайтыс (қаза) болған мынадай тұлғалар жатады:
1) Қазақстан Республикасының президенттері жəне олардың отбасыларының мүшелері;
2) Қазақстан Республикасының премьер-министрлері жəне олардың орынбасарлары, 

Қазақстан Республикасы Парламенті палаталарының төрағалары жəне олардың орынбасарла-
ры, Қазақстан Республикасының мемлекеттік хатшылары, Қазақстан Республикасы Президенті 
Əкімшілігінің басшылары, Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің, Қазақстан 
Республикасы Жоғарғы Сотының жəне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің төрағалары;

3) министрлер, Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын жəне есеп 
беретін мемлекеттік органдардың басшылары, облыстардың, республикалық маңызы бар 
қаланың, астананың əкімдері;

4) «Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Ері» атақтарына ие болған тұлғалар;
5) «Алтын қыран», «Отан», «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы 

Нұрсұлтан Назарбаев», үш дəрежелі «Еңбек Даңқы» ордендерімен марапатталған азаматтар;
6) «Кеңес Одағының Батыры», «Социалистік Еңбек Ері» атақтарына ие болған азаматтар;
7) «Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы» құрметті атағына ие болған азаматтар;
8) Қазақстан Республикасы Президентінің ерекше шешімі бойынша басқа да азаматтар;
9) Пантеонда жерлеуге жататын тұлғалармен олардың кейін қайтыс болған жұбайлары 

жерленуі мүмкін.

6. Осы Ереженің 5-тармағында көрсетілген қайтыс (қаза) болған тұлғаларды жерлеуді 
ұйымдастыруды қайтыс (қаза) болған адамның жұбайының, жақын туысқандарының не заңды 
өкілінің бастамасымен облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың жəне астананың 
жергілікті атқарушы органдары жүргізеді.

7. Облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың жəне астананың жергілікті атқарушы 
органдары Пантеонда мəйітті жерлеу үшін мынадай іс-шараларды ұйымдастыруды жүзеге 
асырады:

1) жерлеуге арналған құжаттарды ресімдеу;
2) қайтыс (қаза) болғанды жерлеу үшін пайдаланылатын қажетті атрибуттарды ұсыну;
3) Пантеонға қайтыс (қаза) болғанның мəйітін тасымалдау;
4) жерлеу.
8. Діни ғұрыптар мен рəсімдер Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жүзеге 

асырылады. Жерлеу туралы шешім қабылдау кезінде қайтыс (қаза) болғанның еркі немесе 
жұбайының, жақын туыстарының не қайтыс (қаза) болғанның заңды өкілінің тілегі ескеріледі.

9. Пантеонда құлпытас құрылыстарын орнату жəне безендіру бірыңғай нысанда орын-
далады.

Өз еркімен жерлеу, жанұялық (рулық) зират құру жəне қайта жерлеу Пантеонда 
жүргізілмейді.

10. Пантеонда қайтыс (қаза) болған туралы мынадай мəліметтерді қамтитын жерлеулерді 
тіркеу кітабы жүргізіледі:

1) тегі, аты жəне əкесінің аты (болған жағдайда);
2) қайтыс (қаза) болғанның Пантеонға келіп түскен жəне мəйітті жерлеу күндері;
3) өмірбаяны;
4) Қазақстан Республикасы алдындағы еңбегі (еңбектері);
5) өзге мəліметтер.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ 
МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 24 сәуір              №185               Астана қаласы

«Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет 
нәтижелерін коммерцияландыру жобаларын 

қаржыландыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым министрінің міндетін 

атқарушының 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 718 
бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

бұйырамын:
1. «Ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нəтижелерін коммерцияландыру 

жобаларын қаржыландыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне 
ғылым министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 718 бұйрығына 
(Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 12775 болып тіркелген, 2016 жылғы 26 қаңтарда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 
жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет 
нəтижелерін коммерцияландыру жобаларын қаржыландыру қағидалары осы бұйрыққа 
қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің Ғылым комитеті (Б.С. 
Абдрасилов) заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 

кейін күнтізбелік он күн ішінде осы бұйрықтың көшірмесін ресми жариялау үшін мерзімді ба-
спа басылымдарында, сондай-ақ Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіне енгізу үшін Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің интернет-ре-
сурсында орналастыруды;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден 
өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің 
Заң қызметі жəне халықаралық ынтымақтастық департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне 
3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды 
қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым 
вице-министрі А.К. Əмринге жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрі 
Е.САҒАДИЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қаржы министрі
______________ Б. Сұлтанов
25 сəуір 2017 ж.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2017 жылғы 24 сəуірдегі №185 бұйрығына қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің міндетін атқарушының 2015 
жылғы 31 наурыздағы № 718 бұйрығымен бекітілген 

Ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нəтижелерін коммерциялан-
дыру жобаларын қаржыландыру қағидалары

1. Жалпы ережелер
1. Осы Ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нəтижелерін коммерцияландыру 

жобаларын қаржыландыру қағидалары (бұдан əрі - Қағидалар) Қазақстан Республикасының 
2015 жылғы 31 қазандағы «Ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нəтижелерін 
коммерцияландыру туралы» Заңының 4-бабы 4) тармақшасына сəйкес əзірленген жəне 
ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нəтижелерін коммерцияландыру жобала-
рын қаржыландыру (бұдан əрі - қаржыландыру) тəртібін айқындайды. 

2. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады: 
1) грант алушы – ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нəтижелерін (бұдан 

əрі - ҒТҚН) коммерцияландыру жобасына гранттық қаржыландыру туралы шарт жасаған 
жеке немесе заңды тұлға; 

2) ғылым саласындағы уəкілетті орган (бұдан əрі - уəкілетті орган) - ғылыми жəне ғылыми-
техникалық қызмет саласындағы басшылықты жəне салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын 
мемлекеттік орган; 

3) ҒТҚН коммерцияландыру жобаларын гранттық қаржыландыру бойынша оператор 
(бұдан əрі - оператор) – уəкілетті орган айқындайтын ҒТҚН коммерцияландыру жобаларын 
қаржыландыруды ұйымдастыру бойынша қажетті тəжірибесі бар заңды тұлға; 

4) ҒТҚН коммерцияландыру жобасы (бұдан əрі - жоба) – зияткерлік қызмет нəтижелерін 
қоса алғанда, табыс алуға бағытталған жаңа немесе жетілдірілген тауарларды, процестер 
мен қызметтерді нарыққа шығару мақсатындағы ҒТҚН практикалық қолдануға бағытталған 
болжанып отырған жұмыстың мазмұнын қамтитын құжат; 

5) ҒТҚН коммерцияландыруға арналған грант (бұдан əрі - грант) – экономиканың басым 
секторлары шеңберінде ҒТҚН коммерцияландыру жобаларын іске асыру үшін өтеусіз жəне 
қайтарымсыз негізде берілетін бюджет жəне (немесе) бюджеттен тыс қаражат; 

6) конкурс – ҒТҚН коммерцияландыруға бағытталған жəне конкурс шеңберінде мəлімделген 
неғұрлым перспективалы жобаларды анықтауға бағытталған іс-шаралар; 

7) конкурстық құжаттама – уəкілетті органның келісімімен оператор əзірлейтін жəне 
бекітетін гранттық қаржыландыруға арналған конкурсты жүргізудің шарттарын, тəртібі мен 
мерзімін айқындайтын құжаттама; 

8) өтінім – конкурстық құжаттамаға сəйкес қатаң түрде ресімделген құжаттарды қоса оты-
рып, конкурсқа қатысу үшін белгіленген нысандағы өтініш; 

9) өтінім беруші – осы Қағидаларға сəйкес грант алу үшін өтінімді қарастыруға 
ұсынған жеке немесе заңды тұлға; 

10) салалық уəкілетті орган – ғылыми жəне ғылыми-техникалық қызмет саласындағы 
мемлекеттік саясатты жəне тиісті салада ғылыми зерттеулерді жүргізу жөніндегі жұмыстарды 
үйлестіруді жүзеге асыратын мемлекеттік орган; 

11) сараланған тізім – сараптама қорытындысы бойынша өтінімдердің алынған ең жоғары 
балдан төменгі балға дейін реттелген тізімі; 

12) сараптама – жобаның өзектілігін жəне ғылыми-техникалық əлеуетін, жобаның 
коммерцияландыруға дайындығын, жобаның техникалық жəне өндірістік тəуекелдерін 
бағалаумен, сондай-ақ жобаның коммерциялық тартымдылығын жəне жобаның ұсынылған 
қаржылық-экономикалық көрсеткіштерінің негізділігін бағалаумен байланысты қызмет. 

2 тарау. ҒТҚН коммерцияландыру жобаларын қаржыландыру тəртібі 
3. Уəкілетті орган ҒТҚН коммерцияландыру жобаларын қаржыландыру тəртібін 

ұйымдастыру үшін операторды айқындайды. 
4. Оператор ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нəтижелерін коммерция-

ландыру жобаларын гранттық қаржыландыру үшін неғұрлым перспективалы жобаларды анықтау 
мақсатында конкурс ұйымдастырады жəне өткізеді. 

5. Конкурстық құжаттаманы уəкілетті органның келісімі бойынша оператор əзірлейді жəне 
бекітеді. Конкурстық құжаттама мынадай мəліметтерді қамтиды: 

1) ұсынылып отырған қаржыландыру шеңберіндегі экономиканың басым секторларының атауы;
2) ҒТҚН коммерцияландыру жобаларын гранттық қаржыландыруға арналған конкурстың 

мақсаты;
3) жобаны іске асыру жоспары;
4) оператор   бекіткен конкурстық өтінімді ұсыну нысаны;
5) бір жобаға рұқсат етілетін қаржыландыру көлемі;
6) бюджеттен тыс қаражат есебінен қоса қаржыландыру шарттары;
7) конкурс жариялаған оператордың атауы.
6. Гранттық қаржыландыруға арналған конкурсты оператор республикалық мерзімді баспа 

басылымдар арқылы қазақ жəне орыс тілдерінде жариялайды жəне уəкілетті органның жəне 
(немесе) салалық уəкілетті органның ресми интернет-ресурстарында міндетті түрде еркін қол 
жеткізу үшін орналастырады. 

7. Конкурс туралы хабарландыр у мынадай ақпараттарды қамтиды: 
1) конкурстың атауы;
2) конкурстық құжаттама орналастырылған уəкілетті органның жəне (немесе) салалық уəкілетті 

органның ресми интернет-ресурстарына сілтеме; 
3) өтінімдерді қабылдаудың басталу жəне аяқталу мерзімі;
4) өтінімдерді қабылдау орны жəне (немесе) тəсілі;
5)  конкурстық құжаттаманы түсіндіруді жəне конкурстық өтінімді дайындау мəселелері бойынша 

кеңес беруді жүзеге асыратын конкурс операторы өкілінің байланыс деректері.
8. Өтінімдерді қабылдау мерзімі конкурс туралы хабарландыру шыққан күннен бастап кем 

дегенде күнтізбелік 45 (қырық бес) күнді құрайды.
9. Оператор қабылдаған өтінімдерді тіркейді жəне конкурстық құжаттамаға сəйкестігін тексереді. 
10. Конкурстық құжаттамаға сəйкес келмейтін өтінімдерді конкурс операторы өтінімдерді 

қабылдау аяқталған күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде кері қайтарады, бұл ретте 
өтінім берушінің өтінімде көрсетілген электрондық мекенжайына анықталған сəйкессіздікті көрсете 
отырып, хабарлама жолдайды. 

11. Оператор конкурстық құжаттамаға сəйкес өтінімдерге технологиялық жəне экономикалық 
(маркетингтік) сараптама жүргізуді өтінімдердің конкурстық құжаттамаға сəйкестігін тексеру 
аяқталғаннан кейін күнтізбелік 45 (қырық бес) күннен кешіктірмей ұйымдастырады. 

12. Өтінімдерге сараптаманы оператордың сарапшылар базасынан таңдалып алынған 
тəуелсіз сарапшылар жүргізеді. 

13. Оператор «Ғылыми жəне (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нəтижелерін коммерциялан-
дыру жобаларына сараптама ұйымдастыру жəне жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін атқарушының 2015 жылғы 31 желтоқсандағы 
№ 720 бұйрығымен бекітілген (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 
тіркелген №12974) ҒТҚН коммерцияландыру жобаларына сараптама ұйымдастыру жəне жүргізу 
қағидаларына (бұдан əрі – сараптама Қағидалары) сəйкес қойылған балдармен тəуелсіз сарап-
шылар ұсынған сараптама қорытындылары негізінде əрбір өтінім бойынша қорытынды балдары 
бар сараптаманың жиынтық қорытындысын қалыптастырады жəне қорытынды балдары бойынша 
өтінімдердің сараланған тізімін құрайды.

14. Оператор өтінімдерге сараптама жүргізу аяқталғаннан кейін күнтізбелік 4 (төрт) күн ішінде 
өтінімдердің сараланған тізімін, сараптаманың жиынтық қорытындысын жəне өтінім материалда-
рын уəкілетті органға жолдайды. 

15. Уəкілетті орган өтінімдердің сараланған тізімін алғаннан кейін күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде 
өтінімдердің сараланған тізімін, сараптаманың жиынтық қорытындысын жəне өтінім материалдарын 
ҒТҚН коммерцияландыру жобасын қаржыландыру немесе қаржыландырудан бас тарту туралы 
шешім қабылдау үшін Ұлттық ғылыми кеңестерге (бұдан əрі – ҰҒК) жолдайды. 

16. ҰҒК өтінімдердің сараланған тізіміне сəйкес ең жоғары балл алған өтінімнен бастап 
қарайды. ҰҒК шешімдері хаттамамен ресімделеді жəне ҒТҚН коммерцияландыру жобаларын 
гранттық қаржыландыруға мақұлдау, мақұлдамау жəне гранттық қаржыландыру көлемін анықтау 
бойынша негіздемені қамтиды. 

17. «Мемлекеттік ұлттық ғылыми-техникалық сараптама орталығы» акционерлік қоғамы (бұдан 
əрі - ҰҒК жұмыс органы) уəкілетті органнан сараптама қорытындылары мен өтінім материалда-
рын алған күнен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде өтінімдерді қарастыру бойынша ҰҒК-ның 
жұмысын қамтамасыз етеді.

18. ҰҒК жұмыс органы ҰҒК отырысы хаттамасының көшірмесін қаржыландыруға мақұлданған 
жəне мақұлданбаған жобалар тізімімен операторға жолдайды. 

19. Грант сомасы сұралатын қаржыландыру көлемінің 10 (он) пайызынан артық қысқарған 
жағдайда, ҰҒК шешімі жұмыс жоспарын жəне (немесе) шығыстар сметасын түзету бойынша 
ұсынымды қамтиды. 

20. Оператор қаржыландыруға қолдау тапқан жəне қолдау таппаған жобалар тізімін алғаннан 
кейін күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде конкурс нəтижесін республикалық мерзімді баспа басылымдар 
арқылы қазақ жəне орыс тілдерінде жариялайды жəне уəкілетті органның жəне (немесе) салалық 
уəкілетті органның немесе конкус жариялаған оператордың ресми интернет-ресурстарында еркін 
қол жеткізу үшін орналастырады. 

21. Оператор грант алушымен ҰҒК жұмыс органынан конкурс жеңімпаздарының тізімін алған 
күннен бастап күнтізбелік 20 (жиырма) күннен аспайтын мерзімде ҒТҚН коммерцияландыру жо-
басын гранттық қаржыландыру туралы шарт (бұдан əрі - шарт) жасасады. Шартқа қоса бөлінген 
қаражат көлеміне жəне ҰҒК ұсынымдарына (бар болған жағдайда) сəйкес түзетілген күнтізбелік 
жоспар м ен шығыстар сметасы тіркеледі. 

22. Шарт жобаны іске асырудың барлық мерзіміне, бірақ 3 (үш) жылдан артық емес мерзімге 
жасалады. 

23. Оператор қаржыландыруды гранттық қаржыландыру туралы жасалған шарт негізінде 
кезең-кезеңмен жүзеге асырады. 

24. Грант алушы жобаны іске асыру барысында қажеттілігіне қарай грант қаражатын 
оператордың келісімінсіз бір кезең шегінде жоба бойынша шығыстар сметасының жалпы 
сомасының 10 (он) пайызынан артық емес соманы бекітілген шығыстар бабтары (еңбекақы төлеу 
қорын қоспағанда) арасында қайта бөле алады. 

25. Грант алушылар операторға шартта белгіленген мерзімде əрбір кезең бойынша аралық 
есептер, сон дай-ақ гранттық қаржыландыру қаражатын пайдаланудың қаржылық есебімен қоса 
жобаны іске асырудың аяқталуы бойынша қорытынды есеп ұсынады.

26. Оператор бөлінген қаражаттың мақсатты пайдаланылуын жəне күтілетін нəтижелерге 
жетуін талдау мақсатында грант алушылардың жобаларды іске асыруына мониторинг жүргізеді. 

27. Грант алушы келесі траншты оператордың аралық есеп бойынша оң қорытындысынан 
кейін алады. 

28. ҰҒК гранттық қаржыландыруды тоқтату туралы шешімді оның іске асырылуы кезеңінде 
оператор жүргізген мониторинг нəтижелері бойынша қабылдайды. 

29. ҰҒК жобалардың қорытынды есептерін мақұлдау немесе мақұлдамау туралы шешім 
қабылдайды. 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 25 ма-
мырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15146 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
 ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2015 жылғы 17 наурыз             №179            Астана қаласы

Мемлекеттік органдарды қызметтік және кезекші 
автомобильдермен, телефон байланысымен, кеңсе 

жиһазымен және мемлекеттік органдардың аппаратын 
орналастыру үшін алаңдармен қамтамасыз етудің заттай 

нормаларын бекіту туралы

2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі 69-бабына 
сəйкес бұйырамын:

1. Қоса  беріліп отырған:
1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес мемлекеттік органдарды қызметтік жəне кезекші ав-

томобильдермен қамтамасыз етудің заттай нормалары;
2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес мемлекеттік органдарды телефон байланысымен 

қамтамасыз етудің заттай нормалары;
3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес мемлекеттік органдарды кеңсе жиһазымен қамтамасыз 

етудің заттай нормалары;
4) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сəйкес мемлекеттік органдардың аппаратын орналастыру 

үшін алаңдармен қамтамасыз етудің заттай нормалары бекітілсін.
2. Қызметтік жəне кезекші автомобильдерді пайдалану белгіленген жүру лимитінің шегінде 

орталық атқарушы органның жауапты хатшысының (белгіленген тəртіппен орталық атқарушы 
органның жауапты хатшысының өкілеттіктері жүктелген лауазымды адамның), ал мұндайлар 
болмаған жағдайда – мемлекеттік мекеме басшысының бұйрығымен бекітілген тəртіппен 
жүзеге асырылады.

Қызметтік автомобиль – мемлекеттік органдардың көліктік қызмет көрсетуі үшін қызметтік 
жəне кезекші автомобильдердің тиістілік нормативте көзделген лауазымды тұлғаға жеке көліктік 
қызмет көрсетуге арналған жеңіл автомобиль.

Кезекші автомобиль – мемлекеттік органдардың қызметкерлеріне көліктік қызмет көрсетуге 
арналған жеңіл автомобиль не микроавтобус не автобус, сондай-ақ делегацияларға жəне 
басқа да адамдарға көліктік қызмет көрсету үшін қонақтарға арналған жеңіл автомобиль не 
микроавтобус не автобус.

3. Бюджет заңнамасы департаменті (З.А. Ерназарова) заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеудi;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 

кейін он күнтізбелік күн ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында жəне «Əділет» ақпараттық-
құқықтық жүйесінде жариялауға жіберуді;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында 
орналастыруды қамтамасыз етсін.

4. Осы бұйрық мемлекеттік тiркелген күнінен бастап қолданысқа енгізіледі жəне ресми 
жариялануға жатады.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрі
Б.СҰЛТАНОВ

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің
 2015 жылғы 17 наурыздағы №179 бұйрығына 1-қосымша

Мемлекеттік органдарды қызметтік жəне кезекші автомобильдермен қамтамасыз 
етудің заттай нормалары

Р/с 
№

Мемлекеттік 
органның атауы

Лауазымның атауы Автомобильдер саны 
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қызметтік (1 
бірлік)

кезекші

1 2 3 4 5 6 7 
Премьер-Министр 1 3100
Мемлекеттік хатшы 1 3100

2 Президент Əкімшілігі Президент Əкімшілігінің 
Басшысы 

1 3100

Президенттің көмекшісі- 
Қауіпсіздік Кеңесінің 
хатшысы 

1 3100

Президенттің көмекшісі 1 3100
Жоғарғы Сот Кеңесінің 
Төрағасы 

1 2500

Президент Əкімшілігі 
Басшысының орын-
басары 

1************ 2500

Президент Кеңсесінің 
бастығы 

1 *********** 3100 

Президенттің Баспасөз 
хатшысы 

1 3100 

Президенттің Протокол 
бастығы 

1 3100 

Президенттің 
Парламенттегі өкілдігінің 
басшысы 

1 2500 

Астана қаласында 
көлiктiк қызмет көрсету

16 ********* 1********* 2600 

Алматы қаласында 1 ********* 6 ********* 2600 
Қонақтарға арналған
 

25 *** 

3 Президенттің Іс 
басқармасы 

Президенттің Іс 
басқарушысы 

1 3100 

Президенттің Іс 
басқарушысының орын-
басары 

1 2600 

Аппарат, ведомство 
басшысы 

1 2600 

4 Парламент 
Аппараты 

Парламент 
Палатасының аппарат 
басшысы 

1 2000 

Парламенттің аппарат 
басшысының орын-
басары 

1 2000 

Қонақтарға арналған 4 *** 
5 Премьер-Министрдің 

Кеңсесі 
Премьер-Министрдің 
орынбасары 

1 3100 

Премьер-Министр 
Кеңсесінің Басшысы 

1******** 3100 

Премьер-Министрдің 
Кеңсесі Басшысының 
орынбасары 

1************* 2000 

Алматы қаласында 
көліктік қызмет көрсету

12 1 2600

Қонақтарға арналған 14 ***

6 Конституциялық 
Кеңес 

Төраға 1 3100 
Конституциялық Кеңес 
мүшелері 

1 1 2000 

Конституциялық 
Кеңестің аппарат бас-
шысы 

1 2000 

7 Қазақстан Респуб-
ликасының Пре зи-
дентіне тіке лей бағы-
натын жəне есеп 
беретін мемлекеттік 
органдар (оның 
ішінде Орталық 
сай лау комиссия-
сы, Адам құқықтары 
жөнiн дегi уəкiл)

Төраға 1 2600 
**********

Төрағаның орынбасары 1 2600
Есеп комитетінің 
мүшелері

1 2600

Орталық сайлау 
комиссиясының хатшы-
сы мен мүшелері

5-не 2 бірлік 2600

Адам құқықтары 
жөнiндегi уəкiл

1 2600

Есеп комитетінің аппа-
рат басшысы, 
Мемлекеттік қызмет 
істері жəне сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл агенттігінің аппа-
рат басшысы

1 2000

8 Жоғарғы Сот Жоғарғы Соттың 
Төрағасы 

1 2600 

Жоғарғы Сот алқасының 
төрағасы 

1 2000 

Жоғарғы Соттың су-
дьялары 

3 - ге  1 
бірлік

2600 

Соттардың қызметін 
қамтамасыз ету 
департаментінің 
(Қазақстан 
Республикасы Жоғарғы 
Соты аппаратының) 
басшысы

1 2000 

Соттардың қызметін 
қамтамасыз ету 
департаменті (Қазақстан 
Республикасы Жоғарғы 
Сотының аппараты) 
басшысының орын-
басары 

1 2000 

9 Облыстық 
(республи калық 
маңызы бар қаланың 
жəне астананың) 
жəне оларға 
теңестірілген соттар
 

Сот төрағасы 1 2600 
Сот алқасының 
төрағасы 

1 2600 

10 Аудандық жəне 
оларға теңестірілген 
соттар 

Сот төрағасы 1 2600 

11 Бас прокуратура Бас прокурор, Бас 
əскери прокурор 

1 2600 
**********

Бас прокурордың 
(Бас əскери 
прокурордың) орынба-
сары, Бас прокурордың 
аппаратының басшысы

1 2600

Бас прокуратура 
жанындағы Комитет 
төрағасы 

1 2000

Бас прокуратура 
жанындағы Комитет 
төрағасының орын-
басары 

1 2000

12 Облыстық 
(республика лық 
маңызы бар қаланың 
жəне астана ның) 
жəне оларға теңес-
тірілген прокурату-
ралар 

Прокурор 1 2600 
Прокурордың орын-
басары 

1 2600 

13 Аудандық жəне 
оларға теңестірілген 
прокуратуралар 

Прокурор 1 2600 

14 Министр ліктер Министр 1 2600 
**********

Министрдің орынбасары 1 2600
Жауапты хатшы 1 2600

15 Облыс тардың, 
республи калық 
маңызы бар қаланың 
жəне астананың 
əкімдіктері 

Облыс (республикалық 
маңызы бар қала, аста-
на) əкімі 

1 **** 

Облыс (республикалық 
маңызы бар қала, аста-
на) əкімінің бірінші орын-
басары, орынбасары 

1 **** 

Облыс (республикалық 
маңызы бар қала, аста-
на) əкімінің аппарат 
басшысы 

1 **** 

Қонақтарға арналған 2 ****

16 Аудан (облыстық 
маңызы бар қала) 
əкімдіктері 

Аудан (облыстық 
маңызы бар қала) əкімі 

1 **** 

Аудан (облыстық 
маңызы бар қала) 
əкімінің орынбасары 

1 **** 

Қаладағы ауданның, 
аудандық маңызы 
бар қаланың, кенттің, 
ауылдың (селоның), 
ауылдық (селолық) 
округ əкімі 

1 **** 

17 Жергілікті өкілді 
органдар

Облыстық (республи-
калық маңызы бар 
қаланың, астананың) 
мəслихат хатшысы

1 2600

Аудандық (облыстық 
маңызы бар қала) 
мəслихат хатшысы

1 2000

18 Облыстардың, 
республикалық 
маңызы бар 
қалалар дың, 
астананың тексеру 
комиссиялары

Облыстың, республи-
калық маңызы бар 
қаланың, астананың 
тек серу комиссиясының 
төрағасы

1 *******

Облыстың, республи ка-
лық маңызы бар қала-
ның, астананың тек-
се ру комиссиясының 
мүшелері

2-не 1 бірлік *******

19 Қазақстан Республи-
касының Бас проку-
ратурасын, сондай-ақ 
арнайы көлігі бар-
ларын қоспағанда, 
мемлекеттік орган-
дардың орталық 
аппаратын көліктік 
қамтамасыз ету қызм-
еткерлерінің саны:
100-ге дейін 1 

**************
3000-
нан көп 
емес

*** 

100-ден 200-ге дейін 2****** 3000-
нан көп 
емес

*** 

200-ден 300-ге дейін 3 3000-
нан көп 
емес

*** 

300-ден 500-ге дейін 4* 3000-
нан көп 
емес

*** 

500-ден 900-ге дейін 5 3000-
нан көп 
емес

*** 

900-ден 1300-ге 
дейін

7 3000-
нан көп 
емес

***

1300-ден 9 3000-
нан көп 
емес

***

20 Қазақстан Республи-
касының Жоғарғы 
Соты мен Бас проку-
ратурасын, сондай-ақ 
арнайы көлігі барла-
рын қоспағанда, қыз-
меткерлерінің саны:
100-ге дейін 1 3000-

нан көп 
емес

***

100-ден 200-ге дейін 
орталық мемлекеттік 
органдардың аумақ-
тық бөлімшелеріне 
жəне олардың об-
лыстардағы, Астана 
жəне Алматы 
қалаларындағы** ве-
домстволарына көлік 
қызметін көрсету

2 3000-
нан көп 
емес

***

21 Қазақстан Республи-
касының Жоғарғы 
Соты мен Бас проку-
ратурасын, сондай-ақ, 
арнайы көлігі бар-
ларын қоспағанда, 
орталық мемлекеттік 
орган дардың аумақ-
тық бөлім шелеріне 
жəне олардың 
аудандардағы 
(облыстық маңызы 
бар қалалардағы) ве-
домстволарына көлік 
қызметін көрсету

1 3000-
нан көп 
емес 

*** 

22 Жергілікті бюд-
жеттер ден қаржы-
ландырылатын 
жер гілікті атқарушы 
органдарға көлік 
қызметін көрсету 
*****
Ақмола облысы 306 3000-

нан көп 
емес

*****

Ақтөбе облысы 216 3000-
нан көп 
емес

*****

Алматы облысы 306 3000-
нан көп 
емес

*****

Атырау облысы 141 3000-
нан көп 
емес

*****

Шығыс Қазақстан 
облысы

306 3000-
нан көп 
емес

*****

Жамбыл облысы 186 3000-
нан көп 
емес

*****

Батыс Қазақстан 
облысы

216 3000-
нан көп 
емес

*****

Қарағанды облысы 291 3000-
нан көп 
емес

*****

Қостанай облысы 321 3000-
нан көп 
емес

*****

Қызылорда облысы 141 3000-
нан көп 
емес

*****

Маңғыстау облысы 126 3000-
нан көп 
емес

*****

Павлодар облысы 216 3000-
нан көп 
емес

*****

Солтүстік Қазақстан 
облысы

231 3000-
нан көп 
емес

*****

Оңтүстік Қазақстан 
облысы

246 3000-
нан көп 
емес

*****

Астана қаласы 35 3000-
нан көп 
емес

*****

Алматы қаласы 40 3000-
нан көп 
емес

*****

23 Облыстардың, рес-
пуб ликалық маңызы 
бар қалалардың, 
астананың тексе-
ру комиссиялары-
на көліктік қызмет 
көрсету

1 2600-
ден көп 
емес

*******

24 Облыстық бюджет-
тен, республикалық 
маңызы бар қала-
ның, астананың бюд-
жеттерінен қаржы-
лан дырылатын 
жер гілікті өкілді 
органдарға көлік 
қызметін көрсету

1 3000-
нан көп 
емес

*** 

Ескертпе:
* Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі үшін сыртқы саяси органның ерекшелігін 

ескере отырып, саны 5 бірлікте, Қазақстан Республикасы Президентінің Əкімшілігі үшін 7 бірлікте 
қызметтік автомобильдердің заттай нормаларын белгіленсін

** бұл заттай нормасы мемлекеттік органдардың облыстардағы филиалдарына, Байқоңыр 
қаласындағы мемлекеттік органдардың аумақтық бөлімшелеріне де қолданылады

*** мемлекеттік органдар көлік қызметін көрсететін автомобильдер үшін жүру лимиттерін дер-
бес, бірақ бір айда көліктің 1 бірлігіне 2600 км-ден асырмай белгілейді

**** жергілікті атқарушы органдар үшін жүру лимиттері облыс, республикалық маңызы бар 
қала, астана əкімінің шешімімен айқындалады

***** жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын атқарушы органдар бөлінісінде автокөлікті 
бөлу, сондай-ақ олар бойынша жүру лимитті айқындау облыс, республикалық маңызы бар қала, 
астана əкімінің шешімімен айқындалады

****** хаттамалық іс-шараларды дайындауға байланысты қызметтің ерекшелігін ескере отырып, 
Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы, Қазақстан Республикасының Парламенті 
палаталарының аппараттары үшін саны 3 бірліктен кезекші автомобильдердің қамтамасыз етудің 
заттай нормасы белгіленсін

******* облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың тексеру комис-
сиялары үшін жүру лимиттері облыс, республикалық маңызы бар қала, астана əкімінің шешімі 
бойынша айқындалады

******** осы заттай нормасы Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы «Орталық ком-
муникациялар қызметі» республикалық мемлекеттік мекемесінің жəне Қазақстан Республикасының 
Президенті жанындағы «Қоғамдық келісім» республикалық мемлекеттік мекемесінің басшыла-
рына да қолданылады

********* Қазақстан Республикасы Президенті Əкімшілігінің «Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президентінің Мұражайы» мемлекеттік мекемесі үшін - 2 бiрлiк, Қазақстан Республикасы 
Президенті Əкімшілігінің «Қазақстан Республикасы Президентінің Мұрағаты» мемлекеттік 
мекемесі үшін - 2 бiрлiк

********** Есеп комитетінің төрағасы, Бас прокурор, Қаржы жəне Ауыл шаруашылығы 
министрлеріне көлік қызметін көрсететін автомобильдер үшін көліктің 1 бірлігіне айына 3100 км-
ден аспайтын жүру лимиттері белгіленсін

*********** осы заттай нормасы «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасының 
кітапханасы» мемлекеттік мекемесінің басшысына жəне атқарушы директорына да қолданылады

************ осы заттай нормасы «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасының 
кітапханасы» мемлекеттік мекемесінің басшысының орынбасарларына да қолданылады

************* осы заттай нормасы Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы «Орталық 
коммуникациялар қызметі» республикалық мемлекеттік мекемесінің басшысының орынбасарла-
рына да қолданылады

************** осы заттай нормасы Қазақстан Республикасының Президентi жанындағы 
«Қоғамдық келісім» республикалық мемлекеттiк мекемесiне жəне «Адам құқықтары жөнiндегi 
ұлттық орталық» мемлекеттік мекемесіне де қолданылады.

Осы заттай нормалары Қазақстан Республикасы Парламентінің депутаттарына, Қазақстан 
Республикасы Қорғаныс министрлігіне, арнайы мемлекеттік органдарға жəне Қазақстан 
Республикасының Ішкі істер министрлігіне қолданылмайды.

Осы заттай нормаларындағы қызметтік автомобильдерге арналған жүру лимиті мемлекеттік 
мекеменің басшысын, мемлекеттік мекеме басшысының орынбасарын, орталық атқарушы 
органның жауапты хатшысын жақын елдi мекендерге қызметтік автокөлікпен іссапарға жіберген 
жағдайлардағы жүруді қамтымайды.

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің 2015 жылғы17 наурыздағы №179 бұйрығына 2-қосымша

Мемлекеттік органдарды телефон байланысымен қамтамасыз етудің 
заттай нормалары

Р/с
№

Телефон байланысы 
түрлерінің атауы

Пайдаланушылар

1 2 3
1 республика ішіндегі 

қалааралық телефон 
байланысы * 

орталық мемлекеттік органдардың басшылары, олардың орын-
басарлары, орталық мемлекеттік органдар басшыларының 
жəне олардың орынбасарларының қабылдау бөлмелері, 
алқалы мемлекеттік органдардың мүшелері; орталық 
атқарушы органдардың жауапты хатшылары (белгіленген 
тəртіппен орталық атқарушы органның жауапты хатшысының 
өкілеттіктері жүктелген лауазымды адамдар), аппарат бас-
шылары (заңнамаға сəйкес мұндай лауазым болғанда); 
ведомстволардың басшылары, олардың орынбасарлары; 
департаменттердің басшылары жəне бөлім меңгерушілері, 
олардың орынбасарлары; басқармалардың басшылары, 
олардың орынбасарлары (заңнамаға сəйкес мұндай лауа-
зым болғанда), облыстардың, Астана, Алматы қалаларының, 
аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) əкімдері, 
облыстардың, Астана, Алматы қалаларының, аудандардың 
(облыстық маңызы бар қалалардың) əкімдерінің орынба-
сарлары, орталық мемлекеттік органдардың облыстардағы, 
Астана жəне Алматы қалаларындағы, аудандардағы 
(облыстық маңызы бар қалалардағы) орталық аумақтық 
органдары құрылымдық бөлімшелерінің, облыстық бюд-
жеттен, Астана, Алматы қалаларының бюджеттерінен, 
аудан (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен 
қаржыландырылатын атқарушы органдардың басшылары, 
басшыларының орынбасарлары, бастықтары; облыстардың, 
республикалық маңызы бар қалалардың, астананың тексеру 
комиссияларының төрағалары, мүшелері жəне құрылымдық 
бөлімшелерінің басшылары

2 Тəуелсіз Мемлекеттер 
Достастығы елдерімен 
халықаралық телефон 
байланысы

орталық мемлекеттік органдардың басшылары, олардың 
орынбасарлары; орталық атқарушы органдардың жауап-
ты хатшылары (белгіленген тəртіппен орталық атқарушы 
органның жауапты хатшысының өкілеттіктері жүктелген 
лауазымды адамдар), аппарат басшылары (заңнамаға 
сəйкес мұндай лауазым болғанда); облыстардың, Астана, 
Алматы қалаларының əкімдері, облыстар, Астана, Алматы 
қалалары əкімдерінің орынбасарлары (аппарат басшылары) 
жəне Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің 
лауазымды адамдары (Министр, оның орынбасарлары, 
жауапты хатшы, комитеттер мен департаменттердің бас-
шылары, олардың орынбасарлары) жəне функцияла-
рына халықаралық ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау 
кіретін орталық мемлекеттік органдардың құрылымдық 
бөлімшелерінің басшылары
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(Соңы. Басы 13-бетте) 

(Соңы 15-бетте) 

3 алыс шет елдермен 
халықаралық телефон 
байланысы

орталық мемлекеттiк органдардың басшылары, Қазақстан 
Республикасы Сыртқы iстер министрлiгiнiң лауазымды адамда-
ры (Министр, оның орынбасарлары, жауапты хатшы, комитеттер 
мен департаменттердiң басшылары, олардың орынбасарлары), 
Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрi жəне оның орын-
басарлары, Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесiнiң 
төрағасы мен мүшелерi, Қазақстан Республикасы Орталық сай-
лау комиссиясының төрағасы, функцияларына халықаралық 
ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау кіретін орталық мемлекеттік 
органдардың құрылымдық бөлімшелерінің басшылары

4 қалалық нөмірлермен 
телефон байланысы

орталық мемлекеттік органдардың қызметкерлері (басшы-
лар, басшылардың қабылдау бөлмелері, ведомстволардың, 
департаменттердің басшылары жəне бөлім меңгерушілері, 
олардың орынбасарлары, ведомстволардың басшылары мен 
департамент директорларының қабылдау бөлмелері, сектор 
меңгерушілері, бас консультанттар, басқарма бастықтары, 
аға прокурорлар, бас сарапшылар - бір нөмірден жəне про-
курорлар, сарапшылар - екеуге бір нөмір); облыстардың, 
республикалық маңызы бар қалалардың, астананың тексеру 
комиссияларының қызметкерлері – екеуге бір нөмір

5 қалалық (ауылдық) 
нөмірлермен телефон 
байланысы

орталық мемлекеттік органдардың облыстардағы, Астана, 
Алматы қалаларындағы, аудандардағы (облыстық маңызы бар 
қалалардағы), жергілікті атқарушы органдардың қызметкерлері 
(басшылар, басшылардың қабылдау бөлмелері, олардың орын-
басарлары, құрылымдық бөлімшелердің бастықтары, қаладағы 
ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың 
(селоның), ауылдық (селолық) округтің əкімі, аға прокурорлар 
- бір нөмірден жəне прокурорлар, мамандар - үшеуге бір нөмір)

6 пəтерге орнатылған 
республика ішіндегі 
қалааралық телефон 
байланысы (халықаралық 
байланысқа шығу 
құқығынсыз)

облыстардың, Астана, Алматы қалаларының əкімдері

Ескертпе:
* осы телефон байланысының түрі сол сияқты стационарлық телефоннан ұялы байланыс 

желісіне шалынатын қоңырауды қамтиды.
Осы заттай нормалары арнаулы мемлекеттік органдарға, Қазақстан Республикасының 

Қорғаныс министрлігіне қолданылмайды.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2015 жылғы 17 наурыздағы №179 бұйрығына 3-қосымша

Мемлекеттік органдарды кеңсе жиһазымен қамтамасыз етудің заттай нормалары*
Р/с
№

Лауазымның атауы Жиһаздың атауы Кеңселік 
жиһаздың 
саны (1 
бірлікке)

1 2 3 4
Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік органдар

1 Басшы Басшының үстелі 1 
Қағазға арналған тумба 1 
Ұйымдастыру техникасының астына қоятын 
тумба 

1 

Жалғамалы мінбе 1 
Кеңселік қабырға жиһазы 1 
Келіссөздер жүргізуге арналған үстел 1 
Қағазға арналған шкаф 1 
Сырт киімге арналған шкаф 1 
Басшыға арналған кресло 1 
Келушілерге арналған кресло 12

Басшының дема-
лыс бөлмесі 

Жұмсақ жиһаз 1 жиынтық 
(1 диван,
 2 кресло) 

Телевизордың астына қоятын тумба 1 
Журнал үстелі 1 

Басшының 
қабылдау бөлмесі 

Үстел 1 
Қағазға арналған тумба 1 
Қағазға арналған шкаф 1 
Ұйымдастыру техникасының астына қоятын 
тумба 

1 

Сырт киімге арналған шкаф 1 
Келушілерге арналған орындық 4 
Кресло 1 

2** Басшының орынба-
сарлары, жауапты 
хатшы 

Үстел 1 
Қағазға арналған тумба 1 
Ұйымдастыру техникасының астына қоятын 
тумба 

1 

Жалғамалы мінбе 1 
Кеңселік қабырға жиһазы 1 
Келіссөздер жүргізуге арналған үстел 1 
Қағазға арналған шкаф 1 
Сырт киімге арналған шкаф 1 
Кресло 1 
Келушілерге арналған кресло 12 

Басшы орынба-
сарларының, жа-
уапты хатшының 
демалыс бөлмелері 

Жұмсақ жиһаз 1 жиынтық 
(1 диван, 
2 кресло) 

Телевизордың астына қоятын тумба 1 
Журнал үстелі 1 

Басшы орынбасар-
ларының, жау-
апты хатшының 
қабылдау 
бөлмелері 

Үстел 1 
Қағазға арналған тумба 1 
Қағазға арналған шкаф 1 
Ұйымдастыру техникасының астына қоятын 
тумба 

1 

Сырт киімге арналған шкаф 1 
Келушілерге арналған орындық 4 
Кресло 1 

3 Мемлекеттік 
органның 
құрылымдық 
бөлімшесінің (ко-
митеттер, департа-
менттер) басшысы 

Үстел қосымшасымен 1 
Қағазға арналған тумба 1 
Ұйымдастыру техникасының астына қоятын 
тумба 

1 

Сырт киімге арналған шкаф 1 
Қағазға арналған шкаф 2
Келіссөздер жүргізуге арналған үстел 1 
Журнал үстелі 1 
Телевизордың астына қоятын тумба 1 
Диван 1 
Басшыға арналған кресло 1 
Келушілерге арналған кресло 6 

Құрылымдық 
бөлімше (комитет-
тер, департамент-
тер) басшысының 
қабылдау 
бөлмесі*** 

Үстел 1 
Қағазға арналған тумба 1 
Қағазға арналған шкаф 1 
Ұйымдастыру техникасының астына қоятын 
тумба 

1 

Сырт киімге арналған шкаф 1 
Келушілерге арналған орындық 4 
Кресло 1 

4 Құрылымдық 
бөлімше (комитет-
тер, департамент-
тер) басшысының 
орынбасарлары 

Жалғамалы үстел 1 
Қағазға арналған тумба 1 
Ұйымдастыру техникасының астына қоятын 
тумба 

1 

Сырт киімге арналған шкаф 1 
Қағазға арналған шкаф 1 
Телевизордың астына қоятын тумба 1 
Кресло 1 
Келушілерге арналған кресло 4 

5 Мемлекеттік 
органның басқарма 
бастығы 

Үстел 1 
Қағазға арналған тумба 1 
Қағазға арналған шкаф 1 
Сырт киімге арналған шкаф 1 
Келушілерге арналған орындық 2 
Кресло 1 

6 Мемлекеттік 
органның 
қызметкері 

Үстел 1 
Қағазға арналған тумба 1 
Қағазға арналған шкаф 1 (2 бірлікке) 
Сырт киімге арналған шкаф 1 (2 бірлікке) 
Құжаттарға арналған сөрелер 1 (3 бірлікке) 
Келушілерге арналған орындық 1 
Кресло 1 

Облыстардағы, Астана мен Алматы қалалардағы аумақтық органдар ****
7 
*****

Басшы Жалғамалы үстел 1 
Қағазға арналған тумба 1 

Ұйымдастыру техникасының астына қоятын 
тумба 

1 

Келіссөздер жүргізуге арналған үстел 1 
Қағазға арналған шкаф 2 
Сырт киімге арналған шкаф 1 
Басшыға арналған кресло 1 
Келушілерге арналған кресло 6 

Басшының дема-
лыс бөлмесі*** 

Жұмсақ жиһаз 1 жиынтық 
(1 диван, 
2 кресло) 

Телевизордың астына қоятын тумба 1 
Журнал үстелі 1

Басшының 
қабылдау бөлмесі 

Үстел 1 
Қағазға арналған тумба 1 
Қағаздарға арналған шкаф 1 
Ұйымдастыру техникасының астына қоятын 
тумба 

1 

Сырт киімге арналған шкаф 1 
Келушілерге арналған орындық 4 
Кресло 1

8 Басшының орын-
басары 

Жалғамалы үстел 1 
Қағазға арналған тумба 1 
Келушілерге арналған кресло 4 
Қағаздарға арналған шкаф 1 
Сырт киімге арналған шкаф 1 
Телевизордың астына қоятын тумба 1 
Кресло 1 

9 Құрылымдық 
бөлімшенің басшы-
сы мен қызметкері 

Үстел 1 
Қағазға арналған тумба 1 
Қағаздарға арналған шкаф 1 (2 бірлікке) 
Сырт киімге арналған шкаф 1 (2 бірлікке) 
Құжаттарға арналған сөрелер 1 (3 бірлікке) 
Келушілерге арналған орындық 1 
Кресло 1 

Аудандардағы (облыстық маңызы бар қалалардағы) аумақтық органдар 
10 
******

Басшы Жалғамалы үстел 1 
Қағазға арналған тумба 1 
Ұйымдастыру техникасының астына қоятын 
тумба 

1 

Қағаздарға арналған шкаф 1 
Сырт киімге арналған шкаф 1 
Басшыға арналған кресло 1 
Келушілерге арналған кресло 4 

Басшының дема-
лыс бөлмесі*** 

Жұмсақ жиһаз 1 жиынтық 
(1 диван,
 2 кресло) 

Телевизордың астына қоятын тумба 1 
Журнал үстелі 1 

Басшының 
қабылдау бөлмесі 

Үстел 1 
Қағазға арналған тумба 1 
Қағаздарға арналған шкаф 1 
Ұйымдастыру техникасының астына қоятын 
тумба 

1 

Сырт киімге арналған шкаф 1 
Келушілерге арналған орындық 4 
Кресло 1 

11 Басшының орын-
басары 

Жалғамалы үстел 1 
Қағазға арналған тумба 1 
Келушілерге арналған орындық 4 
Қағаздарға арналған шкаф 1 
Сырт киімге арналған шкаф 1 
Телевизордың астына қоятын тумба 1 
Кресло 1 

12 Құрылымдық 
бөлімшенің басшы-
сы мен қызметкері 

Үстел 1 
Қағазға арналған тумба 1 
Келушілерге арналған орындық 1 
Қағаздарға арналған шкаф 1 (2 бірлікке) 
Сырт киімге арналған шкаф 1 (2 бірлікке) 
Құжаттарға арналған сөрелер 1 (3 бірлікке) 
Кресло 1 

Облыстық бюджеттен, Астана, Алматы қалаларының бюджетінен 
қаржыландырылатын жергілікті атқарушы органдар 

13 Облыс (Астана, 
Алматы қаласының) 
əкімі 

Басшының үстелі 1 
Қағазға арналған тумба 1 
Ұйымдастыру техникасының астына қоятын тумба 1 
Жалғамалы мінбе 1 
Кеңселік қабырға жиһазы 1 
Келіссөздер жүргізуге арналған үстел 1 
Қағазға арналған шкаф 1 
Сырт киімге арналған шкаф 1 
Басшыға арналған кресло 1 
Келушілерге арналған кресло 12 

Облыс (Астана, 
Алматы қаласы) 
əкімінің демалыс 
бөлмесі 

Жұмсақ жиһаз 1 жиынтық 
(1 диван, 2 
кресло) 

Телевизордың астына қоятын тумба 1 
Журнал үстелі 1 

Облыс (Астана, 
Алматы қаласы) 
əкімінің қабылдау 
бөлмесі 

Үстел 1 
Қағазға арналған тумба 1 
Қағазға арналған шкаф 1 
Ұйымдастыру техникасының астына қоятын тумба 1 
Сырт киімге арналған шкаф 1 
Келушілерге арналған орындық 4 
Кресло 1 

14 Облыс (Астана, 
Алматы қаласы) 
əкімінің орынбасар-
лары мен əкімінің 
аппарат басшысы 

Үстел 1 
Қағазға арналған тумба 1 
Ұйымдастыру техникасының астына қоятын 
тумба 

1 

Жалғамалы мінбе 1 
Кеңселік қабырға жиһазы 1 
Келіссөздер жүргізуге арналған үстел 1 
Қағазға арналған шкаф 1 
Сырт киімге арналған шкаф 1 
Кресло 1 
Келушілерге арналған кресло 6 

Облыс (Астана, 
Алматы 
қаласының) əкімі 
орынбасарларының 
жəне əкімі аппарат 
басшысының дема-
лыс бөлмесі *** 

Жұмсақ жиһаз 1 жиынтық 
(1 диван, 2 
кресло) 

Телевизордың астына қоятын тумба 1 
Журнал үстелі 1 

Облыс (Астана, 
Алматы 
қаласының) əкімі 
орынбасарларының 
жəне əкімі аппа-
рат басшысының 
қабылдау бөлмесі 

Үстел 1 
Қағазға арналған тумба 1 
Қағазға арналған шкаф 1 
Ұйымдастыру техникасының астына қоятын 
тумба 

1 

Сырт киімге арналған шкаф 1 
Келушілерге арналған орындық 4 
Кресло 1 

15 Облыс (Астана, 
Алматы қаласы) 
əкімінің аппара-
ты құрылымдық 
бөлімшесінің бас-
шысы 

Жалғамалы үстел 1 
Қағазға арналған тумба 1 
Ұйымдастыру техникасының астына қоятын 
тумба 

1 

Сырт киімге арналған шкаф 1 
Қағазға арналған шкаф 1 
Келушілерге арналған орындық 4 
Телевизордың астына қоятын тумба 1 
Кресло 1 

16 Атқарушы органның 
басшысы 

Жалғамалы үстел 1 
Қағазға арналған тумба 1 
Ұйымдастыру техникасының астына қоятын тумба 1 
Сырт киімге арналған шкаф 1 
Қағазға арналған шкаф 2 
Келіссөздер жүргізуге арналған үстел 1 
Журнал үстелі 1 
Басшыға арналған кресло 1 
Келушілерге арналған кресло 6 

Атқарушы орган 
басшысының дема-
лыс бөлмесі *** 

Жұмсақ жиһаз 1 жиынтық 
(1 диван, 2 
кресло) 

Телевизордың астына қоятын тумба 1 
Журнал үстелі 1 

Атқарушы ор-
ган басшысының 
қабылдау бөлмесі 

Үстел 1 
Қағазға арналған тумба 1 
Қағазға арналған шкаф 1 
Ұйымдастыру техникасының астына қоятын тумба 1 
Сырт киімге арналған шкаф 1 
Келушілерге арналған орындық 4 
Кресло 1 

17 Атқарушы орган 
басшысының орын-
басары 

Жалғамалы үстел 1 
Қағазға арналған тумба 1 
Ұйымдастыру техникасының астына қоятын 
тумба 

1 

Сырт киімге арналған шкаф 1 
Қағазға арналған шкаф 1 
Телевизордың астына қоятын тумба 1 
Кресло 1 
Келушілерге арналған кресло 4 

18 Атқарушы органның 
құрылымдық 
бөлімшесінің бас-
шысы, облыс 
(Астана, Алматы 
қаласы) əкімі 
аппаратының, 
атқарушы органның 
қызметкері 

Үстел 1 
Қағазға арналған тумба 1 
Қағазға арналған шкаф 1 (2 бірлікке) 
Сырт киімге арналған шкаф 1 (2 бірлікке) 
Құжаттарға арналған сөрелер 1 (3 бірлікке) 
Келушілерге арналған орындық 1 
Кресло 1 

Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қаржыландырылатын 
жергілікті атқарушы органдар 

19

Аудан (облыстық 
маңызы бар 
қаланың) əкімі 

Жалғамалы үстел 1 
Қағазға арналған тумба 1 
Ұйымдастыру техникасының астына қоятын 
тумба 

1 

Сырт киімге арналған шкаф 1 
Қағазға арналған шкаф 1 
Келіссөздер жүргізуге арналған үстел 1 
Басшыға арналған кресло 1 
Келушілерге арналған кресло 6 

Аудан (облыстық 
маңызы бар қала) 
əкімінің демалыс 
бөлмесі 

Жұмсақ жиһаз 1 жиынтық 
(1 диван, 2 
кресло) 

Телевизордың астына қоятын тумба 1 
Журнал үстелі 1 

Аудан (облыстық 
маңызы бар қала) 
əкімінің қабылдау 
бөлмесі 

Үстел 1 
Қағазға арналған тумба 1 
Қағазға арналған шкаф 1 
Ұйымдастыру техникасының астына қоятын 
тумба 

1 

Сырт киімге арналған шкаф 1 
Келушілерге арналған орындық 4 
Кресло 1 

20 Аудан (облыстық 
маңызы бар қала) 
əкімінің орынбасар-
лары мен аппарат 
басшысы 

Жалғамалы үстел 1 
Қағазға арналған тумба 1 
Ұйымдастыру техникасының астына қоятын тумба 1 
Қағазға арналған шкаф 
Сырт киімге арналған шкаф 1 
Кресло 1 
Келушілерге арналған кресло 4 

Аудан (облыстық 
маңызы бар қала) 
əкімінің орынбасар-
лары мен аппарат 
басшысының дема-
лыс бөлмесі ***

Жұмсақ жиһаз 1 жиынтық 
(1 диван, 2 
кресло) 

Телевизордың астына қоятын тумба 1 
Журнал үстелі 1 

Аудан (облыстық 
маңызы бар қала) 
əкімінің орынба-
сарлары мен аппа-
рат басшысының 
қабылдау бөлмесі 

Үстел 1 
Қағазға арналған тумба 1 
Қағазға арналған шкаф 1 
Ұйымдастыру техникасының астына қоятын тумба 1 
Сырт киімге арналған шкаф 1 
Келушілерге арналған орындық 4 
Кресло 1 

21 Аудан (облыстық 
маңызы бар қала) 
əкімінің аппара-
ты құрылымдық 
бөлімшесінің бас-
шысы 

Жалғамалы үстел 1 
Қағазға арналған тумба 1 
Келушілерге арналған орындық 4 
Қағазға арналған шкаф 1 
Сырт киімге арналған шкаф 1 
Кресло 1 

22 Атқарушы органның 
басшысы 

Жалғамалы үстел 1 
Қағазға арналған тумба 1 
Келушілерге арналған орындық 4 
Қағазға арналған шкаф 1 
Сырт киімге арналған шкаф 1 
Телевизордың астына қоятын тумба 1 
Кресло 1 

Атқарушы ор-
ган басшысының 
қабылдау бөлмесі 

Үстел 1 
Қағазға арналған тумба 1 
Қағазға арналған шкаф 1
Ұйымдастыру техникасының астына қоятын 
тумба 

1 

Сырт киімге арналған шкаф 1 
Келушілерге арналған орындық 4 
Кресло 1 

23 Аудан (облыстық 
маңызы бар қала) 
əкімі аппаратының, 
атқарушы органның 
қызметкері 

Үстел 1 
Қағазға арналған тумба 1 
Қағазға арналған шкаф 1 (2 бірлікке) 
Сырт киімге арналған шкаф 1 (2 бірлікке) 
Құжаттарға арналған сөрелер 1 (3 бірлікке)
Келушілерге арналған орындық 1 
Кресло 1 

24 Қаладағы 
ауданның, 
аудандық маңызы 
бар қаланың, 
кенттің, ауылдың 
(селоның), ауылдық 
(селолық) округтің 
əкімі 

Жалғамалы үстел 1 
Қағазға арналған тумба 1 
Келушілерге арналған орындық 4 
Қағазға арналған шкаф 1 
Сырт киімге арналған шкаф 1 
Телевизордың астына қоятын тумба 1 
Кресло 1 

25 Аудан, аудандық 
маңызы бар 
қала, кент, ауыл 
(село), ауылдық 
(селолық) округ 
əкімі аппаратының 
қызметкері 

Үстел 1 
Қағазға арналған тумба 1 
Қағазға арналған шкаф 1 (2 бірлікке) 
Сырт киімге арналған шкаф 1 (2 бірлікке) 
Құжаттарға арналған сөрелер 1 (3 бірлікке) 
Келушілерге арналған орындық 1 
Кресло 1  

Ескертпе: 
* кеңселік жиһаз - Қазақстан Республикасы Үкіметінің осы қаулысында көзделген, 

мемлекеттік органдар мен олардың аумақтық органдарының, ұлттық компаниялардың басшыла-
ры мен қызметкерлері қызметтік міндеттерін орындауы үшін қажетті жағдай жасау мақсатында 
олардың жұмыс орнын жабдықтауға арналған жиһаздар.

Осы заттай нормалар көмекші бөлмелерге (келіссөз жүргізу бөлмелер, конференц-зал-
дар, вестибюль, дəліздер, архив) кеңсе жиһазын сатып алуға қолданылмайды, оларға кеңсе 
жиһазын қаржылық сəйкес жылға бюджетте қарастырылған қаражат шегінде сатып алынады; 

** заттай нормалар, сондай-ақ: 
Жоғары Сот алқасының төрағасына, Жоғарғы Соттың судьяларына, Конституциялық 

Кеңестің, Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің 
мүшелеріне, Орталық сайлау комиссиясының хатшысы мен мүшелеріне, Конституциялық кеңес, 
Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті, Жоғарғы Сот, Бас про-
куратура, Президенттің Іс басқармасы, Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агенттігі аппаратының басшыларынада қолданылады; 

*** болған жағдайда; 
**** заттай нормалар, сондай-ақ мыналарға қолданылады: Байқоңыр қ. аумақтық органда-

рына, облыстардағы филиалдарға;
***** заттай нормалар, сондай-ақ мыналарға қолданылады: сот төрағасына, сот алқасының 

төрағасына, прокурорға, прокурордың орынбасарына;
****** заттай нормалар, сондай-ақ мыналарға қолданылады: сот төрағасына, прокурорға, 

прокурордың орынбасарына.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2015 жылғы 17 наурыздағы №179 4-қосымша

Мемлекеттік органдардың аппаратын орналастыру үшін алаңдармен қамтамасыз 
етудің заттай нормалары

Р/с
№

Үй-жайдың атауы Өлшем 
бірлігі

Үй-жайдың 
алаңы

1 2 3 4
Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік органдар

1* Басшының кабинеті шаршы 
метр

54

Басшының демалыс бөлмесі шаршы 
метр

15

Басшының қабылдау бөлмесі шаршы 
метр

12

2** Басшы орынбасарының (жауапты хатшының) 
кабинеті

шаршы 
метр

36

Басшы орынбасарының (жауапты хатшының) дема-
лыс бөлмесі

шаршы 
метр

12

Басшы орынбасарының (жауапты хатшының) 
қабылдау бөлмесі

шаршы 
метр

10

3 Мемлекеттік орган қызметкерлерінің саны: шаршы 
метр

100-ге дейін 25
100-ден жоғары болған кезде құрылымдық бөлімшесі 
(комитет) басшысының кабинеті

36

Мемлекеттік органның құрылымдық бөлімшесі (коми-
тет) басшысының демалыс бөлмесі

шаршы 
метр

10

Мемлекеттік органның құрылымдық бөлімшесі (де-
партамент, бөлім) басшысының кабинеті

шаршы 
метр

25

Құрылымдық бөлімше (комитет, департамент, бөлім) 
басшысының қабылдау бөлмесі

шаршы 
метр

7

4 Құрылымдық бөлімше (комитет) басшысы 
орынбасарының кабинеті

шаршы 
метр

20

5 Құрылымдық бөлімше басшысы орынбасарының 
кабинеті (департамент, бөлім)

шаршы 
метр

15

6 Мемлекеттік орган қызметкерінің кабинеті (1 
қызметкерге)

шаршы 
метр

7,5

7 Ортақ үй-жайлар (конференц-зал, мəжіліс залы, 
мұрағат, көбейту-көшірме қызметі, гардероб, 
серверлік, жабдықтар, нысанды киім-кешек, дəрі-
дəрмек, техникалық құралдар, мүкəммал мен кеңсе 
керек-жарақтары жəне т.б. қоймалары)

шаршы 
метр

жиынтығының 
30 %-ы

8 Қосалқы үй-жайлар (дəліздер, желдеткіш камера-
лары, дəретханалар, жеке гигиенаға арналған үй-
жайлар жəне басқалар)

шаршы 
метр

жиынтығының 
25 %-ы

Орталық мемлекеттік органдардың облыстардағы, Астана жəне Алматы 
қалаларындағы аумақтық органдары

9*** Басшының кабинеті шаршы 
метр

25

Басшының демалыс бөлмесі шаршы 
метр

10

Басшының қабылдау бөлмесі шаршы 
метр

10

10 Басшы орынбасарының кабинеті шаршы 
метр

20

11 Қызметкердің кабинеті (1 қызметкерге) шаршы 
метр

7,5

12 Ортақ үй-жайлар (мəжіліс залы, мұрағат, көбейту-
көшірме қызметі, серверлік, жабдықтар, мүкəммал 
мен кеңсе керек-жарақтары жəне т.б. қоймалары)

шаршы 
метр

жиынтығының 
25 %-ы

13 Қосалқы үй-жайлар (дəліздер, желдеткіш камера-
лары, дəретханалар, жеке гигиенаға арналған үй-
жайлар жəне т.б.)

шаршы 
метр

жиынтығының 
20 %-ы

Орталық мемлекеттік органдардың аудандардағы (облыстық маңызы бар 
қалалардағы) аумақтық органдары ****

14
****

Басшының қабілеті шаршы 
метр

20

Басшының қабылдау бөлмесі шаршы 
метр

10

15 Басшы орынбасарының кабинеті шаршы 
метр

15

16 Қызметкердің кабинеті (1 қызметкерге) шаршы метр 7,5
17 Ортақ үй-жайлар (мəжіліс залы, мұрағат, көбейту-

көшірме қызметі, серверлік, жабдықтар, мүкəммал 
мен кеңсе керек-жарақтары жəне т.б. қоймалары)

шаршы 
метр

жиынтығының 
20 %-ы

18 Қосалқы үй-жайлар (дəліздер, желдеткіш камера-
лары, дəретханалар, жеке гигиенаға арналған үй-
жайлар жəне басқалар)

шаршы 
метр

жиынтығының 
20 %-ы

Облыстық бюджеттен, Астана, Алматы қалаларының бюджетінен 
қаржыландырылатын жергілікті атқарушы органдар

19***** Облыс (Астана, Алматы қаласы) əкімінің кабинеті шаршы 
метр

54

Облыс (Астана, Алматы қаласы) əкімінің демалыс 
бөлмесі

шаршы 
метр

15

Облыс (Астана, Алматы қаласы) əкімінің қабылдау 
бөлмесі

шаршы 
метр

12

20 Облыстың (Астана, Алматы қаласының) əкімі 
орынбасарының (аппарат басшысының) кабинеті

шаршы 
метр

36

Облыстың (Астана, Алматы қаласының) əкімі 
орынбасарының (аппарат басшысының) демалыс 
бөлмесі

шаршы 
метр

12

Облыстың (Астана, Алматы қаласының) əкімі 
орынбасарының (аппарат басшысының) қабылдау 
бөлмесі

шаршы 
метр

10

21 Облыстың (Астана, Алматы қаласының) əкімі 
аппаратының құрылымдық бөлімшесі басшысының 
кабинеті

шаршы 
метр

12

22 Облыс (Астана, Алматы қаласы) əкімінің аппараты 
қызметкерінің кабинеті (1 қызметкерге)

шаршы 
метр

7,5

23 Атқарушы орган басшысының кабинеті шаршы 
метр

30

Атқарушы орган басшысының демалыс бөлмесі шаршы 
метр

10

Атқарушы орган басшысының қабылдау бөлмесі шаршы 
метр

7

24 Атқарушы органның басшысы орынбасарының 
кабинеті

шаршы 
метр

20

25 Атқарушы орган қызметкерінің кабинеті (1 
қызметкерге)

шаршы 
метр

7,5

26 Ортақ үй-жайлар (конференц-зал, мəжіліс залы, 
қызмет көрсетуші персоналға арналған үй-жай, 
мұрағат, көбейту-көшірме қызметі, гардероб, 
серверлік, жабдықтар, мүкəммал мен кеңсе керек-
жарақтары жəне т.б. қоймалары)

шаршы 
метр

жиынтығының 
25 %-ы

27 Қосалқы үй-жайлар (дəліздер, желдеткіш камера-
лары, дəретханалар, жеке гигиенаға арналған үй-
жайлар жəне т.б.)

шаршы 
метр

жиынтығының 
20 %-ы

облыстық жəне оларға теңестірілген соттар үшін жиынтығының 
25%-ы

Аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетінен қаржыландырылатын жергілікті 
атқарушы органдар

28****** Аудан (облыстық маңызы бар қала) əкімінің кабинеті шаршы 
метр

36

Аудан (облыстық маңызы бар қала) əкімінің дема-
лыс бөлмесі

шаршы 
метр

10

Аудан (облыстық маңызы бар қала) əкімінің 
қабылдау бөлмесі

шаршы 
метр

10

29 Аудан (облыстық маңызы бар қала) əкімі 
орынбасарының (аппарат басшысының) кабинеті

шаршы 
метр

20

Аудан (облыстық маңызы бар қала) əкімі 
орынбасарының (аппарат басшысының) қабылдау 
бөлмесі

шаршы 
метр

7

30 Аудан (облыстық маңызы бар қала) əкімінің аппара-
ты құрылымдық бөлімшесі басшысының кабинеті

шаршы 
метр

9

31 Аудан (облыстық маңызы бар қала) əкімінің аппара-
ты қызметкерінің кабинеті (1 қызметкерге)

шаршы 
метр

7,5

32******* Атқарушы орган басшысының кабинеті шаршы 
метр

15

33 Атқарушы орган қызметкерінің кабинеті (1 
қызметкерге)

шаршы 
метр

7,5

34 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, 
ауыл (село), ауылдық (селолық) округ əкімінің 
кабинеті

шаршы 
метр

15

35 Аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл 
(село), ауылдық (селолық) округ əкімі аппараты 
қызметкерінің кабинеті (1 қызметкерге)

шаршы 
метр

7,5

36 Ортақ үй-жайлар (конференц-зал, мəжіліс залы, 
қызмет көрсетуші персоналға арналған үй-жай, 
мұрағат, көбейту-көшірме қызметі, гардероб, 
серверлік, жабдықтар, мүкəммал мен кеңсе керек 
жарақтары жəне т.б. қоймалары)

шаршы 
метр

жиынтығының 
20 %-ы

37 Қосалқы үй-жайлар (дəліздер, желдеткіш камера-
лары, дəретханалар, жеке гигиенаға арналған үй-
жайлар жəне т.б.)

шаршы 
метр

жиынтығының 
20 %-ы

Облыстық бюджеттен, Астана, Алматы қалаларының бюджеттерінен 
қаржыландырылатын облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, 

астананың тексеру комиссиялары
38 Облыстың (Астана, Алматы қаласының) тексеру 

комиссиясы төрағасының кабинеті
шаршы м 36

Облыстың (Астана, Алматы қаласының) тексеру ко-
миссиясы төрағасының демалыс бөлмесі

шаршы 
метр

12

Облыстың (Астана, Алматы қаласының) тексеру ко-
миссиясы төрағасының қабылдау бөлмесі

шаршы 
метр

10

39 Облыстың (Астана, Алматы қаласының) тексеру 
комиссиясы мүшесінің кабинеті

шаршы 
метр

20

40 Облыстың (Астана, Алматы қаласының) тексеру ко-
миссиясы қызметкерінің кабинеті (1 қызметкерге)

шаршы 
метр

7,5

41 Жалпы үй-жайлар (конференц-зал, мəжіліс залы, 
қызмет көрсетуші персоналға арналған үй-жай, 
мұрағат, көшірме-көбейту қызметі, гардероб, 
серверлік жабдық, мүкəммал жəне кеңсе керек-
жарақ қоймалары жəне т.б.)

шаршы 
метр

Жиынтығының 
25 %-ы

42 Қосалқы үй-жайлар (дəліздер, венкамералар, 
дəретханалар, жеке гигиенаға арналған үй-жайлар 
жəне т.б.)

шаршы 
метр

Жиынтығының 
20 %-ы

Ескертпе:
* заттай нормалар сондай-ақ адам құқықтары жөніндегі уəкілетті органға қолданылады;
** заттай нормалар сондай-ақ:
Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің, Республикалық бюджеттің атқарылуын 

бақылау жөніндегі есеп комитетінің мүшелеріне, Жоғарғы Сот судьяларына, Орталық 
сайлау комиссиясының хатшысы мен мүшелеріне, Конституциялық Кеңес, Жоғарғы Сот, 
Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті, Бас прокуратура, 
Президенттің Іс басқармасы аппаратының басшыларына қолданылады;

*** заттай нормалар сондай-ақ:
облыстардың, республикалық маңызы бар қала, астана прокурорына, прокурордың орын-

басарына қолданылады;
**** заттай нормалар сондай-ақ:
аудан (облыстық маңызы бар қаланың) прокурорына, прокурордың орынбасарына 

қолданылады;
***** заттай нормалар сондай-ақ облыстық сот төрағасына қолданылады;
****** заттай нормалар сондай-ақ облыстық соттың сот алқасының төрағасы мен қала жəне 

аудан сотының төрағасына қолданылады;
******* заттай нормалар сондай-ақ облыстық, аудандық жəне оларға теңестірілген соттар 

судьяларына жəне кеңсе меңгерушілеріне қолданылады;
Егер мемлекеттік органдардың ғимараттарында қызметтік үй-жайларды жоспарлаудың 

ерекшелігі осы алаңдарды қысқартуға мүмкіндік бермесе, орталық мемлекеттік органдардың 
бірінші басшыларының, олардың орынбасарларының, орталық атқарушы органдардың жауап-
ты хатшыларының (белгіленген тəртіппен орталық атқарушы органның жауапты хатшысының 
өкілеттіктері жүктелген лауазымды адамдардың), аппарат басшыларының (заңнамаға сəйкес 
мұндай лауазым болғанда), ведомстволар мен департаменттер басшыларының, олардың 
орынбасарларының, бөлім меңгерушілерінің, аудан, облыстық маңызы бар қала, облы-
стар, Астана, Алматы қалалары əкімдерінің жəне олардың орынбасарларының қызметтік 
алаңдарының заттай нормаларын асыруға жол беріледі.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2015 жылғы 18 
сəуірде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №10762 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
 ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2015 жылғы 30 наурыз                    №230                      Астана қаласы

«Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы» 
Қазақстан Республикасының Кодексінде көзделген 

құжаттар мен мәліметтерді ұсыну үшін декларанттар 
немесе кеден ісі саласындағы қызметті жүзеге асыратын 

тұлғалар пайдаланатын бағдарламалық өнімдерге 
қойылатын талаптарды бекіту туралы

«Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 
30 маусымдағы Кодексінің 68-бабының 1-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған «Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы» Қазақстан 
Республикасының Кодексінде көзделген құжаттар мен мəліметтерді ұсыну үшін декла-
ранттар немесе кеден ісі саласындағы қызметті жүзеге асыратын тұлғалар пайдаланатын 
бағдарламалық өнімдерге қойылатын талаптар бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитеті (Д.Е.Ергожин) 
белгіленген тəртіпте мыналарды қамтамасыз етсін:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) бұйрықты мемлекеттік тіркегеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оны мерзімдік баспа 

басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жариялауға жолдауды;
3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында 

орналастыруды;
3. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 

қолданысқа енгізіледі.

Министр Б.СҰЛТАНОВ

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2015 жылғы 30 наурызындағы №230 бұйрығымен бекітілген

«Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы» Қазақстан Республикасының 
Кодексінде көзделген құжаттар мен мəліметтерді ұсыну үшін декларанттар не-
месе кеден ісі саласындағы қызметті жүзеге асыратын тұлғалар пайдаланатын 

бағдарламалық өнімдерге қойылатын талаптар

«Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы» Қазақстан Республикасының 2010 
жылғы 30 маусымдағы Кодексінде көзделген құжаттар мен мəліметтерді ұсыну үшін 

декларанттар немесе кеден ісі саласындағы қызметті жүзеге асыратын тұлғалар пайдала-
натын бағдарламалық өнім:

1) Кеден одағының кеден заңнамасына сəйкес белгіленген кедендік құжаттарды толтырудың 
форматты-логикалық бақылау қамтылды;

2) кеден ісі саласындағы уəкілетті органның интернет-ресурсында, веб-порталында орнала-
стырылатын электрондық анықтамалардан жəне жіктеуіштерден жаңартылатын нормативтік-
анықтамалық ақпарат қамтылады.;

3) Кеден одағының кеден заңнамасына сəйкес белгіленген кедендік құжаттардың 
электрондық көшірмелерінің құрылымы мен форматы қамтылады;

4) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес ақпараттық қауіпсіздік 
талаптарына жəне Қазақстан Республикасының аумағында қабылданған стандарттарға 
сəйкес болады.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2015 жылғы 29 
сəуірдегі Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№10856 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2015 жылғы 30 наурыз              №236           Астана қаласы

Мемлекеттік тапсырманы әзірлеу және орындау 
қағидаларын бекіту туралы

2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексi 41-бабы-
на сəйкес бұйырамын: 

1. Қоса беріліп отырған Мемлекеттік тапсырманы əзірлеу жəне орындау қағида-
лары бекітілсін. 

2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің Бюджет заңнамасы департаменті (З.А. 
Ерназарова) заңнамада белгіленген тəртіппен: 

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелуiн; 
2) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 

тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында жəне «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберілуін; 

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында 
орналастырылуын қамтамасыз етсін. 

3. Осы бұйрық тiркелген күнінен бастап қолданысқа енгізіледі жəне ресми жариялануға 
жатады.

Министр Б.СҰЛТАНОВ 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2015 жылғы 30 наурыздағы №236 бұйрығымен бекітілді

 
Мемлекеттік тапсырманы əзірлеу жəне орындау қағидалары

Осы Мемлекеттік тапсырманы əзірлеу жəне орындау қағидалары (бұдан əрі - Қағидалар) 
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің (бұдан əрі - 
Кодекс) 41-бабына сəйкес əзірленді жəне мемлекеттік тапсырманы əзірлеу жəне орындау 
тəртібін айқындайды.

1. Жалпы ережелер
1. Жарғылық капиталына мемлекет қатысатын заңды тұлғаларға, Ұлттық əл-ауқат қоры 

тобына енетін ұйымдарға, Қазақстан Республикасының Ұлттық кəсіпкерлер палатасына жəне 
оның Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын ұйымдарына, дербес кластерлік 
қорға, бірлесіп дербес білім беру ұйымдарына жəне олардың Қазақстан Республикасының 
Үкiметi айқындайтын ұйымдарына жекелеген мемлекеттiк қызметтер көрсетуге, бюджеттiк 
инвестициялық жобаларды iске асыруға жəне мемлекеттiң əлеуметтiк-экономикалық 
тұрақтылығын қамтамасыз етуге бағытталған басқа да мiндеттердi орындауға, тапсырыс 
мемлекеттiк тапсырма болып табылады. 

2. Жарғылық капиталына мемлекет қатысатын заңды тұлғаларға, Ұлттық əл-ауқат қоры 
тобына енетін ұйымдарға, мемлекеттік тапсырманы орындауға бюджет қаражатын бөлу осы 
заңды тұлғалардың жарғылық капиталы ұлғайтылмай жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік тапсырманы əзірлеу тəртібі
3. Мемлекеттiк тапсырманы əзiрлеу мемлекеттiк тапсырма нысанында мемлекеттiк 

қызметтер көрсетуге, бюджеттік инвестициялық жобаларды iске асыруға немесе басқа 
да мiндеттердi орындауға арналған ұсыныстар мен негiздемелер дайындауды қамтиды. 

4. Республикалық бюджеттiк бағдарламалардың əкiмшiсi республикалық бюджеттi 
əзiрлеу кезiнде бюджеттік жоспарлау жөнiндегi орталық уəкiлеттi органға бюджеттiк 
өтiнiммен, бюджеттік бағдарламалардың жобаларымен, стратегиялық жоспарлардың жо-
баларымен немесе стратегиялық жоспарларға өзгерістер мен толықтырулардың жоба-
ларымен бiрге Қазақстан Республикасы Ұлттық кəсіпкерлер палатасы мен монополияға 
қарсы органның қорытындыларын есепке ала отырып, мемлекеттiк тапсырма нысанында 
мемлекеттiк қызметтер көрсетуге немесе бюджеттік инвестициялық жобаларды iске асыруға 
ұсыныстарын береді. 

Қазақстан Республикасының Ұлттық кəсіпкерлер палатасының қорытындысын 
алу мақсатында республикалық бюджеттік бағдарламалардың əкiмшiсi Қазақстан 
Республикасының Ұлттық кəсіпкерлер палатасына осы тармақта көрсетілген құжаттардың 
көшірмелерін, сондай-ақ мемлекеттік тапсырманы орындауға жауапты заңды тұлғаның 
жарғысының көшiрмесiн жолдайды. Қажет болған жағдайда Қазақстан Республикасының 
Ұлттық кəсіпкерлер палатасы республикалық бюджеттік бағдарламалардың əкiмшiсiнен 
(сұратуы бойынша) мемлекеттік тапсырманың орындалуына байланысты өзге құжаттарды 
жəне (немесе) ақпаратты бастапқы енгізілген құжаттар пакетін қайтарылусыз ресми түрде 
сұратады.

5. Ұсыныс осы Қағидаларға қосымшаға сəйкес нысан бойынша берiледi. 
6. Мемлекеттiк тапсырма нысанында орындауға жоспарланып отырған мемлекеттiк 

қызметтер мен бюджеттiк инвестициялық жобалардың тiзбесi Республикалық бюджет 
комиссиясының қарауына стратегиялық жоспарлардың жобаларымен немесе стратегиялық 
жоспарларға өзгерістер мен толықтырулардың жобаларымен, бюджеттік өтінімдермен, 
республикалық бюджеттiк бағдарламалар əкiмшiлерiнiң бюджеттік бағдарламаларының жоба-
ларымен жəне Қазақстан Республикасы Ұлттық кəсіпкерлер палатасының жəне монополияға 
қарсы органның қорытындыларымен бiрге енгiзiледi. 

7. Мемлекеттік тапсырма нысанында іске асыру жоспарланып отырған бюджеттік 
инвестициялық жобалар бюджеттік инвестициялық жобаларды жоспарлаудың Қазақстан 
Республикасының бюджет заңнамасында белгіленген барлық рəсімдерінен өтеді. 

8. Бюджеттік жоспарлау жөнiндегi орталық уəкiлеттi орган республикалық бюджет тура-
лы заңның негiзiнде жəне Республикалық бюджет комиссиясының ұсыныстарын ескере оты-
рып, республикалық бюджеттiк бағдарламалардың əкiмшiлерi жəне мемлекеттiк тапсырма-
ларды орындауға жауапты заңды тұлғаларды көрсете отырып, мемлекеттiк тапсырмалардың 
тiзбесiн (бұдан əрi – мемлекеттiк тапсырмалар тiзбесi) қалыптастырады. 

Мемлекеттiк тапсырмалар тiзбесi: 
1) мемлекеттiк тапсырма нысанында жүзеге асырылатын мемлекеттiк қызметтiң немесе 

бюджеттiк инвестициялық жобаның атауын; 
2) мемлекеттiк қызметтiң немесе бюджеттік инвестициялық жобаның қысқаша сипат-

тамасын; 
3) мемлекетт iк  тапсырманы  орындауға  жауапты  республикалық  бюджетт iк 

бағдарламалардың əкiмшiлерi мен заңды тұлғаның атауын; 
4) шеңберiнде мемлекеттiк тапсырма орындалатын Бiрыңғай бюджеттiк сыныптаманың ко-

дын көрсете отырып, республикалық бюджеттiк бағдарламаның атауын; 
5) мемлекеттiк тапсырманы орындауға қажеттi бюджет қаражатының сомасын қамтуы тиiс. 
Мемлекеттiк қызметтiң немесе бюджеттік инвестициялық жобаның сипаттамасы қысқа 

əрi айқын жазылады жəне мемлекеттiк қызметтiң немесе бюджеттік инвестициялық жобаның 
мəнiн көрсетеді. 

9. Мемлекеттің əлеуметтік-экономикалық тұрақтылығын қамтамасыз етуге бағытталған 
міндеттерді кейінге қалдырмай шешу қажет болған жағдайда Қазақстан Республикасының 
Үкіметі қаржы жылы ішінде Республикалық бюджет комиссиясының ұсыныстарын ескере оты-
рып, республикалық бюджетте бекітілген республикалық бюджеттік бағдарламалар шегінде 
Мемлекеттік тапсырмалар тізбесіне толықтырулар енгізіледі. 

Мемлекеттік тапсырмалардың тізбесін толықтыру бойынша ұсыныстарды Қазақстан 
Республикасы Ұлттық кəсіпкерлер палатасының жəне қорытындысын есепке ала отырып, 
республикалық бюджеттiк бағдарламалар əкiмшiлерi ұсынады.

3. Мемлекеттік тапсырманы орындау тəртібі
10. Мемлекеттік  тапсырманы орындау  бекітілген  республикалық бюджеттік 

бағдарламаларды республикалық бюджеттік бағдарламалар əкімшісі мен мемлекеттік тап-
сырманы орындаушы арасында азаматтық-құқықтық мəміле (бұдан əрі - шарт) жасау арқылы 
іске асыру шеңберінде нəтижелер көрсеткіштері көрсетіле отырып, жүзеге асырылады. 

11. Шартта мемлекеттік тапсырманы орындаудың тікелей жəне түпкілікті нəтижелерінің 
көрсеткіштері, қажет болған кезде сапа мен тиімділік көрсеткіштері, орындау мерзімі, бюд-
жет қаражатын алған жəне пайдаланып отырған заңды тұлғаның мемлекеттік тапсырманы 
орындау көрсеткіштеріне қол жеткізбегені үшін Қазақстан Республикасының заңдарында 
көзделген жауапкершілігін қамтиды. 

12. Мемлекеттік тапсырманы орындау Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып 
алу туралы заңнамасында көзделген конкурстық рəсімдер сақталмай жүзеге асырылады. 

13. Мемлекеттiк тапсырманы орындауға жауапты, жарғылық капиталына мемлекет 
қатысатын заңды тұлға немесе Ұлттық əл-ауқат қоры тобына енетін ұйым немесе Қазақстан 
Республикасының Ұлттық кəсіпкерлер палатасы немесе Қазақстан Республикасының Үкіметі 
айқындайтын оның ұйымдары, дербес білім беру ұйымы немесе оның ұйымы шеңберінде 
мемлекеттiк тапсырма орындалатын республикалық бюджеттiк бағдарлама əкiмшiсiне шартта 
белгiленген мерзiмде оның орындалу барысы туралы есеп бередi.

Мемлекеттік тапсырманы əзірлеу жəне орындау қағидаларына қосымша
Нысан

Мемлекеттік тапсырма нысанындағы мемлекеттiк қызметтердi көрсетуге немесе 
бюджеттiк инвестициялық жобаларды iске асыруға арналған ұсыныс

____________________________________________________________ 
(республикалық бюджеттiк бағдарламалар əкiмшiсiнiң атауы)

№ Мемлекеттiк 
қызметтiң не-
месе бюджеттік 
инвестициялық 
жобаның атауы

Мемлекеттiк 
қызметтiң не-
месе бюджеттік 
инвестициялық 
жобаның сипат-

тамасы

Мемлекеттiк тапсырманы орындауға 
жауапты жарғылық капиталына мемле-
кет қатысатын заңды тұлғаның немесе 
Ұлттық əл-ауқат қоры тобына енетін 
ұйымның немесе дербес бiлiм беру 
ұйымының немесе оның ұйымының 

атауы
1 2 3 4
кестенің жалғасы

Шеңберiнде мемлекеттiк 
тапсырманы орын-
дау ұсынылатын 
республикалық 

бюджеттiк 
бағдарламаның атауы

Мемлекеттiк 
тапсырманы 

орындауға жоспар-
ланатын бюджет 
қаражатының со-

масы

Мемлекеттiк 
тапсырманың 
орындалу 
мерзiмi

Мемлекеттiк тапсырма 
нысанында мемлекеттiк 
қызметтi көрсету немесе 
бюджеттік инвестициялық 
жобаны iске асыру үшiн 

негiздеме
5 6 7 8

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2015 жылғы 29 
сəуірде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №10839 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2015 жылғы 31 наурыз            №247          Астана қаласы

Аса маңызды және жедел іске асыруды талап ететін 
міндеттерді іске асыруға бағытталған, Республикалық 

бюджет комиссиясының оң ұсыныстары бар бюджеттік 
инвестицияларды қарау және іріктеу қағидаларын бекіту 

туралы

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 151-ба-
бына сəйкес бұйырамын: 

1. Қоса беріліп отырған Аса маңызды жəне жедел іске асыруды талап ететін міндеттерді 
іске асыруға бағытталған, Республикалық бюджет комиссиясының оң ұсыныстары бар 
бюджеттік инвестицияларды қарау жəне іріктеу қағидалары бекітілсін. 

2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бюджет заңнамасы департаменті (З.А. 
Ерназарова) заңнамада белгіленген тəртіппен: 

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді; 
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 

кейін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспа басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-
құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберуді; 

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында 
орналастыруды қамтамасыз етсін. 

3. Осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Министр Б.СҰЛТАНОВ

«КЕЛІСІЛДІ» 
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі 
________________ Е. Досаев 
2015 жылғы 6 сəуір

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2015 жылғы 31 наурыздағы №247 бұйрығымен бекітілген

Аса маңызды жəне жедел іске асыруды талап ететін міндеттерді іске асыруға 
бағытталған, Республикалық бюджет комиссиясының оң ұсыныстары бар бюджеттік 

инвестицияларды қарау жəне іріктеу қағидалары
1. Жалпы ережелер

 1. Осы Республикалық бюджет комиссиясының оң ұсыныстары бар аса маңызды жəне 
жедел іске асыруды талап ететін міндеттерді іске асыруға бағытталған бюджеттік инвестици-
яларды қарау жəне іріктеу қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) 2008 жылғы 4 желтоқсандағы 
Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің (бұдан əрі - Кодекс) 151-бабына сəйкес əзірленді 
жəне Республикалық бюджет комиссиясының оң ұсыныстары бар аса маңызды жəне жедел 
іске асыруды талап ететін міндеттерді іске асыруға бағытталған бюджеттік инвестициялар-
ды қарау жəне іріктеу тəртібін (бұдан əрі – кейінге қалдыру шарты бар бюджеттік инвести-
циялар) айқындайды.

2. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар қолданылады: 
1) бюджеттік бағдарламалар əкімшісі – бюджеттік бағдарламаларды жоспарлауға, 

негіздеуге, іске асыруға жəне нəтижелерге қол жеткізуге жауапты мемлекеттік орган; 
2) кейінге қалдыру шарты – бюджеттік бағдарламалар əкімшілері Республикалық бюд-

жет комиссиясының оң ұсынысы болған күннен бастап, республикалық бюджетті нақтылауға 
немесе түзетуге дейін жетіспеген құжаттаманы беру шартымен кейінге қалдыру шарты бар 
бюджеттік инвестицияларды республикалық бюджет жобасына енгізу.

2. Кейінге қалдыру шарты бар бюджеттік инвестицияларды 
қарау жəне іріктеу тəртібі

 3. Кейінге қалдыру шарты бар бюджеттік инвестициялар: 
1) бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру; 
2) заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы жүзеге асы-

рылады. 
4. Инвестициялық жобалар жəне/немесе іс-шаралар жеке жəне заңды тұлғалардың 

қауіпсіздігі мен тыныс-тіршілігіне қатер төндіретін ахуалды болдырмауға, сондай-ақ елдің 
əлеуметтік-экономикалық жəне саяси тұрақтылығына, елдің озық/жеделдетілген əлеуметтік-
экономикалық дамуына қатер төндіретін ахуалды болдырмауға бағытталған жағдайда 
бюджеттік инвестициялар аса маңызды жəне жедел іске асыруды талап ететін міндеттер 
ретінде айқындалады жəне Қазақстан Республикасы Президентінің жəне/немесе Қазақстан 
Республикасы Премьер-Министрінің тапсырмаларына, бағдарламалық құжаттарына сəйкес 
жүзеге асырылады. 

5. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті орган өңірлік саясат мəселелері 
бойынша Ведомствоаралық комиссия ұсынымдарын ескере отырып, өңірде жоспарланған 
оларды іске асырудың орындылығы тұрғысынан республикалық бюджеттен даму мен 
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кредиттерге арналған нысаналы трансферттер есебінен қаржыландыруға жоспарланған 
жобалар бойынша қорытындыны қарайды жəне дайындайды. 

Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті орган іріктеген кейінге қалдыру шарты 
бар бюджеттік инвестициялар Республикалық бюджеттік комиссияның қарауына кейіннен 
енгізе отырып үш жылдық кезеңге арналған басым республикалық бюджеттік инвестиция-
лар тізбесінің жобасына енгізіледі. 

6. Кейінге қалдыру шарты бар бюджеттік инвестициялар Республикалық бюджеттік 
комиссияның қарауына мыналар: 

1) Қазақстан Республикасының Президенті жəне/немесе Қазақстан Республикасының 
Премьер-Министрі тапсырмаларының көшірмелері; 

2) жылдарға бөлінген жоба құнының негіздемесі бойынша есептеме; 
3) бюджеттік бағдарламалар əкімшілерінің жобаны іске асырудың орындылығына 

қорытындысы; 
4) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті органның өңірлік саясат мəселелері 

бойынша Ведомствоаралық комиссия ұсынымдарын ескере отырып, өңірде жоспарланған 
оларды іске асырудың орындылығы тұрғысынан республикалық бюджеттен даму мен кре-
диттерге арналған нысаналы трансферттер есебінен қаржыландыруға жоспарланған жоба-
лар бойынша қорытындысы; 

5) қажеттілігіне қарай бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті орган бюджеттік 
бағдарламалар əкімшілерінен сұратылатын бюджеттік инвестициялық негіздемелер бойынша 
қосымша құжаттар болған жағдайда енгізіледі. 

Егер кейінге қалдыру шарты бар бюджеттік инвестициялар бойынша техникалық-
экономикалық негіздеме жəне/немесе жобалау-сметалық құжаттама болған жағдайда, мұндай 
құжаттаманы бюджеттік бағдарламалар əкімшілері Республикалық бюджет комиссиясына 
кейінге қалдыру шарты бар бюджеттік инвестицияларды енгізілгенге дейін бюджеттік жо-
спарлау жөніндегі орталық уəкілетті органға ұсынылады. 

7. Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 153 жəне 154-баптарында белгіленген 
жоспарлау кезеңдерінен өтпеген, кейінге қалдыру шарты бар бюджеттік инвестициялар 
Республикалық бюджет комиссиясының оң ұсыныстары болған кезде ағымдағы қаржы 
жылының бірінші жартысында ол нақтыланған жағдайда нақтыланған республикалық бюджет 
жобасына немесе республикалық бюджет жобасына енгізіледі. 

8. Тиісті жоспарлы кезеңге арналған республикалық бюджет туралы Қазақстан 
Республикасының Заңы қабылданғаннан кейін аса маңызды жəне жедел іске асыруды 
талап ететін міндеттерді іске асыруға бағытталған, Қазақстан Республикасы Бюджет 
кодексінің 153 жəне 154-баптарында белгіленген жоспарлау кезеңдерінен өтпеген, бірақ 
Республикалық бюджет комиссиясының оң ұсыныстары бар объектілер бөлінісінде жо-
спарлы кезеңге арналған инвестициялық жобаларды, сондай-ақ облыстар, республикалық 
маңызы бар қалалар, астана бөлінісіндегі нысаналы даму трансферттері мен кредиттерді 
қоса алғанда, басым республикалық бюджеттік инвестициялардың тізбесіне енгізе отырып, 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің республикалық бюджет туралы заңды іске асыру туралы 
қаулысы шеңберінде бекітіледі. 

9. Егер Кодекстің 153 жəне 154-баптарында көрсетілген құжаттар ұсынылғаннан кейін 
аса маңызды жəне жедел іске асыруды талап ететін міндеттерді іске асыруға бағытталған 
республикалық бюджеттік инвестициялар бойынша олардың құны тиісті жоспарлы кезеңге 
арналған республикалық бюджет туралы заңда көзделген сомадан артық болған жағдайда, 
бюджеттік инвестициялардың жалпы құны жоспарлы кезеңге бюджетті нақтылау арқылы 
жүргізілетін жаңа бастамаларға арналған бюджеттік бағдарламаның шығыстары есебінен 
ұлғаяды. 

Егер Кодекстің 153 жəне 154-баптарында көрсетілген құжаттар ұсынылғаннан кейін 
аса маңызды жəне жедел іске асыруды талап ететін міндеттерді іске асыруға бағытталған 
республикалық бюджеттік инвестициялар бойынша олардың құны тиісті жоспарлы кезеңге 
арналған республикалық бюджет туралы заңда көзделген сомадан кем болған жағдайда, 
қалған сома тиісті бюджеттік бағдарламалар əкімшісінің бір бюджеттік бағдарламасы шегінде 
бюджеттік инвестициялар арасында қайта бөлінеді не түзету немесе бюджетті нақтылау 
арқылы алынып тасталады.

Кодекстің 153 жəне 154-баптарында көрсетілген құжаттар ұсынылмаған жағдайларда 
Республикалық бюджеттік комиссияның оң ұсынысы алынған күннен бастап нақтылау не-
месе түзету кезінде бюджеттік инвестициялар республикалық бюджеттен алып тастала-
ды. Бұл ретте көрсетілген бюджеттік инвестицияларды іске асыруға көзделген сомалар 
бюджеттік бағдарламалардың тиісті əкімшісінің басқа бюджеттік инвестициялары арасында 
қайта бөлінуі мүмкін. 

10. Қаржыландыру ашуды жəне кейінге қалдыру шарты бар жобаларды азаматтық-
құқықтық мəмілелерге тіркеуді жүргізу тəртібі Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
«Бюджеттің атқарылуы жəне оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы» 2014 
жылғы 4 желтоқсандағы № 540 бұйрығымен регламенттелген (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9934 болып тіркелген).

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2015 жылғы 6 ма-
мырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №10968 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2015 жылғы 27 сәуір              №284          Астана қаласы

Қазақстан Республикасының мемлекеттік кірістер 
органдары көрсететін мемлекеттік қызметтер 

стандарттарын бекіту туралы 

 «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 15 
сəуірдегі Заңының 10-бабының 1) тармақшасына сəйкес, бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған: 
1) осы бұйрықтың 1-қосымшасына сəйкес «Дара кəсіпкерді тіркеу есебі» мемлекеттік 

көрсетілетін қызметтер стандарты;
2) осы бұйрықтың 2-қосымшаға сəйкес «Жеке нотариусты, жеке сот орындаушысын, адвокатты, 

кəсіби медиаторды тіркеу есебі» мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарты;
3) осы бұйрықтың 3-қосымшаға сəйкес «Салық төлеушілерді тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін 

қызметтер стандарты;
4) осы бұйрықтың 4-қосымшаға сəйкес «Жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық 

төлеушіні тіркеу есебі» мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарты;
5) осы бұйрықтың 5-қосымшаға сəйкес «Қосылған құн салығын төлеушілерді тіркеу есебі» 

мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарты; 
6) осы бұйрықтың 6-қосымшаға сəйкес «Электрондық салық төлеуші ретінде тіркеу есебі» 

мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарты; 
7) осы бұйрықтың 7-қосымшаға сəйкес «Мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерін өндірушілерге 

(импорттаушыларға), сондай-ақ акцизделетін өнімдердің кейбір түрлерін, авиациялық отын мен 
мазут өндірушілер мен импорттаушылардың тауарларына дербес сəйкестендіру нөмірін (ДСН-
код) беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарты;

8) осы бұйрықтың 8-қосымшаға сəйкес «Əкімшінің (уақытша əкімшінің, оңалтуды, уақытша жəне 
банкроттықты басқарушының) қызметін жүзеге асыру құқығы бар адамдарды тіркеу» мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер стандарты;

9) осы бұйрықтың 9-қосымшаға сəйкес «Дара кəсіпкерлерге патент беру»;
10) осы бұйрықтың 10-қосымшаға сəйкес «Темекі өнімдерінің өндірісіне лицензия беру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарты;
11) осы бұйрықтың 11-қосымшаға сəйкес «Этил спиртінің өндірісіне лицензия беру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарты;
12) осы бұйрықтың 12-қосымшаға сəйкес «Алкоголь өнімінің өндірісіне лицензия беру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарты; 
13) осы бұйрықтың 13-қосымшаға сəйкес «Алкоголь өнімін өндіру аумағында оны сақтау 

жəне көтерме саудада сату жөніндегі қызметті қоспағанда, алкоголь өнімін сақтауға 
жəне көтерме саудада сатуға лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарты;

14) осы бұйрықтың 14-қосымшаға сəйкес «Алкоголь өнімін өндіру аумағында оны сақтау 
жəне бөлшек саудада сату жөніндегі қызметті қоспағанда, алкоголь өнімін сақтауға 
жəне бөлшек саудада сатуға лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарты;

15) осы бұйрықтың 15-қосымшаға сəйкес «Салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары, 
міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары мен əлеуметтік аударымдар бойынша берешегінің жоқ 
(бар) екендігі туралы мəліметтер, салық міндеттемесін, сондай-ақ міндетті зейнетақы жарналарын, 
міндетті кəсіптік зейнетақы жарналарын есептеу, ұстап қалу жəне аудару, əлеуметтік аударымдарды 
есептеу жəне төлеу бойынша міндеттемелерді орындау бойынша бюджетпен есеп айырысулардың 
жай-күйі туралы жеке шоттан көшірме беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарты;

16) осы бұйрықтың 16-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасындағы көздерден алынған 
табыстардың жəне ұсталған (төленген) салықтардың сомасы туралы анықтама беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер стандарты;

17) осы бұйрықтың 17-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасының резинденттігін 
растау» мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарты;

18) осы бұйрықтың 18-қосымшаға сəйкес «Алкоголь өніміне (шарап материалы мен сыраны 
қоспағанда) есепке алу-бақылау таңбаларын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарты;

19) осы бұйрықтың 19-қосымшаға сəйкес «Темекі бұйымдарына акциздік таңбалар беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарты;

20) осы бұйрықтың 20-қосымшаға сəйкес «Салық есептілігін табыс етуді тоқтата тұру (ұзарту, 
қайта бастау)»;

21) осы бұйрықтың 21-қосымшаға сəйкес «Бақылау-касса машиналарының мемлекеттік 
тізіліміне бақылау-касса машиналарының жаңа модельдерін енгізу» мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер стандарты;

22) осы бұйрықтың 22-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасының салық заңнамасын 
түсіндіру» мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарты;

23) осы бұйрықтың 23-қосымшаға сəйкес «Салық есептілігін қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер стандарты;

24) осы бұйрықтың 24-қосымшаға сəйкес «Салық есептілігін керi қайтарып алу» мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер стандарты;

25) осы бұйрықтың 25-қосымшаға сəйкес «Салықтардың, бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдердің, өсімпұлдардың, айыппұлдардың төленген сомаларын есепке жатқызуды жəне 
қайтаруды жүргізу» мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарты; 

26) осы бұйрықтың 26-қосымшаға сəйкес «Бюджеттен қосылған құн салығын қайтару» 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарты;

27) осы бұйрықтың 27-қосымшаға сəйкес «Төлем көзінен ұсталған табыс салығын қайтару» 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарты ;

28) осы бұйрықтың 28-қосымшаға сəйкес «Салық жəне (немесе) өсiмпұлдар төлеу жөніндегі 
салық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту» мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарты;

29) осы бұйрықтың 29-қосымшаға сəйкес «Салық салу объектілерінің жəне (немесе) салық са-
лумен байланысты объектілерінің орналасқан жері бойынша тіркеу есебі» мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер стандарты;

30) осы бұйрықтың 30-қосымшаға сəйкес «Кеден одағы шеңберінде тауарлардың экспорты (им-
порты) кезінде салықтық нысандарды қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарты;

31) осы бұйрықтың 31-қосымшаға сəйкес «Бақылау-касса машиналарын (БМК) есепке қою 
жəне есептен шығару» мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарты;

32) осы бұйрықтың 32-қосымшаға сəйкес «Əкімшінің (уақытша əкімшінің, оңалтушы, уақытша 
жəне банкроттықты басқарушының) қызметін жүзеге асыру құқығына үміткер адамдардың біліктілік 
емтиханын өткізу» мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарты;

33) осы бұйрықтың 33-қосымшаға сəйкес «Авторлық құқық пен сабақтас құқық, тауар 
таңбалары, қызмет көрсету таңбалары обьектілерін жəне тауарларды шығарған жерлердің 
атауларын зияткерлік меншік обьектілерінің кедендік тізіліміне енгізу» мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер стандарты;

34) осы бұйрықтың 34-қосымшаға сəйкес «Уəкілетті экономикалық оператор мəртебесін беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарты;

35) осы бұйрықтың 35-қосымшаға сəйкес «Кеден өкілдерінің тізіліміне енгізу» мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер стандарты; 

36) осы бұйрықтың 36-қосымшаға сəйкес «Кедендік тасымалдаушылар тізіліміне енгізу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарты;

37) осы бұйрықтың 37-қосымшаға сəйкес «Тауарларды кедендік тазарту жəне электрондық 
құжат түрінде тауарларға арналған декларацияларды пайдалана отырып шығару» мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер стандарты;

38) осы бұйрықтың 38-қосымшаға сəйкес «Преференциалдық жəне преференциалдық емес 
режимдерді қолдану кезінде тауардың шығарылған елін айқындауға қатысты алдын ала шешімдер 
қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарты;

39) осы бұйрықтың 39-қосымшаға сəйкес «Тауарларды жіктеу жөнінде алдын ала шешімдер 
қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарты;

40) осы бұйрықтың 40-қосымшаға сəйкес «Кедендік баждардың, салықтардың жəне кедендік 
алымдардың артық (қате) төленген сомалары бар екендігі туралы растау» мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер стандарты; 

41) осы бұйрықтың 41-қосымшаға сəйкес «Кедендiк баждар, салықтар, кедендiк алымдар мен 
өсімпұлдар бойынша есептеулердi салыстыру актiсiн беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
стандарты;

42) осы бұйрықтың 42-қосымшаға сəйкес «Тауарды құрастырылмаған немесе жиналмаған 
түрде, оның ішінде белгіленген уақыт кезеңі ішінде əртүрлі партиялармен əкелу көзделген 
жинақталмаған немесе аяқталмаған түрде жіктеу туралы шешімді беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер стандарты; 

43) осы бұйрықтың 43-қосымшаға сəйкес «Тауарларды кедендік тазарту» мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер стандарты;

44) осы бұйрықтың 44-қосымшаға сəйкес «Халықаралық тасымалдаудың құралын тау-
арларды кедендік пломбалармен жəне мөрлермен тасымалдауға жіберу туралы куəлік 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарты;

45) осы бұйрықтың 45-қосымшаға сəйкес «Уақытша сақтау қоймалары иелерінің тізіліміне 
енгізу» мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарты;

46) осы бұйрықтың 46-қосымшаға сəйкес «Кеден қоймалары иелерінің тізіліміне енгізу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарты; 

47) осы бұйрықтың 47-қосымшаға сəйкес «Еркін қоймалар иелерінің тізіліміне енгізу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарты;

48) осы бұйрықтың 48-қосымшаға сəйкес «Бажсыз сауда дүкендері иелерінің тізіліміне енгізу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарты;

49) осы бұйрықтың а 49-қосымшаға сəйкес «Өз тауарларын сақтау қоймалары иелерінің 
тізіліміне енгізу» мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарты;

50) осы бұйрықтың 50-қосымшаға сəйкес «Кедендік баждардың, салықтардың төленуін 
қамтамасыз етуді тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарты;

51) осы бұйрықтың 51-қосымшаға сəйкес «Кедендік баждарды төлеу мерзімдерін өзгерту» 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарты;

52) осы бұйрықтың 52-қосымшасына сəйкес «Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрлігінің құрылымдық бөлімшелерінен жəне (немесе) олардың аумақтық 
бөлімшелерінен шығатын ресми құжаттарға апостиль қою» мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер стандарты бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетіне (Д. Е. Ерғожин) 
заңнамамен белгіленген тəртіпте:

1) Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде осы бұйрықтың мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеуден өткізгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді 

баспасөз басылымдарына жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға 
жолдауды;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орна-
ластыруын қамтамасыз етсін. 

3. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Қаржы министрі
Б.СҰЛТАНОВ

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрі
______________ Ə. Исекешев
2015 жылғы «___» _________

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрі
______________ Е. Досаев
2015 жылғы 4 мамыр

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2015 жылғы 27 сəуірдегі № 284 бұйрығына 1-қосымша 

 
«Дара кəсіпкерді тіркеу есебі» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер
 1. «Дара кəсіпкерді тіркеу есебі» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет).
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 

(бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.
3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитетінің аудандар, қалалар 

жəне қалалардағы аудандар бойынша, арнайы экономикалық аймақтар аумақтарындағы 
аумақтық органдары (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру:
1) көрсетілетін қызметті беруші ақпаратты қабылдау жəне өңдеу орталықтары арқылы;
2) Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің «Халыққа қызмет 

көрсету орталығы» шаруашылық жүргізу құқығ ындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорыны 
(бұдан əрі - ХҚКО) арқылы;

3) «электрондық үкімет» веб-порталы www.egov.kz (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге 
асырады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі
4. Құжаттар топтамасын тапсырған уақыттан бастап мемлекеттік қызметті көрсету 

мерзімдері:
1) көрсетілетін қызметті алушыны дара кəсіпкер (бұдан əрі – ДК) ретінде тіркеу есебіне қою 

– көрсетілетін қызметті алушы құжаттарды ұсынған сəттен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде; 
ДК куəлігінде көрсетілген тіркеу деректерін өзгерту, ДК куəлігін алмастыру жəне (немесе) 

салықтық өтініште көрсетілген бірлескен дара кəсіпкерлікке қатысушылар (мүшелер) туралы 
деректерді өзгерту – құжаттарды алған күнінен кейінгі 1 (бір) жұмыс күні ішінде;

орындалмаған салық міндеттемелерінің болмауы шартымен көрсетілетін қызметті алушыны 
ДК ретінде тіркеу есебінен шығару – 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей; 

2) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің рұқсат 
берілетін ең ұзақ уақыты – көрсетілетін қызметті берушіге 20 (жиырма) минут, ХҚКО-на - 15 
(он бес) минут;

3) көрсетілетін қызметті алушыға көрсетілетін қызметті берушінің қызмет көрсетуінің рұқсат 
берілетін ең ұзақ уақыты – 20 (жиырма) минут, ХҚКО-на - 15 (он бес) минут.

5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (толық автоматтандырылған) жəне 
(немесе) қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі:
1) ДК ретінде тіркеу есебіне қойған жəне ДК куəлігінде көрсетілген тіркеу деректері 

өзгертілген кезде – көрсетілетін қызметті берушінің лауазымды адамының электрондық 
цифрлық қолтаңбасымен (бұдан əрі – ЭЦҚ) куəландырылған электрондық құжат нысанындағы 
ДК куəлігін беру;

2) ДК тіркеу есебінен шығару (шығарудан бас тарту) туралы жазбаша растауды беру неме-
се уəкілетті органның интернет-ресурсында ДК тіркеу есебінен шығару (шығарудан бас тарту) 
туралы ақпаратты орналастыру - ДК тіркеу есебінен шығару (шығарудан бас тарту) кезінде; 

3) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында көрсетілген 
жағдайларда жəне негіздемелер бойынша көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік қызметті 
көрсетуден бас тарту туралы уəжделген жауабы.

Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру нысаны: электрондық жəне (немесе) қағаз түрінде.
Портал арқылы жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі көрсетілетін қызметті 

берушінің лауазымды адамының ЭЦҚ-мен куəландырылған электрондық құжат нысанында 
көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» жіберіледі.

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге немесе ХҚКО қағаз түрінде 
жүгінген кезде көрсетілетін қызметті берушінің лауазымды адамының ЭЦҚ-мен куəландырылған 
мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі басып шығарылады жəне көрсетілетін қызметті алушыға 
қағаз жеткізгіште беріледі.

7. Мемлекеттік қызмет ақылы негізде жеке тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
алушы) көрсетіледі.

«Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 2008 жылғы 10 
желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Кодексіне (Салық кодексі) сəйкес ДК мемлекеттік тіркеу 
үшін алым (бұдан əрі – тіркеу үшін алым) ДК ретінде тіркеу кезінде республикалық бюджет ту-
ралы заңда белгіленген жəне алымды төлеу күнi қолданыста болған 2 айлық есептік көрсеткіш 
мөлшерінде өндіріп алынады.

ДК мемлекеттік тіркеу кезінде алым төлеуден:
1) шаруа немесе фермер қожалықтары;
2) І, ІІ жəне ІІІ топтағы мүгедектер;
3) заңды тұлға құрмай кəсіпкерлік қызметпен айналысатын оралмандар босатылады.
Алымды төлеу екінші деңгейдегі банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін 

жүзеге асыратын басқа ұйымдар арқылы қолма-қол ақша жəне қолма-қол ақшасыз нысанда 
жүзеге асырылады.

Сұрау салу портал арқылы берілген жағдайда, төлем «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі 
(бұдан əрі – ЭҮТШ) арқылы жүзеге асырылады.

8. Жұмыс кестесі: 
1) көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес 

демалыс жəне мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, 13.00-ден 
14.30-ға дейінгі түскі үзілісті ескере отырып сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін. 

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру 13.00-ден 14.30-ға 
дейінгі түскі үзілісті ескере отырып сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет кезекпен көрсетіледі, алдын ала жазылу талап етілмейді, 
жеделдетілген қызмет көрсету көзделмеген; 

2) ХҚКО – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес жексенбі жəне мереке 
күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап сенбіні қоса алғанда, белгіленген жұмыс кестесіне сəйкес 
түскі үзіліссіз сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін. 

Қабылдау «электрондық» кезек тəртібімен көрсетілетін қызметті алушының тіркеу орны 
бойынша жүргізіледі, жеделдетілген қызмет көрсету көзделмеген, портал арқылы электрондық 
кезекті «брондауға» болады;

3) портал – тəулік бойы, жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді 
қоспағанда (көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес 
жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс жəне мереке күндері жүгінген кезде мемлекеттік 
қызмет көрсетуге өтініштер мен мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру келесі жұмыс 
күнінде жүзеге асырылады).

9. Көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлғалар – Қазақстан Республикасының азаматтары, орал-
мандар, Қазақстан Республикасының тұрақты тұрғыны мəртебесі бар Беларусь Республикасының, 
Қырғыз Республикасының жəне Тəжікістан Республикасының азаматтары жүгінген кезде 
мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі: 

көрсетілетін қызметті берушіге немесе ХҚКО-на:
1) ДК ретінде тіркеу жəне тіркеу деректерін өзгерту үшін:
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес салықтық өтініш;
жеке басын куəландыратын құжат (көрсетілетін қызметті алушыны сəйкестендіру үшін). 
орналасқан жерін растайтын құжат – мекенжай анықтамасы не жылжымайтын мүлікке меншік 

немесе оны пайдалану құқығын растайтын құжат;
ДК ретінде тіркеу үшін – тіркеу үшін алым сомасының бюджетке төленгенін растайтын құжат;
кəмелеттік жасқа толмаған көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде – заңды өкілдердің 

келісімі, ал мұндай келісім болмаған кезде – неке қию (ерлi-зайыпты болу) туралы куəліктің 
көшірмесі не қамқоршылық жəне қорғаншылық органы шешімінің көшірмесі немесе кəмелеттік 
жасқа толмаған адамды толығымен іс-əрекетке қабілетті деп жариялау туралы сот шешімі;

2) орналасқан орны бойынша тіркеу есебінен шығару үшін: 
ДК қызметін тоқтату туралы шешім қабылданған күннен баст ап бір ай ішінде бір мезгілде:
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2 жəне 3-қосымшаларына сəйкес салықтық 

өтінішті;
тарату салық есептілігін;
қосылған құн салығын (бұдан əрі – ҚҚС) төлеуші болып табылатын ДК қызметін тоқтатқан 

кезде – ҚҚС бойынша тіркеу есебіне қою туралы куəлікті немесе ол жоғалған немесе бүлінген 
кезде қағаз жеткізгіштегі түсініктемені; 

ҚҚС төлеуші болып табылатын ДК тіркеуден шығару кезінде – ҚҚС бойынша тіркеу есебінен 
шығаруға салықтық өтінішті;

осындай есепке алу болған жағдайда, қызметтің жекелеген түрлері бойынша тіркеу есебінен 
шығару туралы салықтық өтінішті;

бақылау-касса машинасын (бұдан əрі – БҚМ) есептен шығару туралы салықтық өтінішті 
ұсынады.

Өзіндік түрде дара кəсіпкер ретінде тіркеуге арналған құжаттар тіркелуші жеке тұлғаның өзімен 
тапсырылады, бірлескен дара кəсіпкерлікті тіркеуге арналған құжаттарды үшінші тұлғалармен жəне 
мемлекеттік органдармен қатынастарда мүдделерді білдіруге уəкілеттік берілген адам тапсырады.

Егер кəмелеттік жасқа толмаған жеке тұлға ДК ретінде тіркелген жағдайда, салықтық өтініш 
келу тəртібімен қағаз жеткізгіште табыс етіледі.

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген жағдайда құжаттардың 
қабылданғаны туралы белгімен, қабылдау күні жəне уақыты көрсетілген талон беріледі.

ХҚКО дайын құжаттарды беру тиісті құжататрды қабылдағаны туралы қолхат негізінде жеке 
басын куəландыратын құжатты көрсеткен жағдайда жүзеге асырылады.

Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, көрсетілетін қызметті алу-
шы мемлекеттік көрсетілетін қызметті ХҚКО арқылы алу үшін ақпараттық жүйелерде қамтылған, 
заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалануға жазбаша келісімін береді, ХҚКО 
ұсынған нысан бойынша.

ХҚКО нəтиженің бір ай сақталуын қамтамасыз етеді, одан кейін оларды көрсетілетін қызметті 
берушіге сақтауға береді. Бір ай мерзім өткеннен кейін көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кез-
де ХҚКО сұрауы бойынша көрсетілетін қызметті беруші бір күн ішінде дайын құжаттарды ХҚКО 
көрсетілетін қызметті алушыға беру үшін жолдайды;

порталға ДК ретінде тіркеу жəне тіркеу деректерін өзгерту үшін:
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 1 қосымшасына сəйкес электрондық құжат 

нысанындағы салықтық өтініш;
Көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куəландыратын құжаттардың деректері туралы, 

мекенжай анықтамасын не мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурс болып табылатын жыл-
жымайтын мүлікке меншік құқығын растайтын құжатты, тіркеу үшін алым сомасының төленгені 
туралы (ЭҮТШ арқылы төленген жағдайда), көрсетілетін қызметті беруші тиісті мемлекеттік 
ақпараттық жүйелерден алады .

Портал арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушыға мемлекеттік қызметті алу үшін 
жолданған сұраудың қабылданғаны туралы күні жəне уақыты көрсетілген мəлімет жіберіледі. 

10. Егер:
шағын кəсіпкерлік субъектісі болып табылмайтын ДК тіркеу кезінде:
1) өтініш беруші əрекетсіз заңды тұлғалардың жалғыз құрылтайшысы (қатысушысы) жəне 

(немесе) басшысы  болып табылса жəне (немесе) əрекет етуге қабілетсіз немесе əрекет етуге 
қабілеттілігі шектеулі деп танылса жəне (немесе) хабар-ошарсыз кетті деп танылса жəне (немесе) 
қайтыс болды деп жарияланса жəне (немесе) оның Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 
215, 238, 240-баптары бойынша қылмыстары үшін өтелмеген немесе алынбаған соттылығы болса;

2) салықтық өтініште көрсетілген жеке басты куəландыратын құжаттың деректері сəйкестендіру 
нөмірлерінің ұлттық тізілімдеріндегі мəліметтерге сəйкес келмесе; 

3) салықтық өтініште көрсетілген орналасқан жері «Мекенжай тіркелімі» ақпараттық жүйесінде 
болмаса, бұл жағдайлар шағын кəсіпкерлік субъектісіне жатпайтын дара кəсіпкерге мемлекеттік 
қызмет көрсетуден бас тартуға негіз болып табылады.

ДК тіркеу деректері өзгерген жағдайда:
1) көрсетілетін қызметті алушы əркетсіз деп танылса;
2) салықтық өтініште көрсетілген жеке басты куəландыратын құжаттың деректері сəйкестендіру 

нөмірлерінің ұлттық тізілімдеріндегі мəліметтерге сəйкес келмесе; 
салықтық өтініште көрсетілген орналасқан жері «Мекенжай тіркелімі» ақпараттық жүйесінде 

болмаса мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартуға негіз болып табылады.
Мемлекеттік қызметті алу үшін ХҚКО-на жүгінген кезде, көрсетілетін қызметті алушы құжаттар 

топтамасын толық ұсынбаған жағдайда, ХҚКО қызметкері өтінішті қабылдаудан бас тартады 
жəне осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 
қолхат береді.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 
органның, көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды 

адамдарының, халыққа қызмет көрсету орталықтарының шешімдеріне, əрекеттеріне 
(əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі

 11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін 
қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, 
əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағында көрсетілген мекенжай 
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағында көрсетілген мекен-
жайлар бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

ХҚКО қызметкерінің əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағым www.con.gov.kz ХҚКО интернет-
ресурсында көрсетілген мекенжайлар мен телефондар бойынша ХҚКО басшысына жіберіледі.

Көрсетілетін қызметті алушылардың шағымында оның аты, тегі, əкесінің аты, почталық 
мекен-жайы, байланыс деректері көрсетіледі.

Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі 
мен орны көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу 
(мөртаңба, кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады. 

Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің атына, ХҚКО-на келіп түскен мемлекеттік 
қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген 
күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органға шағыммен жүгіне алады.

Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органға 
келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) 
жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

Портал арқылы шағымдану тəртібі туралы ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету 
мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға болады.

12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа 
жүгінуге құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету, оның ішінде электрондық нысанда жəне халыққа 
қызмет көрсету орталықтары арқылы көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып 

қойылатын өзге де талаптар 
13. Заңмен белгіленген тəртіпте қабілеттілігін толық немесе ішінара жоғалтқан немесе 

өз өзіне қызмет көрсету, өз бетімен қозғалу, бағдаралу қабілеттілігн жоғалтқан көрсетілетін 
қызметті алушыларға қызмет көрсету 1414 бірыңғай байланыс орталығына жүгіну арқылы 
ХҚКО қызметкерлерімен көрсетілетін қызметті алушының тұрғылықты жеріне барып жүргізеді.

14. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті 
берушінің: www.kgd.gov.kz, Министрліктің: www.minfi n.gov.kz, ХҚКО: www.con.gov.kz интернет-
ресурстарында орналастырылған.

15. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы болған кезде мемлекеттік көрсетілетін қызметті 
электрондық нысанда портал арқылы алуға мүмкіндігі бар.

16. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі жəне мəртебесі 
туралы ақпаратты, мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі Бірыңғай байланыс 
орталығы арқылы қашықтан қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.

17. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі Бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 8-800-080-7777, 1414.

«Дара кəсіпкерді тіркеу есебі» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 
1-қосымша

«Дара кəсіпкерді тіркеу есебі» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 
2-қосымша

«Дара кəсіпкерді тіркеу есебі» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 
3-қосымша

««Дара кəсіпкерді тіркеу есебі»» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 
4-қосымша

(көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты, 
болған кезде əкесінің аты (бұдан əрі – аты-жөні), не ұйымының атауы)

________________________________
(көрсетілетін қызметті алушының мекенжайы)

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы
қолхат 

 
«Мемлекеттік көрсетілетін қызмет туралы» 2013 жылғы 15 сəуірдегі Қазақстан Республикасы 

Заңының 20-бабы 2-тармағын басшылыққа ала отырып, «Халыққа қызмет көрсету орталығы» 
РМК филиалының №__ бөлімі (мекенжайы көрсетілсін) Сіздің мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартында көзделген тізбеге сəйкес құжаттардың толық топтамасын табыс етпеуіңізге бай-
ланысты «Жекеше нотариусты, жеке сот орындаушысын, адвокатты, кəсіби медиаторды тіркеу 
есебі» мемлекеттік қызметін көрсетуге құжаттарды қабылдаудан бас тартады, атап айтқанда:

Жоқ құжаттардың атауы:
1) ________________________________________;
2) ________________________________________;
3) ….
Осы қолхат əрбір тарапқа бір-бірден 2 данада жасалды.
 

Аты-жөні (ХҚКО қызметкері)    (қолы) 

Орындаушы: аты-жөні_____________
Телефон __________
Алдым: көрсетілетін қызметті алушының аты-жөні / қолы

20__ жыл «___» _________

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2015 жылғы 27 сəуірдегі № 284 бұйрығына 2-қосымша

«Жекеше нотариусты, жеке сот орындаушысын, адвокатты, кəсіби медиаторды 
тіркеу есебі» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер
 1. «Жекеше нотариусты, жеке сот орындаушысын, адвокатты, кəсіби медиаторды тіркеу 

есебі» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Қаржы 

министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.
3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитетінің аудандар, қалалар 

жəне қалалардағы аудандар бойынша, арнайы экономикалық аймақтар аумақтарындағы 
аумақтық органдары (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдауды жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беруді:
1) көрсетілетін қызметті беруші ақпаратты қабылдау жəне өңдеу орталықтары арқылы;
2) халыққа қызмет көрсету орталықтары (бұдан əрі – ХҚКО) арқылы;
3) «электрондық үкімет» веб-порталы www.egov.kz (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге 

асырады.
2. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі

4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:
1) көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының азаматын жекеше нотариус, 

жеке сот орындаушысы, адвокат, кəсіби медиатор ретінде тіркеу есебіне қою – құжаттарды 
портал арқылы берген күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде; 

жекеше нотариустың, жеке сот орындаушысының, адвокаттың, кəсіби медиатордың 
орналасқан орны туралы мəліметтерді өзгерту – құжаттарды портал арқылы берген күннен 
кейінгі 1 (бір) жұмыс күні ішінде;

орындалмаған салық міндеттемелерінің болмауы шартымен көрсетілетін қызметті алу-
шыны жекеше нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кəсіби медиатор ретінде тіркеу 
есебінен шығару – құжаттарды көрсетілетін қызметті берушіге немесе ХҚКО берген күннен 
бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей; 

2) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің рұқсат 
берілетін ең ұзақ уақыты – көрсетілетін қызметті берушіге 20 (жиырма) минут, ХҚКО - 15 
(он бес) минут;

3) көрсетілетін қызметті алушыға көрсетілетін қызметті берушінің қызмет көрсетуінің 
рұқсат берілетін ең ұзақ уақыты – 20 (жиырма) минут, ХҚКО - 15 (он бес) минут.

5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (толық автоматтандырылған) 
жəне (немесе) қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі:
1) жекеше нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кəсіби медиатор ретінде тіркеу 

есебіне қою;
2) жекеше нотариустың, жеке сот орындаушысының, адвокаттың, кəсіби медиатордың 

тіркеу деректерін өзгерту;
3) жекеше нотариусты, жеке сот орындаушысын, адвокатты, кəсіби медиаторды есептен 

шығару есептен шығару жəне www.kgd.gov.kz уəкілетті органның интернет-ресурсына же-
кеше нотариусты, жеке сот орындаушысын, адвокатты, кəсіби медиаторды есептен шығару 
туралы ақпаратты орналастыру - жекеше нотариусты, жеке сот орындаушысын, адвокатты, 
кəсіби медиаторды есептен шығару кезінде;

4) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында көрсетілген 
жағдайларда жəне негіздемелер бойынша көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік 
қызметті көрсетуден бас тарту туралы уəжделген жауабы;

Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру нысаны: электрондық жəне (немесе) 
қағаз түрінде.

Портал арқылы жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі көрсетілетін 
қызметті берушінің лауазымды адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан 
əрі – ЭЦҚ) куəландырылған электрондық құжат нысанында көрсетілетін қызметті алушыға 
жіберіледі.

7. Мемлекеттік қызмет жеке тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті алушы) тегін 
көрсетіледі.

8. Жұмыс кестесі: 
1) көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес 

демалыс жəне мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, 13.00-
ден 14.30-ға дейінгі түскі үзілісті ескере отырып сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін. 

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру 13.00-ден 14.30-
ға дейінгі түскі үзілісті ескере отырып сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет кезекпен көрсетіледі, алдын ала жазылу талап етілмейді, 
жеделдетілген қызмет көрсету көзделмеген; 

2) ХҚКО – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес жексенбі жəне мереке 
күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап сенбіні қоса алғанда, белгіленген жұмыс кестесіне 
сəйкес түскі үзіліссіз сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін. 

Қабылдау «электрондық» кезек тəртібімен көрсетілетін қызметті алушының тіркеу орны 
бойынша жүргізіледі, жеделдетілген қызмет көрсету көзделмеген, портал арқылы электрондық 
кезекті «брондауға» болады;

3) портал – тəулік бойы, жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді 
қоспағанда (көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына 
сəйкес жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс жəне мереке күндері жүгінген кезде 
мемлекеттік қызмет көрсетуге өтініштер мен мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру 
келесі жұмыс күнінде жүзеге асырылады).

9. Көрсетілетін қызметті берушіге немесе орналасқан орны бойынша ХҚКО жүгінген кезде 
мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі: 

порталға:
жекеше нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кəсіби медиатор ретінде тіркеу есебіне 

қою жəне тіркеу деректерін өзгерту үшін:
көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куəландырылған электрондық құжат 

нысанындағы салықтық өтініш табыс етеді.
Көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куəландыратын құжаттардың деректері 

туралы, мекенжай анықтамасын не мемлекеттік электрондық ақпараттық ресурс болып та-
былатын жылжымайтын мүлікке меншік құқығын растайтын құжатты, көрсетілетін қызметті 
беруші тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

көрсетілетін қызметті берушіге немесе ХҚКО:
орналасқан орны бойынша тіркеу есебінен шығару үшін жекеше нотариус, жеке сот орын-

даушысы, адвокат, кəсіби медиатор қызметін тоқтату туралы шешім қабылданған күннен 
бастап бір ай ішінде бір мезгілде:

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес салықтық өтініш;
тарату салық есептілігін.
Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген жағдайда 

құжаттардың қабылданғаны туралы белгімен, қабылдау күні жəне уақыты көрсетілген та-
лон беріледі.

ХҚКО дайын құжаттарды беру тиісті құжататрды қабылдағаны туралы қолхат негізінде 
жеке басын куəландыратын құжатты көрсеткен жағдайда (əлде оның қкілдігіне нотариатпен 
куəландырылған қолхатпен) жүзеге асырылады.

Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті ХҚКО арқылы алу үшін ақпараттық жүйелерде 
қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалануға жазбаша 
келісімін береді, ХҚКО ұсынған нысан бойынша.

ХҚКО нəтиженің бір ай сақталуын қамтамасыз етеді, одан кейін оларды көрсетілетін 
қызметті берушіге сақтауға береді. Бір ай мерзім өткеннен кейін көрсетілетін қызметті алу-
шы жүгінген кезде ХҚКО сұрауы бойынша көрсетілетін қызметті беруші бір күн ішінде дайын 
құжаттарды ХҚКО көрсетілетін қызметті алушыға беру үшін жолдайды.

Портал арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушыға мемлекеттік қызметті 
алу үшін жолданған сұраудың қабылданғаны туралы күні жəне уақыты көрсетілген мəлімет 
жіберіледі. 

10. Егер жекеше нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кəсіби медиатор ретінде 
тіркеу есебіне қойған жəне тіркеу деректерін өзгерткен кезде:

1) салықтық өтініште көрсетілген жеке басын куəландыратын құжаттың деректері 
сəйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімдерінде қамтылған мəліметтерге сəйкес келмесе; 

2) салықтық өтініште көрсетілген нотариат қызметін, атқарушылық құжаттарды орын-
дау жөніндегі қызметті, адвокаттық қызметті жүзеге асыру құқығына арналған лицензияның 
деректері лицензиялардың мемлекеттік электрондық тізілімінде қамтылған мəліметтерге 
сəйкес келмесе;

3) салықтық өтініште көрсетілген орналасқан жері «Мекенжай тіркелімі» ақпараттық 
жүйесінде болмаса, бұл жағдайлар мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартуға негіз бо-
лып табылады.

Мемлекеттік қызметті алу үшін ХҚКО-на жүгінген кезде, көрсетілетін қызметті алушы 
құжаттар топтамасын толық ұсынбаған жағдайда, ХҚКО қызметкері өтінішті қабылдаудан 
бас тартады жəне осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес 
нысан бойынша қолхат береді.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 
органның, көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазым-
ды адамдарының, халыққа қызмет көрсету орталықтарының шешімдеріне, 

əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін 

қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, 
əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағында көрсетілген мекен-
жай бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағында көрсетілген мекен-
жайлар бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

ХҚКО қызметкерінің əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағым www.con.gov.kz ХҚКО интернет-
ресурсында көрсетілген мекенжайлар мен телефондар бойынша ХҚКО басшысына жіберіледі.

Көрсетілетін қызметті алушы жүгінуге қол қоюы қажет.
Көрсетілетін қызметті алушылардың шағымында оның аты, тегі, əкесінің аты, почталық 

мекен-жайы, байланыс деректері көрсетіледі.
Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі 

мен орны көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде 
тіркеу (мөртаңба, кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады. 

Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің, ХҚКО атына келіп түскен мемлекеттік 
қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген 
күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі 
уəкілетті органға шағыммен жүгіне алады.

Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органға келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 
(он бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

Портал арқылы шағымдану тəртібі туралы ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету 
мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға болады.

12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 
сотқа жүгінуге құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету, оның ішінде электрондық нысанда жəне 
халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы көрсету ерекшеліктері ескеріле оты-

рып қойылатын өзге де талаптар 
13. Заңмен белгіленген тəртіпте қабілеттілігін толық немесе ішінара жоғалтқан немесе 

өз өзіне қызмет көрсету, өз бетімен қозғалу, бағдаралу қабілеттілігн жоғалтқан көрсетілетін 
қызметті алушыларға қызмет көрсету 1414 Бірыңғай байланыс орталығына жүгіну арқылы 
ХҚКО қызметкерлерімен көрсетілетін қызметті алушының тұрғылықты жеріне барып жүргізеді. 

14. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті 
берушінің: www. kgd.gov.kz, Министрліктің: www.minfi n.gov.kz, ХҚКО: www.con.gov.kz интер-
нет-ресурстарында орналастырылған.

15. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы болған кезде мемлекеттік көрсетілетін 
қызметті электрондық нысанда портал арқылы алуға мүмкіндігі бар.

16. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі жəне мəртебесі 
туралы ақпаратты, мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі Бірыңғай байланыс 
орталығы арқылы қашықтан қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.

17. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі Бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 8-800-080-7777, 1414.

«Жекеше нотариусты, жеке сот орындаушысын, адвокатты, кəсіби медиаторды 
тіркеу есебі» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 

1-қосымша
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(Жалғасы. Басы 15-бетте) 

(Жалғасы 17-бетте) 

 «Жекеше нотариусты, жеке сот орындаушысын, адвокатты, кəсіби медиаторды 
тіркеу есебі» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша

(көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты, 
болған кезде əкесінің аты (бұдан əрі – аты-жөні), 

не ұйымының атауы)
________________________________

(көрсетілетін қызметті алушының мекенжайы)

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы
қолхат 

 
«Мемлекеттік көрсетілетін қызмет туралы» 2013 жылғы 15 сəуірдегі Қазақстан Республикасы 

Заңының 20-бабы 2-тармағын басшылыққа ала отырып, «Халыққа қызмет көрсету орталығы» 
РМК филиалының №__ бөлімі (мекенжайы көрсетілсін) Сіздің мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартында көзделген тізбеге сəйкес құжаттардың толық топтамасын табыс етпеуіңізге бай-
ланысты «Жекеше нотариусты, жеке сот орындаушысын, адвокатты, кəсіби медиаторды тіркеу 
есебі» мемлекеттік қызметін көрсетуге құжаттарды қабылдаудан бас тартады, атап айтқанда:

Жоқ құжаттардың атауы:
4) ________________________________________;
5) ________________________________________;
6) ….
Осы қолхат əрбір тарапқа бір-бірден 2 данада жасалды.
 
Аты-жөні (ХҚКО қызметкері)    (қолы) 

Орындаушы: аты-жөні_____________
Телефон __________
Алдым: көрсетілетін қызметті алушының аты-жөні / қолы

20__ жыл «___» _________

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2015 жылғы 27 сəуірдегі № 284 бұйрығына 3-қосымша

«Салық төлеушілерді тіркеу»  мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер
 1. «Салық төлеушілерді тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет).
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 

(бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.
3. Мемлекеттік қызметті аудандар, қалалар жəне қалалардағы аудандар бойынша, арнайы 

экономикалық аймақтар аумақтарындағы Министрлігімен мемлекеттік кірістер Комитетінің 
аумақтық органдары (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі н беру көрсетілетін қызметті 
беруші мəліметі:

1) қызмет беруші ақпаратты қабылдау жəне өңдеу орталықтары;
2) «электрондық үкімет» веб-порталын www.egov.kz (бұдан əрі – портал) пайдалану 

арқылы жүзеге асырылады.
2. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі

4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:
1) салық төлеуші туралы мəліметтерді салық төлеушілердің мемлекеттік деректер қорына 

(бұдан əрі – СТМДҚ) енгізу – сəйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімдерінің мəліметтерін 
алған күнінен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде;

СТМДҚ-на салық төлеушінің тіркеу деректеріне өзгерістер енгізу – сəйкестендіру 
нөмірлерінің ұлттық тізілімдерінің, уəкілетті мемлекеттік органдардың, банктердің  немесе 
банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың мəліметтерін, 
тіркеу есебіне қою туралы салықтық өтінішті алған күнінен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде;

салық төлеушіні мемлекеттік деректер қорына салық төлеуші ретінде өзгерістер енгізу 
(бұдан əрі СТМДҚ) – тіркеу есебіне қою туралы салықтық өтініш (бұдан əрі – салықтық өтініш) 
ұлттық сəйкестіндірме реестрінің нөмірі мемлекетті уəкілетті органдар, банк жəне ұйымдар, 
жеке банктік түрлерін жүзеге асыру үшін берілген күннен бастап үш жұмыс күні ішінде;

салық органының əділет органдарына резидент еместі тіркеу есебінен шығару туралы 
электрондық хабарлама жіберуі – уəкілетті мемлекеттік органдардан мəліметтерді, банктің х   абарла-
масын, тіркеу есебінен шығару туралы салықтық өтінішті алған күннен бастап бір жұмыс күні ішінде;

2) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің рұқсат 
берілетін ең ұзақ уақыты – 20 (жиырма) минут;

3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат берілетін ең ұзақ уақыты – 20 
(жиырма) минут.

5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (толық автоматтандырылған) жəне 
(немесе) қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі:
1) көрсетілетін қызметті алушының тіркеу деректерін СТМДҚ-ға енгізу, өзгерту жəне (не-

месе) толықтыру;
2) уəкілетті орган бекіткен нысан бойынша тіркеу куəлігін беру (СТМДҚ-на резидент емес, 

шетелдік немесе азаматтығы жоқ адам, Қазақстан Республикасында филиал, өкілдік ашпай 
тұрақты мекеме арқылы қызметін жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлғалар, сақтандыру 
ұйымы (сақтандыру брокері) немесе тəуелді агент, дипломатиялық жəне соларға теңестірілген 
өкілдігі туралы мəліметтерді енгізу кезінде);

3) СТМДҚ-нан салық төлеуші туралы мəліметтерді алып тастау.
Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін (тіркеу куəлігін) беру нысаны: қағаз түрінде.
7. Мемлекеттік қызмет жеке тұлғаларға жəне заңды тұлғаларға тегін көрсетіледі (бұдан 

əрі – мемлекеттік қызмет алушы).
8. Жұмыс уақыты:
1) Көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес 

демалыс жəне мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, 13.00-
ден 14.30-ға дейінгі түскі үзілісті ескере отырып сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін. 

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру 13.00-ден 14.30-ға 
дейінгі түскі үзілісті ескере отырып сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін.

Қабылдау электронды кезекпен жүргізіледі, қызмет алушының жергілікті тіркелген 
жерінен, жеделдету қызмет көрсетусіз, портал арқылы электронды сақтап қою мүмкіндігі 
жүзеге асырылады.

2) портал – тəулік бойы жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді 
қоспағанда. (Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке 
күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, жұмыс күні аяқталғанда, жыл-
жымалы жұмыс кестесіне сəйкес келесі күнмен қабылданады).

9. Құжаттар тізбесі, көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген 
кезде нотариалдық сенімхатпен расталған:

Қызмет көрсетуші: 
1) СТМДҚ- на көрсетілетін қызметті алушы туралы мəліметтер енгізу, СТМДҚ-да көрсетілетін 

қызметті алушының тіркеу деректеріне өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізу, СТМДҚ-
нан көрсетілетін қызметті алушы туралы мəліметтерді алып тастау үшін – осы мемлекеттік 
көрсет ілетін қызмет стандартына 1, 2, 3 жəне 4-қосымшаларға сəйкес салықтық өтініш;

2) СТМДҚ-на резидент емес көрсетілетін қызметті алушы туралы мəліметтер енгізу үшін 
– осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 5-қосымшаға сəйкес құжаттар тізбесі;

3) СТМДҚ-да көрсетілетін қызметті алушының басшысы туралы тіркеу деректеріне 
өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізу үшін – заңды тұлғаның қатысушыларының 
(акционерлерінің) жалпы жиналысының немесе бір қатысушыдан (акционерінен) тұратын 
заңды тұлғаның бір қатысушысы (акционері) шешімінің нотариалды куəландырылған көшірмесі;

4) СТМДҚ-да көрсетілетін қызметті алушының басшысы туралы тіркеу деректеріне 
өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізу үшін – заңды тұлғаның уəкілетті органының 
заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің басшысын тағайындау туралы шешімінің немесе 
оның өкілеттігін растайтын басқа құжаттың нотариалды куəландырылған көшірмесі;

5) заңды тұлғаның таратылуына, қайта ұйымдастырылуына, резидент емес заңды тұлғаның 
құрылымдық бөлімшесі қызметінің тоқтатылуына байланысты СТМДҚ-нан көрсетілетін қызметті 
алушы туралы мəліметтерді алып тастау үшін – тарату салық есептілігі;

6) қосылған құн салығын төлеуші заңды тұлғаның таратылуына, қайта ұйымдастырылуына, 
резидент емес заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі қызметінің тоқтатылуына байланысты 
СТМДҚ-нан көрсетілетін қызметті алушы туралы мəліметтерді алып тастау үшін – қосылған құн 
салығы бойынша тіркеу есебіне қойылғаны туралы куəлік немесе ол жоғалған немесе бүлінген 
кезде қағаз жеткізгіштегі түсініктеме;

7) құжаттық тексеру аяқталғаннан кейін жəне бюджет алдындағы берешегі өтелгеннен 
кейін заңды тұлғаның таратылуына, қайта ұйымдастырылуына, резидент емес заңды тұлғаның 
құрылымдық бөлімшесі қызметінің тоқтатылуына байланысты СТМДҚ-нан көрсетілетін қызметті 
алушы туралы мəліметтерді алып тастау үшін – тарату теңгерімі;

8) құжаттық тексеру аяқталғаннан кейін бөліну жолымен заңды тұлғаның қайта 
ұйымдастырылуына байланысты СТМДҚ-нан көрсетілетін қызметті алушы туралы мəліметтерді 
алып тастау үшін – бөліну теңгерімі;

9) заңды тұлғаның таратылуына, резидент емес заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі 
қызметінің тоқтатылуына байланысты СТМДҚ-нан көрсетілетін қызметті алушы туралы 
мəліметтердің шешімінің көшірмесі;

10) резидент заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі қызметінің тоқтатылуына байланысты 
СТМДҚ-нан көрсетілетін қызметті алушы туралы мəліметтерді алып тастау үшін – құрылымдық 
бөлімшенің қызметін тоқтатқаны туралы резидент заңды тұлға шешімінің көшірмесі;

11) резидент заңды тұлғаның оңайлатылған тəртіпте таралуына байланысты СТМДҚ-нан 
көрсетілетін қызметті алушы туралы мəліметтерді алып тастау үшін – бақылау-касса маши-
насын есептен шығару туралы салықтық өтініш.

12) құрылымдық бөлімшесі қызметінің тоқтатылуына байланысты дербес салық төлеуші, 
төлем ақы, міндетті зейнетақы төлемдері, əлеуметтік төлемдері мойындалса тарату салық 
есептері ұсынылмайды. 

Қызмет алушы порталға жүгінген кезде:
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 1 қосымшасына сəйкес, салық өтініші 

электронды құжат түрінде бюджетпен есеп айырысу бойынша жауапты қызметкердің телефон 
нөмірі, қызмет алушының электронды почтасы туралы өзгерістер мен толықтырулар енгізу. 

Құжаттар мəліметтері, жеке куəлік, тіркеу (қайта тіркеу) заңды тұлға ретінде, жеке 
кəсіпкердің мемлекеттік тіркеу туралы мəліметтерді тізілімінен портал арқылы электрондық 
хабарлама түрінде алады.

Қызмет берушіге жүгінген кезде қызмет алушы құжат тапсырған кезде көрсетілетін қызметті 
алушыға құжаттардың қабылданғаны туралы белгімен талон беріледі, сонымен қатар талон 
ішінде күні жəне сағаты жазылады. 

Почта арқылы жүгінген кезде қызмет көрсетуші почта хабарламасында белгілеу қояды. 

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 
органның, көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды 
адамдарының шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі

 10. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін 
қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, 
əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 12-тармағында көрсетілген мекенжай 
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 12-тармағында көрсетілген мекен-
жайлар бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

Шағымда:
1) Жеке тұлға – аты, жөні, тегі, почта мекен-жайы, байланыс телефондары;
2) Заңды тұлға - атауы, почта мекен-жайы, шығыс нөмірі жəне күні.
Қызмет алушы жүгінген кезде міндетті түрде колы болуы тиіс.
Қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі мен орны 

көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу (мөртаңба, 
кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады. 

Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер 
көрсету мəселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен ба-
стап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органға шағыммен жүгіне алады.

Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органға 
келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) 
жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

Портал арқылы шағымдану тəртібі туралы ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету 
мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға болады.

11. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа 
жүгінуге құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету, оның ішінде электрондық 
нысанда көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын өзге де талаптар 

12. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары Министрліктің көрсетілетін 
қызметті берушінің www.kgd.gov.kz, www.minfi n.gov.kz, интернет-ресурсында орналастырылған.

13. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы болған кезде мемлекеттік көрсетілетін қызметті 
электрондық нысанда портал арқылы алуға мүмкіндігі бар.

14. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі жəне мəртебесі 
туралы ақпаратты порталдағы «жеке кабинеті», көрсетілетін қызметті берушінің, сондай-ақ 
мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы 
қашықтықтан қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.

15. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 
8-800-080-7777, 1414.

«Салық төлеушілерді тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 
1-қосымша

«Салық төлеушілерді тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 
2-қосымша

«Салық төлеушілерді тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 
3-қосымша

«Салық төлеушілерді тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 
1-қосымша

«Салық төлеушілерді тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 
5-қосымша

Кесте. Салық төлеушілердің мемлекеттік деректер қорына көрсетілетін қызметті
 алушылар (резидент еместер) туралы мəліметтер енгізу үшін қажетті құжаттар 

Көрсетілетін қызметті алушылар (резидент емес жеке тұлғалар) үшін:

№ Көрсетілетін қызметті 
алушылар санаттары

Құжаттар тізбесі

Өтінішті тапсы-
ру мерзімі

Құжаттар 
тапсырыла-
тын салық 
органы
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1 2 3 4 5 6 7 8

1

Қазақстан 
Республикасында 
жылжымайтын мүлік 
сатып алатын, та-
быс салығын төлем 
көзінен есептеу, ұстау 
жəне бюджетке ауда-
ру жөніндегі міндет 
пен жауапкершілік 
жүктелетін табысты 
төлейтін салық агенті 
болып табылатын рези-
дент емес жеке тұлға

  Мүлікті сатып 
алғанға дейін

Жылжы-
майтын 
мүліктің 
орналасқан 
жері бой-
ынша

2

Қызметі тұрақты мекеме 
ретінде қарастырылатын 
тəуелді агент

  

Қызметін 
жүзеге асы-
ра бастаған 
күннен бастап 
күнтізбелік 
отыз күн 
ішінде

Тəуелді 
агенттің 
орналасқан 
(тұратын) 
жері бой-
ынша

3

Қазақстан 
Республикасындағы 
көздерден төлем 
көзінен салық салуға 
жатпайтын табыс ала-
тын шетелдіктер мен 
азаматтығы жоқ адамдар

  

Қызметін 
жүзеге асы-
ра баста ған 
күннен бастап 
күнтізбелік 
отыз күн 
ішінде

Болатын 
(тұратын) 
жері бой-
ынша

4

Резидент банктерде 
шоттар ашатын жеке 
тұлғалар   Банкте шот 

ашқанға дейін

Резидент 
банктің 
орналасқан 
жері бой-
ынша

5

Қазақстан 
Республикасында 
мүлік, көлік құралдары 
салығын немесе жер 
салығын салу объектісі 
болып табылатын 
мүлікті сатып алатын 
шетелдіктер неме-
се азаматтығы жоқ 
адамдар

 

Осындай 
мүліктің 
орналасқан 
орны бой-
ынша

көрсетілетін қызметті алушылар (резидент емес заңды тұлғалар) үшін:

РЕСМИ
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(Жалғасы. Басы 15-16-беттерде) 

№ Көрсетілетін қызметті алушылар санаттары

Көшірмелерін табыс ету қажет құжаттардың тізбесі
(*белгісі құжаттардың көшірмелерін нотариуста куəландыру 

қажет дегенді білдіреді, ** белгісі құжат тек өкілдіктер 
қызметкерлерін тіркеген кезде табыс етіледі дегенді 

білдіреді)

Өтінішті тапсыру мерзімі Құжаттар тапсырылатын 
салық органы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Филиал, өкілдік ашпай тұрақты мекеме арқылы қызметін жүзеге 
асыратын резидент емес заңды тұлға   

Қазақстан Республи касын-
да қызметін жүзеге асыра 
бастаған күннен бастап 
күнтізбелік отыз күн ішінде 

Тұрақты мекеменің 
орналасқан жері бойынша

2
Тиімді басқару орны (нақты басқару органының орналасқан 
жері) Қазақстан Республикасында орналасқан шет мемлекет тің 
заңнамасына сəйкес құрылған заңды тұлға

   

Тиімді басқару орны 
(нақты басқару органының 
орналасқан жері) Қазақстан 
Республикасы деп тану 
туралы шешім қабылданған 
күннен бастап күнтізбелік 
отыз күн ішінде

Орналасқан жері бой-
ынша

3

Қазақстан Республикасында жылжымайтын мүлік сатып алатын, 
табыс салығын төлем көзінен есептеу, ұстау жəне бюджетке 
аудару жөніндегі міндет пен жауапкершілік жүктелетін табы-
сты төлейтін салық агенті болып табылатын резидент емес немесе 
Қазақстан Республикасындағы мүлікті жəне Қазақстан Республи-
касында жер қойнауын пайдалануға байланысты акцияларды, 
қатысу үлестерін өткізу кезінде құн өсімінен түсетін табыстар-
дан салықты есептеу, ұстау жəне аударуды дербес жүргізетін 
резидент емес

  

Мүлікті сатып алғанға 
(өткізгенге) дейін

Мүліктің орналасқан 
жері бойынша

4 Қызметі тұрақты мекеме ретінде қарастырылатын сақтандыру ұйымы 
(сақтандыру брокері), тəуелді агент    

Қызметін жүзеге асыра 
бастаған күннен бастап 
отыз күнтізбелік күн ішінде

Орналасқан
жері бойынша

5 Қызметі тұрақты мекеме құруға əкелетін резидентпен жасасқан 
бірлескен қызмет туралы шартқа қатысушы резидент емес

   

қызметін жүзеге асыра 
басталған күннен ба-
стап күнтізбелік отыз күн 
ішінде

бірлескен қызмет тура-
лы шартқа қатысушы 
рези дент тің орналасқан 
(тұрғы лықты, келген) 
орны бойынша

6 Резидент банктерде шоттар ашатын заңды тұлғалар   
Банкте шоттар ашқанға 
дейін

Резидент банктің 
орналасқан жері бойынша

7
Қазақстан Республикасында аккредиттелген шет мемлекеттің 
дипломатиялық жəне соларға теңестірілген өкілдігі, шет мемлекеттің 
консулдық мекемесі 

 Қызметін жүзеге асыру 
басталғанға дейін

дипломатиялық жəне 
соларға теңестірілген 
өкілдіктің орналасқан жері 
бойынша

8

Резидент шығарған акцияларды жəне жер қойнауын пай-
даланушы болып табылатын резидент заңды тұлғаның 
жарғылық капиталына немесе қатысушысы (қатысушылары) 
жер қойнауын пайдаланушы (жер қойнауын пайдаланушылар) 
болып табылатын консорциумның 
жарғылық капиталына қатысу үлестерін; резидент заңды тұлға 
шығарған акцияларды жəне резидент заңды тұлғаның немесе 
консорциумның жарғылық капиталына қатысу үлестерін; рези-
дент емес заңды тұлға шығарған акцияларды жəне резидент 
емес заңды тұлғаның немесе консорциумның жарғылық капита-
лына қатысу үлестерін сатып алатын (өткізетін) табыс салығын 
төлем көзінен есептеу, ұстау жəне бюджетке аудару жөніндегі 
міндет пен жауапкершілік жүктелген салық агенті болып табыла-
тын немесе салық агенті болып табылмайтын тұлғадан құн өсімі 
түрінде табыс алатын резидент емес осындай табыс сомасына 
белгіленген мөлшерлемені қолдану жолымен табыс салығын 
есептеуді дербес жүргізетін резидент емес

  

Қазақстан Республика-
сының жер қойнауы жəне 
жер қойнауын пайдала-
ну туралы заңнамасына 
сəйкес жер қойнауын 
пайдалану саласындағы 
құзыреті шегінде мемле-
кеттік реттеуді жүзеге 
асыратын уəкілетті 
мемлекеттік жəне 
жергілікті атқарушы 
органдардың мəліметтері 
негізінде

жер қойнауын пайда-
ланушы болып табы-
латын заңды тұлғаның 
орналасқан жері бой-
ынша

9

Мынадай  шарттар  орындалмаған  жағдайда  бағалы 
қағаздарды, қатысу үлестерін сатып алатын резидент емес:
акцияларды немесе қатысу үлестерін өткізу күніне салық 
төлеушінің осы акцияларды немесе қатысу үлестерін үш 
жылдан астам иеленуі; 
эмитент заңды тұлғаның немесе қатысу үлесі өткізілетін заңды 
тұлғаның немесе қатысу үлесін консорциумда өткізетін осын-
дай консорциумға қатысушының жер қойнауын пайдаланушы 
болып табылмауы; эмитент-заңды тұлға немесе өзіндегі қатысу 
үлесі өткізілетін заңды тұлға активтері құнының немесе өзіндегі 
қатысу үлесі өткізілетін консорциумға қатысушылар активтері 
жалпы құнының 50 пайыздан азын осындай өткізу күніне жер 
қойнауын пайдаланушылар (жер қойнауын пайдаланушы) бо-
лып табылатын тұлғалардың (тұлғаның) мүлкі құрау талаптары 
орындалған кезде қолданылады. Жерасты суларын өз мұқтажы үшін 
өндіру құқығына ие болғандықтан ғана жер қойнауын пайдаланушы бо-
лып табылатын осындай пайдаланушы осы тармақшаның мақсатында 
жер қойнауын пайдаланушы болып танылмайды

   Мүлік сатып алғанға 
(өткізгенге) дейін

Эмитент заңды 
тұлғаның немесе рези-
дент заңды тұлғаның 
орналасқан жері бой-
ынша

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 27 сəуірдегі № 284 
бұйрығына 4-қосымша

«Жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеушіні тіркеу есебі» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер
1. «Жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеушіні тіркеу есебі» мемлекеттік 

көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет). 
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 

(бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.
3. Мемлекеттік қызметті аудандар, қалалар жəне қалалардағы аудандар бойынша, арнайы 

экономикалық аймақтар аумақтарындағы Министрлігімен мемлекеттік кірістер Комитетінің 
аумақтық органдары (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беру ші) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру:
1) көрсетілетін қызметті беруші тарапынан ақпаратты қабылдау жəне өңдеу орталықтары;
2) «электрондық үкімет» веб-порталы www.egov.kz (бұдан əрі – портал) а рқылы жүзеге 

асырылады.
2. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі

 4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:
1) көрсетілетін қызметті алушыны жекелеген қызмет түрлері бойынша тіркеу есебіне қою 

туралы салықтық өтініш (бұдан əрі – салықтық өтініш) жəне құжаттар берілген күннен бастап 
3 (үш) жұмыс күні ішінде;

салық төлеушінің тіркеу карточкасын өзгерістер енгізу бойынша – салық салу объектілерінің 
жəне (немесе) салық салуға байланысты объектілердің тіркелген жері бойынша салық орга-
ны осы мемлекеттік көрсетілетін салықтық өтінішті жəне құжаттарды алған күннен бастап 3 
(үш) жұмыс күні ішінде;

салық төлеушіні жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде тіркеу 
есебінен шығару – жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыру тоқтатылған немесе тіркеу кар-
точкасында көрсетілген салық салу объектілерінің жəне (немесе) салық салуға байланысты 
объектілердің жалпы санын есептен шығарған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде табыс 
етілетін салықтық өтініш негізінде;

2) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің рұқсат 
берілетін ең ұзақ уақыты – 20 (жиырма) минут;

3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат берілетін ең ұзақ уақыты – 20 
(жиырма) минут.

5. Мемлекеттік қызметті көрсет у нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) 
жəне (немесе) қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі:
1) жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде тіркеу карточка-

сын беру;
2) салық төлеушінің тіркеу карточкасына өзгерістер енгізу; 
3) жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде тіркеу есебінен 

шығару болып табылады.
Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру нысаны: электронды.
7. Мемлекеттік қызмет жеке тұлғалар мен заңды тұлғаларға тегін көрсетіледі.
8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес 

сағат 9.00-ден 18.30-ге дейін демалыс жəне мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап 
жұманы қоса алғанда, түскі үзіліс сағат 13.00-ден сағат 14.30-ға дейін.

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің өтініштерін қабылдау жəне қорытындысын беру үшін 
сағат 9.00-ден 17.30-ге дейін, түскі үзіліс сағат 13.00-ден 14.30-ға дайін.

Мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін алдын ала жазылу талап етілмейді, 
жеделдетілген қызмет көрсету көзделмеген.

 2) портал – тəулік бойы жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді 
қоспағанда. (Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке 
күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, жұмыс күні аяқталғанда, жыл-
жымалы жұмыс кестесіне сəйкес келесі күнмен қабылданады).

9. Мынадай қызмет түрлерін жүзеге асыратын көрсетілетін қызметті алушылар жүгінген 
кезде мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін қажетті құжаттар тізбесі:

көрсетілетін қызметті берушіге:
1) жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде тіркеу есебіне қою 

немесе тіркеу есебінен шығару үшін, тіркеу карточкасында көрсетілген салық салу объектілері 
жəне (немесе) салық салуға байланысты объектілер туралы мəліметтер өзгерген кезде осы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1 – 6-қосымшаларға сəйкес нысан бойынша 
салықтық өтініш;

2) жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде тіркеу есебіне қою 
үшін, бензинді (авиациялықтан басқа), дизель отынын көтерме жəне (немесе) бөлшек саудада 
өткізуді жəне алкоголь өнімін көтерме жəне (немесе) бөлшек саудада өткізуді жүзеге асыру 
кезінде – меншік құқығын растайтын құжаттың немесе мұнай өнімдері базасын (ыдысты), авто-
мобильге май құю станциясын, алкоголь өнімін көтерме саудада сату кезінде қойма (қосалқы, 
инженерлік-техникалық) үй-жайларын жалдау шартының көшірмесі; 

Қызмет берушіге жүгінген кезде қызмет алушы құжат тапсырған кезде көрсетілетін қызметті 
алушыға құжаттардың қабылданғаны туралы белгімен талон беріледі, сонымен қатар талон 
ішінде күні жəне сағаты жазылады. 

Почта арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті беруші почта хабарламасына белгі 
қояды.

Қызмет алушы порталға жүгінгенде: 
1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куəландырылған электрондық құжат 

нысанындағы өтініш;
2) жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде тіркеу есебіне қою 

үшін, бензинді (авиациялықтан басқа), дизель отынын көтерме жəне (немесе) бөлшек саудада 
өткізуді жəне алкоголь өнімін көтерме жəне (немесе) бөлшек саудада өткізуді жүзеге асыру 
кезінде – меншік құқығын растайтын құжаттың немесе мұнай өнімдері базасын (ыдысты), авто-
мобильге май құю станциясын, алкоголь өнімін көтерме саудада сату кезінде қойма (қосалқы, 
инженерлік-техникалық) үй-жайларын жалдау шартының электронды көшірмесі.

Портал арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызмет көрсету 
үшін құжаттардың қабылданғаны/қабылданбағаны, сағаты жəне күні туралы электрондық 
хабарлама/растама алады.

Қызмет алушы жеке меншігін растайтын, жеке куəлігі, заңды тұлға ретінде тіркеу (қайта 
тіркеу), жеке кəсіпкерлердің мемлекеттік тіркеу құжаттары туралы мəліметтерді «электрондық 
үкімет» ақпараттық жүйесінде алуға болады. 

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 
органның, көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды 
адамдарының шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі

 10. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін 
қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, 
əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану үшін шағымдар жазбаша түрде:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 12-тармағында көрсетілген мекенжай 
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 12-тармағында көрсетілген мекен-
жайлар бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

Шағымда:
3) Жеке тұлға – аты, жөні, тегі, почта мекен-жайы, байланыс телефондары;
4) Заңды тұлға - атауы, почта мекен-жайы, шығыс нөмірі жəне күні.
Қызмет алушы жүгінген кезде міндетті түрде қолы болуы тиіс.
Қызмет алушы жүгінген кезде міндетті түрде колы болуы тиіс.
Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі 

мен орны көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу 
(мөртаңба, кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады. 

Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер 
көрсету мəселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен ба-
стап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органға шағыммен жүгіне алады.

Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органға 
келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) 
жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

Портал арқылы шағымдану тəртібі туралы ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету 
мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға болады.

11. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа 
жүгінуге құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету, оның ішінде электрондық нысанда көрсету 
ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын өзге де талаптар 

12. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті 
берушінің: www.kgd.gov.kz, Министрліктің: www.minfin.gov.kz интернет-ресурсында 
орналастырылған.

13. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы болған кезде мемлекеттік көрсетілетін қызметті 
электрондық нысанда портал арқылы алуға мүмкіндігі бар.

14. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі жəне мəртебесі 
туралы ақпаратты порталдағы «жеке кабинеті», сондай-ақ мемлекеттік қызметтер көрсету 
мəселелері жөніндегі Бірыңғай байланыс орталығы арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде 
алу мүмкіндігі бар.

15. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі Бірыңғай байланыс орталығы: 
8-800-080-7777, 1414.

«Жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеушіні тіркеу есебі» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша

«Жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеушіні тіркеу есебі» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша

«Жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеушіні тіркеу есебі» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымша

«Жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеушіні тіркеу есебі» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымша

(Жалғасы 18-бетте) 
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(Жалғасы. Басы 15-17-беттерде) 

(Жалғасы 19-бетте) 

«Жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеушіні тіркеу есебі» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 5-қосымша

«Жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеушіні тіркеу есебі» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 6-қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2015 жылғы 27 сəуірдегі № 284 бұйрығына 5-қосымша

«Қосылған құн салығын төлеушілерді тіркеу есебі» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер
1. «Қосылған құн салығын төлеушілерді тіркеу есебі» мемлекеттік көрсетілетін қызметі 

(бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 

(бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.
3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитетінің аудандар, қалалар 

жəне қалалардағы аудандар бойынша, арнайы экономикалық аймақтар аумақтарындағы 
аумақтық органдары (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдауд ы жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беруді көрсетілетін 
қызметті беруші ақпаратты қабылдау жəне өңдеу орталықтары арқылы жүзеге асырады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:
1) қосылған құн салығы (бұдан əрі – ҚҚС) бойынша тіркеу есебіне қою немесе ҚҚС бой-

ынша тіркеу есебіне қоюдан бас тарту – салықтық өтініш табыс етілген күннен бастап 5 (бес) 
жұмыс күні ішінде;

ҚҚС бойынша тіркеу есебінен шығару не немесе ҚҚС бойынша тіркеу есебінен шығарудан 
бас тарту – салықтық өтініш табыс етілген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде;

ҚҚС бойынша тіркеу есебіне қою туралы куəлігін (бұдан əрі – ҚҚС куəлігі) ауыстыру – 3 
(үш) жұмыс күні ішінде;

2) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің рұқсат 
берілетін ең ұзақ уақыты – 20 (жиырма) минут;

3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат берілетін ең ұзақ уақыты – 20 
(жиырма) минут.

5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі:
1) ҚҚС куəлігін беру;
2) ҚҚС куəлігін ауыстыру;
3) ҚҚС бойынша тіркеу есебінен шығару;
4) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында көрсетілген 

жағдайларда жəне негіздемелер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы 
дəлелді жауабы болып табылады.

Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру нысаны: қағаз түрінде.
Қызметті берушіге қызметті алушы келу тəртібімен жүгінген жаңдайда, қызметті берушінің 

ЭСҚ расталған лауазымды тұлғаңа мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесі шығарылады жəне 
қағаз түрінде қызметті алушының қолына беріледі. 

7. Мемлекеттік қызмет жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі – қызметті алушы) тегін 
негізде көрсетіледі.

8. қызметті берушінің жұмыс кестесі – - Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына 
сəйкес демалыс жəне мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, 
сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін түскі үзіліспен, сағат 09.00-ден 18.30-ға дейін.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру кестесі сағат 
13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен, сағат 09.00-ден 17.30-ға дейін.

Мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін алдын ала жазылу талап етілмейді, 
жеделдетілген қызмет көрсету көзделмеген.

9. Көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті 
құжаттардың тізбесі:

1) ҚҚС бойынша тіркеу есебіне қою, ҚҚС куəлігін ауыстыру, ҚҚС бойынша тіркеу есебінен 
шығару үшін – осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша салықтық өтініш. 

Резидент заңды тұлғалар, Қазақстан Республикасындағы қызметін филиалдар, өкілдіктер 
арқылы жүзеге асыратын резидент еместер, дара кəсіпкерлер ҚҚС бойынша тіркеу есебіне 
қою мақсатында табыс етілген салықтық өтінішке:

салық төлеушінің орналасқан жерін растайтын құжаттың нотариалды куəландырылған 
көшірмесін;

салық төлеушінің қалыптасқан ең төменгі салық салу айналымынан асып кетуін растайтын 
құжаттардың көшірмелерін қоса береді.

Мынадай құжаттардың бірі салық төлеушінің орналасқан жерін растайтын құжат болып 
табылады:

жылжымайтын мүлікке меншік (оны пайдалану) құқығын растайтын құжат;
меншік құқығында орналасқан жері ретінде мəлімделген жылжымайтын мүлкі бар жеке 

тұлғаның жазбаша келісімі.
Салық төлеушінің орналасқан жерін растайтын құжат көшірмесін нотариалды куəландырған 

күн мен оны салық органына табыс ету күнінің арасындағы мерзім он жұмыс күнінен аспауға тиіс.
Орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер актілері жəне салық салынатын айналым 

жасалған фактіні көрсететін өзге де құжаттар салық төлеушінің қалыптасқан ең төменгі салық 
салу айналымынан асып кетуін растайтын құжаттар болып табылады;

2) ҚҚС бойынша тіркеу есебінен шығару үшін – ҚҚС бойынша тарату декларациясы;
3) ҚҚС куəлігін ауыстыру, ҚҚС бойынша тіркеу есебінен шығару үшін – куəлік жоғалған 

(бүлінген) жағдайларды қоспағанда, ҚҚС куəлігінің түпнұсқасы.
Қызмет алушының мемлекеттік электронды ақпараттық ресурстары болып табылатын 

құжаттар деректерінің мəліметтерін қызметті берушінің жұмыскері мемлекеттік органдардың 
уəкілетті тұлғаларымен ЭСҚ расталған, электронды деректер нысанында тиісті мемлекеттік 
ақпараттық жүйелерден алады. 

Қызметті берушіге шағымданған кезде, құжаттар пакетін қабылдаған күні мен уақытын 
көрсетумен, қызметті алушыға құжаттардың қабылданғаны туралы белгімен талон беріледі.

10. Егер:
1) ҚҚС бойынша тіркеу есебіне ерікті түрде қою кезінде:
Салық кодексінің ерекше бөлімінде белгіленген тəртіппен жəне мерзімдерде салық 

есептілігін тапсыру бойынша салық міндеттемелерін орындамаса;
көрсетілетін қызметті алушы салық органының шешімі бойынша ҚҚС бойынша тіркеу 

есебінен шығарылған күннен бастап екі жыл өтпесе;
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағы 1) тармақшасында 

көрсетілген құжаттар табыс етілмесе;
салық төлеуші əрекетсіз салық төлеуші болып табылса; 
заңды тұлғаның құрылтайшысы (қатысушы):
əрекетсіз заңды тұлға;
əрекетсіз дара кəсіпкер;
əрекетсіз заңды тұлғаның бірінші басшысы немесе жалғыз құрылтайшысы (қатысушы);
іс-əрекетке қабілетсіз немесе іс-əрекетке қабілеті шектеулі жəне (немесе) хабар-ошарсыз 

кеткен, қайтыс болған (қайтыс болды деп жарияланған) жеке тұлға («қайтыс болған (қайтыс бол-
ды деп жарияланған)» деген сөздер 2015 жылдың 1 шілдесінен бастап қолданысқа енгізіледі);

1997 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 192, 192-1, 216, 
217 жəне 222-баптары бойынша өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар жеке тұлға;

2014 жылғы 13 шілдедегі Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 215, 216, 238, 
240 жəне 245-баптары бойынша өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар жеке тұлға;

іздеу салынған жеке тұлға болып табылса;
əрекетсіз заңды тұлғаның бірінші басшысы немесе дара кəсіпкер:
əрекетсіз дара кəсіпкер;
əрекетсіз заңды тұлғаның бірінші басшысы немесе жалғыз құрылтайшысы (қатысушы);
іс-əрекетке қабілетсіз немесе іс-əрекетке қабілеті шектеулі жəне (немесе) хабар-ошарсыз 

кеткен, қайтыс болған (қайтыс болды деп жарияланған) жеке тұлға («қайтыс болған (қайтыс бол-
ды деп жарияланған)» деген сөздер 2015 жылдың 1 шілдесінен бастап қолданысқа енгізіледі);

1997 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 192, 192-1, 216, 
217 жəне 222-баптары бойынша өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар жеке тұлға;

2014 жылғы 13 шілдедегі Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 215, 216, 238, 
240 жəне 245-баптары бойынша өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар жеке тұлға;

іздеу салынған жеке тұлға;
болу мақсаты Қазақстан Республикасында еңбек қызметін жүзеге асырумен байланысты 

емес не Қазақстан Республикасының аумағында рұқсат етілген болу мерзімі өткен шетелдік 
жеке тұлға немесе азаматтығы жоқ адам болып табылса (2015 жылдың 1 шілдесінен бастап 
қолданысқа енгізіледі);

резидент заңды тұлғаның, Қазақстан Республикасында филиал, өкілдік арқылы қызметін 
жүзеге асыратын резидент еместің бірінші басшысының сəйкестендіру нөмірі болмаса (2015 
жылдың 1 шілдесінен бастап қолданысқа енгізіледі);

2) ҚҚС бойынша тіркеу есебінен шығару кезінде бір мезгілде мынадай шарттар сақталмаса:
салықтық өтініш берген жылдың алдындағы күнтізбелік жыл үшін көрсетілетін қызметті 

алушының салық салынатын айналымының мөлшері республикалық бюджет туралы заңда 
белгіленген жəне тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болған айлық есептік 
көрсеткіштің 30000 еселенген мөлшерінен асып түссе;

салықтық өтініш берілген ағымдағы күнтізбелік жылдың бастапқы кезеңі үшін көрсетілетін 
қызметті алушының салық салынатын айналымының мөлшері республикалық бюджет туралы 
заңда белгіленген жəне тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болған айлық есептік 
көрсеткіштің 30000 еселенген мөлшерінен асып түссе, мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту 
үшін негіздемелер болып табылады.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 
органның, көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды 
адамдарының шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі

 11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін 
қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, əрекеттеріне 
(əрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжай 
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжай-
лар бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

Шағымда:
1) Жеке тұлғаның – тегі мен аты-жөні, пошталық мекенжайы, байланыс телефондары 

көрсетіледі;
2) Заңды тұлғаның – атауы, пошталық мекенжайы, шығыс номірі мен күні көрсетіледі.
Шағым қызметті алушымен қол қойылуы қажет.
Қызметтті алушы шағымында оның тегі мен аты-жөні, пошталық мекенжайы, күні көрсетілуі 

қажет.
Қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі мен орны 

көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу (мөртаңба, 
кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады. 

Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер 
көрсету мəселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 
5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органға шағыммен жүгіне алады.

Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органға 
келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс 
күні ішінде қаралуға жатады.

«Электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы шағымдану тəртібі туралы 
ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы 
арқылы алуға болады.

12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа 
жүгінуге құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын өзге де 
талаптар 

13. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті берушінің: 
www.kgd.gov.kz, Министрліктің: www.minfi n.gov.kz интернет-ресурстарында орналастырылған.

14. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі жəне мəртебесі тура-
лы ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі Бірыңғай байланыс орталығы 
арқылы қашықтан қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.

15. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі Бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 8-800-080-7777, 1414.

«Қосылған құн салығын төлеушілерді тіркеу есебі» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартына қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы Министрінің 2015 жылғы 27 сəуірдегі № 284 
бұйрығына 6-қосымша 

«Электрондық салық төлеуші ретінде тіркеу есебі» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандарты 

 1. Жалпы ережелер
1. «Электрондық салық төлеуші ретінде тіркеу есебі» мемлекеттік көрсетілетін қызметі 

(бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 

(бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.
3. Мемлекеттік қызметті аудандар, қалалар жəне қалалардағы аудандар бойынша, арнайы 

экономикалық аймақтар аумақтарындағы Министрлігімен мемлекеттік кірістер Комитетінің 
аумақтық органдары (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру:
1) көрсетілетін қызметті беруші тарапынан ақпаратты қабылдау жəне өңдеу орталықтары, 

веб-қосымша «Салық төлеушінің кабинеті» (бұдан əрі – салық төлеушінің кабинеті);
2) «электрондық үкімет» веб-порталы www.egov.kz (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге 

асырылады.
2. Мемлекеттік қызметті  көрсету тəртібі

4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:
1) электрондық салық төлеуші ретінде тіркеу қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні 

ішінде;
электрондық цифрлық қолтаңбаны (бұдан əрі – ЭЦҚ) жою немесе ауыстыру – көрсетілетін 

қызметті алушы салықтық өтінішті табыс еткен күннен бастап 1 (бір) жұмыс күнінен кешіктірмей;
2) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің рұқсат берілетін 

уақыты – 20 (жиырма) минут;
3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат берілетін уақыты – 20 (жиырма) 

минут.
5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электронды түрде (жартылай автоматтандырылған) 

жəне қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі:
1) ЭЦҚ жеткізгішті беру;
2) ЭЦҚ жою;
3) ЭЦҚ ауыстыру;
Мемлекеттік қызметті көрсету қорытындысы: ЭЦҚ электронды
7. Мемлекеттік қызмет жеке тұлғалар мен заңды тұлғаларға тегін көрсетіледі (бұдан əрі 

қызмет беруші).
8. Жұмыс кестесі:
1) Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі – Қазақстан Республикасының еңбек 

заңнамасына сəйкес сағат 09.00-ден 18.30-ға дейін демалыс жəне мереке күндерін қоспағанда, 
дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, түскі үзіліс сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін. 

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет өтініштерді қабылдау жəне қорытындыларды беру сағат 
09.00-ден 17.30-ға дейін, түскі үзіліс сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін.

 Мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін алдын ала жазылу талап етілмейді, жеделдетілген 
қызмет көрсету көзделмеген.

2) портал, салық төлеушінің кабинеті – тəулік бойы жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланы-
сты техникалық үзілістерді қоспағанда. (Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес 
демалыс жəне мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, жұмыс күні 
аяқталғанда, жылжымалы жұмыс кестесіне сəйкес келесі күнмен қабылданады).

9. Мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі: 
қызмет берушіге:
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сəйкес нысан бойынша 

салықтық өтініш;
қызмет алушының жеке төл құжаты (жеке тұлғаны сəйкестендіру).
Қызмет берушіге жүгінген кезде қызмет алушы құжат тапсырған кезде көрсетілетін қызметті 

алушыға құжаттардың қабылданғаны туралы белгімен талон беріледі, сонымен қатар талон 
ішінде күні жəне сағаты жазылады. 

порталға:
салық өтініші электронды құж ат түрінде.
жеке куəлік, заңды тұлға ретінде тіркеу (қайта тіркеу), жеке кəсіпкерлердің мемлекеттік 

тіркеу құжаттары туралы мəліметтерді қызмет берушінің қызметкері мемлекеттік ақпараттық 
жүйесінен алады.

Портал арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызмет көрсету 
үшін құжаттардың қабылданғаны/қабылданбағаны, сағаты жəне күні туралы электрондық 
хабарлама/растама алады.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 
органның, көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды 
адамдарының шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі

 10. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін 

қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, 
əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану үшін шағымдар жазбаша түрде:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 12-тармағында көрсетілген мекенжай 
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 12-тармағында көрсетілген мекен-
жайлар бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

Шағымда:
1) Жеке тұлға – аты, жөні, тегі, почта мекен-жайы, байланыс телефондары;
2) Заңды тұлға – атауы, почта мекен-жайы, шығыс нөмірі жəне күні.
Қызмет алушы жүгінген кезде міндетті түрде колы болуы тиіс.
қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі мен орны 

көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу (мөртаңба, 
кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады. 

Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер 
көрсету мəселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен ба-
стап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органға шағыммен жүгіне алады.

Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органға 
келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) 
жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

Портал арқылы шағымдану тəртібі туралы ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету 
мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға болады.

11. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа 
жүгінуге құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын өзге де 
талаптар, сонымен қатар электронды түрде 

12. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті 
берушінің: www.kgd.gov.kz, Министрліктің: www.minfin.gov.kz интернет-ресурстарында 
орналастырылған.

13. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсетуді ЭЦҚ болған жағдайда 
портал арқылы алуға мүмкіндігі бар.

14. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі жəне мəртебесі 
туралы ақпаратты Бірыңғай байланыс орталығы арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде 
алу мүмкіндігі бар.

15. Көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі 
Бірыңғай байланыс орталығы: 8-800-080-7777, 1414.

«Электрондық салық төлеуші ретінде тіркеу есебі» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартына қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2015 жылғы 27 сəуірдегі № 284 бұйрығына 7-қосымша 

  «Мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерін өндірушілерге (импорттаушыларға), 
сондай-ақ акцизделетін өнімдердің кейбір түрлерін, авиациялық отын мен мазут 
өндірушілер мен импорттаушылардың тауарларына дербес  сəйкестендіру нөмірін 

(ДСН-код) беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
1. Жалпы ережелер

1. «Мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерін өндірушілерге (импорттаушыларға), сондай-
ақ акцизделетін өнімдердің кейбір түрлерін, авиациялық отын мен мазут өндірушілер мен 
импорттаушылардың тауарларына дербес сəйкестендіру нөмірін (ДСН–код) беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 
(бұдан əрі – Министрлік) əзірледі. 

3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитетінің облыстар, Астана 
жəне Алматы қалалары бойынша аумақтық органдары (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
беруші) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдауды жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беруді:
1) көрсетілетін қызметті беруші «Есепке алу–бақылау таңбаларын голографиялық 

қорғау элементтерін пайдаланып, алкоголь өнімінің өндірілуін жəне айналымын бақылау» 
ақпараттық жүйесі (бұдан əрі – ЕБТ АЖ) немесе «Акцизделетін тауарлар мен жекелеген 
мұнай өнімдерінің түрлерін өндіру жəне айналымына бақылау жасау» ақпараттық жүйесі 
(бұдан əрі – Акциз АЖ) арқылы;

2) Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінəі «Халыққа қызмет 
көрсету орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорны 
(бұдан əрі – ХҚКО) арқылы жүзеге асырады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:
1) этил спиртіне жəне (немесе) алкоголь өнімдеріне (сырадан басқа) ДСН–кодын беру – 

көрсетілетін қызметті алушы құжаттарды берген күнінен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде;
мұнай өнімдерін өндірушілерді, мұнай өнімдерін импорттауды жүзеге асыратын мұнай 

өнімдерін көтерме жеткізушілерді ДСН–кодтары берілгені туралы жазбаша хабарлама – 
көрсетілетін қызметті алушы мұнай өнімдерін сатуды жүзеге асыруды жоспарлап отырған 
айдың 1–күніне дейін күнтізбелік 5 (бес) күннен кешіктірмей;

темекі өнімдерін Қазақстан Республикасында өндіру саласындағы қызметті немесе 
Қазақстан Республикасының кедендік аумағына импорттауды жүзеге асыратын көрсетілетін 
қызметті алушыларға ДСН–кодын беру туралы жазбаша хабарлама – көрсетілетін қызметті 
алушы темекі өнімдерін сатуды бастағанға дейін 5 (бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей.

2) көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын 
тапсыруы үшін күтудің рұқсат берілетін уақыты – 20 (жиырма) минут, ХҚКО – 15 (он бес) минут;

3) көрсетілетін қызметті алушыға көрсетілетін қызметті берушінің қызмет көрсетуінің рұқсат 
берілетін уақыты – 20 (жиырма) минут, ХҚКО – 15 (он бес) минут;

5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) 
жəне (немесе) қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі ДСН–кодын беру туралы жазбаша хабарлама 
болып табылады.

Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін ұсыну нысаны: қағаз түрінде.
7. Мемлекеттік қызмет жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі – қызметті алушы) тегін 

негізде көрсетіледі.
8. Жұмыс кестесі: 
1) көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес 

демалыс жəне мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, сағат 
13.00–ден 14.30–ға дейін түскі үзіліспен, сағат 09.00–ден 18.30–ға дейін. 

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру кестесі сағат 
13.00–ден 14.30–ға дейінгі түскі үзіліспен, сағат 09.00–ден 17.30–ға дейін.

Мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін алдын ала жазылу талап етілмейді, 
жеделдетілген қызмет көрсету көзделмеген; 

2) ХҚКО – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес жексенбі жəне мереке 
күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап сенбіні қоса алғанда, белгіленген жұмыс кестесіне 
сəйкес түскі үзіліссіз сағат 9.00–ден 20.00–ге дейін. 

Қабылдау жеделдетілген қызмет көрсетусіз тіркелген орны бойынша «электрондық» кезек 
тəртібімен жүргізіледі, портал арқылы кезекті электронды брондауға болады;

9. Көрсетілетін қызметті алушы немесе оның өкілі нотариалды расталған сенімхат бойынша 
жүгінген кезде мемлекеттік қызметті алу үшін қажетті құжаттар тізбесі:

көрсетілетін қызметті берушіге немесе ХҚКО:
1) мұнай өнімін өндірушілерге, мұнай өнімдерін импорттауды жүзеге асыратын мұнай 

өнімдерін көтерме жеткізушілерге жəне Қазақстан Республикасында өндірілетін немесе 
Қазақстан Республикасының аумағына əкелінетін əрбір мұнай өнімдерінің атауына берілетін 
ДСН-кодын беруге мұнай өнімдерін сатуды жүзеге асыру жоспарланып отырған бес жұмыс 
күнінен кешіктірмей – осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1–қосымшаға сəйкес 
нысан бойынша өтінім;

2) Кеден одағының техникалық регламентінің жанармайына сəйкестігі туралы 
декларацияның көшірмесі жəне бензиннің, авиациялық жəне дизель отынының, мазуттың 
тиісті түріне сəйкестік сертификатының көшірмесі, (немесе) сапасы туралы құжат (төлқжат), 
ал мұнай өндірушілер Кеден одағы техникалық регламентінің жанармайына сəйкес сапасы 
туралы (төлқұжат), жанармайды сынау хаттамасы мен декларациясы;

3) Қазақстан Республикасында өндірілген жəне тауарларды еркін айналымға шығарудың 
режимінде Қазақстан Республикасының кедендік аумағына əкелінетін темекі өнімдерінің əрбір 
таңбасына берілетін ДСН–кодын беруге темекі өнімдерінің жаңа таңбаларын сатуды жүзеге 
асыру жоспарланып отырған айдың 1 күніне дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей – 
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2–қосымшаға сəйкес нысан бойынша өтінім; 

4) қораптағы немесе бумадағы темекі өнімдерінің атауын, бірлік санын жəне фильтрінің 
бар-жоғын көрсете отырып, Қазақстан Республикасында өндірілетін немесе Қазақстан 
Республикасының кедендік аумағына импорттайтын темекі өнімдері таңбаларының тізбесі;

5) этил спирті мен алкоголь өнімдері (сырадан басқа) бойынша – еркін нысандағы ДСН–
кодын беруге өтінім.

Құжаттарды қабылдау кезінде көрсетілетін қызметті беруші жəне ХҚКО жұмыскері 
түпнұсқаларды құжаттардың көшірмелерімен жəне мемлекеттік органдардың мемлекеттік 
ақпараттық жүйелерінен берілген мəліметтермен түпнұсқалығын салыстырып тексереді, со-
дан соң түпнұсқаларды көрсетілетін қызметті алушыға қайтарады.

ХҚКО дайын құжаттарды тапсыру жеке куəлігін көрсетумен (немесе оның өкілі нотариал-
ды расталған сенімхаты бойынша) тиісті құжаттарды қабылдау туралы қолхатының негізінде 
жүзеге асырылады.

Мұнай өнімдерін өндірушілерге, мұнай өнімдерін импорттауды жүзеге асыратын мұнай 
өнімдерін көтерме жеткізушілерге жəне Қазақстан Республикасында өндірілген немесе 
Қазақстан Республикасының аумағына əкелінетін мұнай өнімінің əрбір атауына ДСН–кодын 
беруге жəне Қазақстан Республикасында өндірілетін жəне тауарларды еркін айналымға 
шығарудың кедендік режимінде Қазақстан Республикасының кедендік аумағына əкелінетін 
темекі өнімдерінің əрбір таңбасына берілетін ДСН-кодын беруге өтінімдерді көрсетілетін 
қызметті алушылар Акциз АЖ арқылы электрондық түрде береді. 

Этил спирті мен алкоголь өнімдері (сырадан басқа) үшін ДСН–кодын беруге өтінімді 
көрсетілетін қызметті алушылар ЕБТ АЖ арқылы электрондық түрде береді.

Қызмет алушының мемлекеттік электронды ақпараттық ресурстары болып табылатын 
құжаттар деректерінің мəліметтерін қызметті берушінің жұмыскері мемлекеттік органдардың 
уəкілетті тұлғаларымен ЭСҚ расталған, электронды деректер нысанында тиісті мемлекеттік 
ақпараттық жүйелерден алады. 

Қызметті берушіге шағымданған кезде, құжаттар пакетін қабылдаған күні мен уақытын 
көрсетумен, қызметті алушыға құжаттардың қабылданғаны туралы белгімен талон беріледі.

Құжаттарды қабылдау кезінде көрсетілетін қызметті беруші жəне ХҚКО жұмыскері 
түпнұсқаларды құжаттардың электронды көшірмелерімен салыстырып тексереді, содан соң 
түпнұсқаларды көрсетілетін қызметті алушыға қайтарады.

 Пошта арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті беруші пошта хабарламасына белгі 
қояды.

Көрсетілетін қызметті алушы «Өндірушілерге жəне/немесе импорттаушыларға арналған 
ЕБТ АЖ клиенттік қосымшасы» арқылы жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін 
өтінімнің «Жұмыс журналында» қабылданғаны/қабылданбағаны туралы электрондық ха-
барламаны алады.

«Акциз АЖ» салық төлеуші үшін клиенттік қосымшасы» арқылы жүгінген кезде көрсетілетін 
қызметті алушы мемлекеттік қызметті көрсету үшін өтінімнің қабылданғаны/қабылданбағаны 
туралы электрондық растау/ хабарлама алады;

Мемлекеттік қызметті ХҚКО арқылы көрсету жағдайында, қызметті алушы Қазақстан 
Республикасының заңдарымен басқасы қарастырылмаған жағдайда, ХҚКО өкілі берген ны-
саны бойынша ақпараттық жүйелердегі құпия заңына жатқызылған мəліметтерді пайдалануға 
жазбаша келісім береді.

10. Мемлекеттік қызметті алу үшін ХҚКО–на жүгінген кезде, көрсетілетін қызметті алушы 
құжаттар топтамасын толық ұсынбаған жағдайда, ХҚКО қызметкері өтінішті қабылдаудан бас 
тартады жəне осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша қолхат береді.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 
органның, көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды 

адамдарының, халыққа қызмет көрсету орталықтарының шешімдеріне, əрекеттеріне 
(əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі

 11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін 
қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, 
əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану үшін шағымдар жазбаша түрде:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14–тармағында көрсетілген мекенжай 
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14–тармағында көрсетілген мекен-
жайлар бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

ХҚКО қызметкерінің əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағым www.con.gov.kz ХҚКО интернет–
ресурсында көрсетілген мекенжайлар мен телефондар бойынша ХҚКО басшысына жіберіледі.

Шағымда:
1) Жеке тұлғаның – тегі мен аты-жөні, пошталық мекенжайы, байланыс телефондары 

көрсетіледі;
1) Заңды тұлғаның – атауы, пошталық мекенжайы, шығыс номірі мен күні көрсетіледі.
Шағым қызметті алушымен қол қойылуы қажет.
Қызметті алушының шағымында оның тегі мен аты–жөні, пошталық мекенжайы, күні 

көрсетілуі қажет.
Қабылдаған адамның тегі мен аты–жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі мен орны 

көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу (мөртаңба, 
кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады. 

Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің атына, ХҚКО келіп түскен мемлекеттік 
қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген 
күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.
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(Жалғасы. Басы 15-18-беттерде) 

(Жалғасы 20-бетте) 

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органға шағыммен жүгіне алады.

Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органға 
келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) 
жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

«Электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан əрі–портал) арқылы шағымдану тəртібі туралы 
ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы 
арқылы алуға болады.

12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа 
жүгінуге құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету, оның ішінде электрондық нысанда жəне халыққа 
қызмет көрсету орталықтары арқылы көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып 

қойылатын өзге де талаптар 
13. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары порталда, көрсетілетін 

қызметті берушінің: www.kgd.gov.kz, Министрліктің: www.minfi n.gov.kz, ХҚКО: www.con.gov.kz 
интернет–ресурстарында орналастырылған.

14. Көрсетілетін қызметті алушының электрондық цифрлық қолтаңбасы болған кезде 
мемлекеттік көрсетілетін қызметті электрондық нысанда ЕБТ АЖ, Акциз АЖ арқылы алуға 
мүмкіндігі бар.

15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі жəне мəртебесі 
туралы ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі Бірыңғай байланыс 
орталығы арқылы қашықтан қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.

16. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі Бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 8–800–080–7777, 1414.

«Мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерін өндірушілерге (импорттаушыларға), сондай-
ақ акцизделетін өнімдердің кейбір түрлерін, авиациялық отын мен мазут өндірушілер 

мен импорттаушылардың тауарларына дербес сəйкестендіру нөмірін (ДСН-код) беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша

Мұнай өнімдерінің импортын жүзеге асыратын мұнай өнімдерін өндірушілерге, 
мұнай өнімдерін көтерме жеткізушілерге ДСН-кодын беруге өтінім

 
__________________________ бойынша

(облысы/қаласы)
салық органының басшысына

__________________________________
20___ жылғы «__»__________________

 
Салық төлеушінің атауы:
Субъектінің ЖСН/БСН-і:
Субъектінің түрі (өндіруші, импорттаушы):
Субъектінің əкімшілік-аумақтық бірлігі:

 Р/с
№

Мұнай өнімінің түрі 
(бензин - 1, дизель 
отыны - 2, мазут 
- 3, авиаотын - 4) 

(түсетін тізім)

Мұнай өнімінің 
коды (егер бұдан 
бұрын берілген 
болса түсетін 

тізім)

Мұнай өнімінің 
атауы (егер бұдан 
бұрын берілмеген 

жағдайда 
енгізіледі)

Техникалық 
сипаттама 

(МЕМСТ, ТШ 
жəне т.б.)

1 2 3 4 5
1     
2      
Басшы ______________________________________ ___________________
   (аты-жөні)   (қолы)

«Мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерін өндірушілерге (импорттаушыларға), сондай-
ақ акцизделетін өнімдердің кейбір түрлерін, авиациялық отын мен мазут өндірушілер 

мен импорттаушылардың тауарларына дербес сəйкестендіру нөмірін (ДСН-код) беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша

_______________________ бойынша
 (облысы/қаласы)

 Салық комитеті Төрағасына
 ____________________________

 (шаруашылық етуші субъектінің
 ____________________________

 атауы, БСН/ЖСН-і, орналасқан орны)
 «___» ____________ жыл 

Темекі өнімдеріне ДСН-кодтарын беруге өтінім

N
р/с

Темекі 
өнімдерінің 
таңбасы

Темекі өнімдерінің
(сигареттер, папиростар, сигаралар, сига-
риллалар жəне құрамында темекі бар

өзге де өнімдер) атауы

Қораптағы 
(бумадағы) 
темекі 

өнімдерінің 
бірлік саны, 

(дана)

Сүзгінің
бар-жоғы,
(бар/жоқ)

1.     
2.      

 Басшы ______________________ _____________
  (аты-жөні)   (қолы)
 
 МО 

«Мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерін өндірушілерге (импорттаушыларға), сондай-
ақ акцизделетін өнімдердің кейбір түрлерін, авиациялық отын мен мазут өндірушілер 

мен импорттаушылардың тауарларына дербес сəйкестендіру нөмірін (ДСН-код) беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымша

(көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты, болған кезде 
əкесінің аты (бұдан əрі – аты-жөні), не ұйымының атауы)

________________________________
(көрсетілетін қызметті алушының мекенжайы)

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы
қолхат 

 
«Мемлекеттік көрсетілетін қызмет туралы» 2013 жылғы 15 сəуірдегі Қазақстан Республикасы 

Заңының 20-бабы 2-тармағын басшылыққа ала отырып, «Халыққа қызмет көрсету орталығы» 
РМК филиалының №__ бөлімі (мекенжайы көрсетілсін) Сіздің мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартында көзделген тізбеге сəйкес құжаттардың толық топтамасын табыс етпеуіңізге бай-
ланысты «Мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерін өндірушілерге (импорттаушыларға), сондай-
ақ акцизделетін өнімдердің кейбір түрлерін, авиациялық отын мен мазут өндірушілер мен 
импорттаушылардың тауарларына дербес сəйкестендіру нөмірін (ДСН-код) беру» мемлекеттік 
қызметін көрсетуге құжаттарды қабылдаудан бас тартады, атап айтқанда:

Жоқ құжаттардың атауы:
7) ________________________________________;
8) ________________________________________;
9) ….
Осы қолхат əрбір тарапқа бір-бірден 2 данада жасалды.

Аты-жөні (ХҚКО қызметкері)    (қолы) 

Орындаушы: аты-жөні_____________
Телефон __________
Алдым: көрсетілетін қызметті алушының аты-жөні / қолы

20__ жыл «___» _________

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің
 2015 жылғы 27 сəуірдегі № 284 бұйрығына 8-қосымша

«Əкімшінің (уақытша əкімшінің, оңалтуды, уақытша жəне банкроттықты 
басқарушының) қызметін жүзеге асыру құқығы бар адамдарды тіркеу» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер
1. «Əкімшінің (уақытша əкімшінің, оңалтуды, уақытша жəне банкроттықты басқарушының) 

қызметін жүзеге асыру құқығы бар адамдарды тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан 
əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 
(бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитеті (бұдан əрі – 
көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру:
1) Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің «Халыққа қызмет 

көрсету орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорыны 
(бұдан əрі – ХҚКО) арқылы;

2) «электрондық үкімет» веб-порталы www.egov.kz (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге 
асырылады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:
1) əкімші ретінде тіркеу – өтінішті жəне құжаттарды берген күннен бастап 5 (бес) жұмыс 

күнінен кешіктірмей;
2) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің рұқсат 

берілетін ең ұзақ уақыты ХҚКО-на – 15 (он бес) минут;
3) көрсетілетін қызметті алушыға көрсетілетін қызметті берушінің қызмет көрсетуінің рұқсат 

берілетін ең ұзақ уақыты ХҚКО-на - 15 (он бес) минут. 
5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) 

жəне (немесе) қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі:
1) əкімші қызметін жүзеге асыруға құқығы бар тұлғаға тіркеу туралы растаманы беру;
2) тіркеу туралы өтініште көрсетілген деректерге өзгерістер енгізу;
3) тіркеуден шығару туралы растаманы беру;
4) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында көрсетілген 

жағдайларда жəне негіздемелер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы 
көрсетілетін қызметті берушінің уəжделген жауабы болып табылады. 

Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін ұсыну нысаны: электронды.
Портал арқылы жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі көрсетілетін қызметті 

берушінің лауазымды адамының ЭЦҚ-мен куəландырылған электрондық құжат нысанында 
көрсетілетін қызметті алушыға жіберіледі.

Көрсетілетін қызметті алушы ХҚКО-ға қағаз жеткізгіште жүгінген кезде мемлекеттік 
қызметті көрсету нəтижесі көрсетілетін қызметті берушінің лауазымды адамының ЭЦҚ-мен 
куəландырылған электрондық құжат нысанында ресімделіп, басып шығарылып көрсетілетін 
қызметті алушыға қағаз жеткізгіште беріледі.

7. Мемлекеттік қызмет жеке тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті алушы) тегін 
көрсетіледі.

8. Жұмыс кестесі:
1) ХҚКО – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес жексенбі жəне мереке 

күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап сенбіні қоса алғанда, белгіленген жұмыс кестесіне 
сəйкес түскі үзіліссіз сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін. 

Қабылдау «электрондық» кезек тəртібімен көрсетілетін қызметті алушының тіркеу орны 
бойынша жүргізіледі, жеделдетілген қызмет көрсету көзделмеген, портал арқылы электрондық 
кезекті «брондауға» болады;

2) портал – тəулік бойы, жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді 
қоспағанда (көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына 
сəйкес жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс жəне мереке күндері жүгінген кезде 
мемлекеттік қызмет көрсетуге өтініштер мен мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру 
келесі жұмыс күнінде жүзеге асырылады).

9. Көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті 
құжаттар тізбесі: 

ХҚКО-ға:
1) тіркеу үшін:
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес нысан бойын-

ша өтініш;
жеке басын куəландыратын (көрсетілетін қызметті алушының сəйкестендіру үшін) құжат;
біліктілік емтиханын тапсырғаны туралы Комиссия шешімі;
көрсетілетін қызметті алушының тұрғылықты жері бойынша оларды ұсынғанға дейін кемінде 

бір ай бұрын наркологиялық жəне психиатриялық диспансерлер берген наркологиялық жəне 
психиатриялық диспансерлерде есепте тұрғаны туралы мəліметтердің жоқ екендігі туралы 
медициналық анықтама;

2) тіркеу туралы өтініште көрсетілген деректерге өзгерістер енгізу үшін:
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес нысан бойын-

ша өтініш;
жеке басын куəландыратын (көрсетілетін қызметті алушыны сəйкестендіру үшін) құжат;
3) тіркеуден шығару үшін:
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сəйкес нысан бойын-

ша өтініш;
жеке басын куəландыратын (көрсетілетін қызметті алушыны сəйкестендіру үшін) құжат;
көрсетілетін қызметті алушының өкілі жүгінген жағдайда нотариат куəландырған сенімхат.
порталға:
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес электрондық құжат 

нысанындағы өтініш;
көрсетілетін қызметті алушының тұрғылықты жері бойынша оларды ұсынғанға дейін кемінде 

бір ай бұрын наркологиялық жəне психиатриялық диспансерлер берген наркологиялық жəне 
психиатриялық диспансерлерде есепте тұрғаны туралы мəліметтердің жоқ екендігі туралы 
медициналық анықтамалардың электронды көшірмелері;

біліктілік емтиханын тапсырғаны туралы шешімнің электронды көшірмесі.
Мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған жеке басын куəландыратын құжаттар 

туралы, тұрғылықты жері бойынша оларды ұсынғанға дейін кемінде бір ай бұрын берілген 
өтелмеген немесе алынбаған соттылығының жоқтығы туралы, тұрғылықты жері бойынша олар-
ды ұсынғанға дейін кемінде бір ай бұрын берілген соттың əрекетке қабілетсіз немесе қабілеті 
шектеулі деп тануы туралы мəліметтердің жоқ екені туралы, мəліметтерді ХҚКО қызметшісі 
тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті ХҚКО арқылы алу үшін ақпараттық жүйелерде 
қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалануға жазбаша 
келісімін береді.

Құжаттарды қабылдау кезінде ХҚКО құжаттардың электрондық көшірмесін түпнұсқамен 
салыстырып тексереді, содан кейін осы құжатты көрсетілетін қызметті алушыға қайтарады.

Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті ХҚКО арқылы алу үшін ақпараттық жүйелерде 
қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалануға жазбаша келісімін 
береді, ХҚКО ұсынған нысан бойынша.

ХҚКО дайын құжаттарды беру тиісті құжататрды қабылдағаны туралы қолхат негізінде жеке 
басын куəландыратын құжатты (не болмаса нотариат куəландырған сенімхаты бойынша оның 
өкілі) көрсеткен жағдайда жүзеге асырылады.

ХҚКО нəтиженің бір ай сақталуын қамтамасыз етеді, одан кейін оларды көрсетілетін 
қызметті берушіге сақтауға береді. Бір ай мерзім өткеннен кейін көрсетілетін қызметті алу-
шы жүгінген кезде ХҚКО сұрауы бойынша көрсетілетін қызметті беруші бір күн ішінде дайын 
құжаттарды ХҚКО көрсетілетін қызметті алушыға беру үшін жолдайды;

Портал арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушыға мемлекеттік қызметті алу үшін 
жолданған сұраудың қабылданғаны туралы күні жəне уақыты көрсетілген мəлімет жіберіледі. 

10. Мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту үшін мынадай жағдайлар:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағында көзделген құжаттар 

тізбесінің толық ұсынылмауы;
2) егер көрсетілетін қызметті алушы келесі белгіленген рұқсат беру талаптарына сəйкес 

болмаса:
жоғары заң немесе экономикалық білімінің болуы;
экономика, қаржы, заң саласындағы қызметте кемінде үш жыл жұмыс өтілінің болуы;
Қазақстан Республикасының азаматтығы;
3) біліктілік емтиханының қорытындылары қанағаттанарлықсыз болған;

4) егер көрсетілетін қызметті алушы үш жыл ішінде мынадай негіздердің бірі бойынша 
тіркеуден шығарылса:

тіркеу кезінде дұрыс емес мəліметтер беру фактісі анықталса;
кредитордың немесе борышкердің мүдделеріне залал келтірген талаптарды бірнеше рет 

(кезекті он екі күнтізбелік ай ішінде екі жəне одан да көп) бұзса;
адамдардың аффилирленуіне байланысты оның тағайындалуына кедергі келтіретін 

жағдайлардың болуы себепті əкімшінің бас тартуын қоспағанда, əкімші ретінде қызметті жүзеге 
асырудан бірнеше рет (кезекті он екі күнтізбелік ай ішінде екі жəне одан да көп) бас тартса, 
мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тартуға негіздемелер болып табылады. 

Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағында 
көзделген тізбеге сəйкес құжаттар топтамасын толық ұсынбаған жағдайда, ХҚКО қызметкері 
өтінішті қабылдаудан бас тартады жəне осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 
4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 
органның, көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды 

адамдарының, халыққа қызмет көрсету орталықтарының жəне (немесе) олардың 
қызметкерлерінің шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
 11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін 

қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, 
əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағында көрсетілген мекенжай 
бойынша Министрліктің басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағында көрсетілген мекен-
жайлар бойынша көрсетілетін қызметті берушінің басшысының атына беріледі.

ХҚКО қызметкерінің əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағым ХҚО-ның www.con.gov.kz ин-
тернет-ресурсында көрсетілген мекенжайлар мен телефондар бойынша ХҚКО-ның басшы-
сына жіберіледі.

Шағымда:
1) жеке тұлғаның - оның аты, тегі, əкесінің аты, почталық мекен-жайы, байланыс деректері;
2) заңды тұлғаның – оның атауы, почталық мекен-жайы, шығыс нөмірі жəне күні көрсетіледі.
Көрсетілетін қызметті алушы жүгінуге қол қоюы қажет.
Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі 

мен орны көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу 
(мөртаңба, кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады. 

Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің, ХҚКО-ның атына келіп түскен мемлекеттік 
қызметтер көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген 
күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органға шағыммен жүгіне алады.

Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органға 
келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) 
жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

портал арқылы шағымдану тəртібі туралы ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету 
мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға болады.

12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа 
жүгінуге құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету, оның ішінде электрондық нысанда жəне халыққа 
қызмет көрсету орталықтары арқылы көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып 

қойылатын өзге де талаптар 
13. Заңмен белгіленген тəртіпте қабілеттілігін толық немесе ішінара жоғалтқан немесе 

өз өзіне қызмет көрсету, өз бетімен қозғалу, бағдаралу қабілеттілігн жоғалтқан көрсетілетін 
қызметті алушыларға қызмет көрсету 1414 бірыңғай байланыс орталығына жүгіну арқылы 
ХҚО қызметкерлерімен көрсетілетін қызметті алушының тұрғылықты жеріне барып жүргізеді.

14. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті 
берушінің: www.kgd.gov.kz, Министрліктің: www.minfi n.gov.kz, ХҚКО: www.con.gov.kz интернет-
ресурстарында орналастырылған.

15. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ болған кезде, мемлекеттік көрсетілетін қызметті 
электрондық нысанда портал арқылы алуға мүмкіндігі бар.

16. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі жəне мəртебесі 
туралы ақпаратты портал, сондай-ақ мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі 
Бірыңғай байланыс орталығы арқылы қашықтан қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.

17. Мемлекеттік қызметтерді көрсету мəселелері бойынша Бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 8-800-080-7777, 1414.

«Əкімшінің (уақытша əкімшінің, оңалтуды, уақытша жəне банкроттықты 
басқарушының) қызметін жүзеге асыру құқығы бар адамдарды тіркеу» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 
Мемлекеттік кірістер комитеті

_________________________________ 
(тегі, аты, əкесінің аты (толық) 

____________________________________
____________________________________

 (нақты тұрғылықты жері)
____________________________________
____________________________________

 (байланыс телефондары)
 
Уақытша əкімшінің, оңалтушы, уақытша жəне банкроттық басқарушылардың қызметін 

жүзеге асыруға құқығы бар адамдарды тіркеуге
өтініш

«Оңалту жəне банкроттық туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 4 жəне 
5-тармақтарына сəйкес əкімші қызметін жүзеге асыру мақсатында тіркеу жүргі зуді сұраймын.

 Жеке тұлға туралы мəліметтер: 
1. Туған жылы, күні, айы _____________________________________. 
2. Жеке басын куəландыратын құжаттың деректері ___________________
            (сериясы, нөмір жəне 
__________________________________________________________________ 
берілген күні, құжатты берген органның атауы) 
3. Жеке сəйкестендіру нөмірі (ЖСН) _________________.
4. Азаматтығы _________________________________________________. 
5. Біліктілік емтиханын тапсырғаны туралы мəліметтер_______________ 
    (күні жəн е Комиссия шешімі)
 _________________________________________________________________. 
6. Жұмыс орны _________________________________________________. 
7. Тұрғылықты жері _____________________________________________
   (облыс, аудан, қала (ауыл, село), көше 
 __________________________________________________________________
   (шағын аудан), үй нөмірі, пəте р нөмірі)
8. Өтелмеген немесе алынбаған соттылығының жоқ екені туралы мəліметтер
 _______________________________________________________. 
9. Наркологиялық жəне психиатриялық диспансерлерде есепте тұрғаны 
туралы мəліметтердің жоқтығы _______________________________________
_________________________________________________________________.
 10. Соттың əрекетке қабілетсіз немесе қабілеті шектеулі деп тануы туралы
 мəліметтердің жоқтығы _______________________________________
__________________________________________________________________
11. Электрон поштасының мекенжайы (е-mail) ______________________.
 12. Қоса берілген құжаттар: 
1) жеке басын куəландыратын құжаттың көшірмесі; 
2) біліктілік емтиханын тапсырғаны туралы Комиссия шешімінің көшірмесі; 
3) тұрғылықты жері бойынша оларды ұсынғанға дейін кемінде бір ай бұрын берілген 

өтелмеген немесе алынбаған соттылығының жоқтығы туралы анықтама;
4) тұрғылықты жері бойынша оларды ұсынғанға дейін кемінде бір ай бұрын наркологиялық 

жəне психиатриялық диспансерлер берген медициналық анықтамалар;
5) тұрғылықты жері бойынша оларды ұсынғанға дейін кемінде бір ай бұрын берілген 

өтелмеген немесе алынбаған соттылығының жоқтығы туралы анықтама.

Ескерту: құжаттардың көшірмелері салытырып тексеру үшін түпнұсқаларымен не 
құжаттардың нотариалды куəландырылған көшірмелерімен бір мезгілде табыс етіледі.

Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалануға 
келісемін.

________________  ___________________________
 (қолы)    (аты-жөні)

20 __ жыл «____» ______________ (күні)

«Əкімшінің (уақытша əкімшінің, оңалтуды, уақытша жəне банкроттықты 
басқарушының) қызметін жүзеге асыру құқығы бар адамдарды тіркеу» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 
Мемлекеттік кірістер комитеті

_________________________________ 
(тегі, аты, əкесінің аты (толық) 

____________________________________
____________________________________

 (нақты тұрғылықты жері)
____________________________________
____________________________________

 (байланыс телефондары)

Уақытша əкімшінің, оңалтушы, уақытша жəне банкроттық басқарушылардың қызметін 
жүзеге асыру мақсатында тіркелген адамның деректеріне өзгерістер енгізу туралы 

өтініш 

«Оңалту жəне банкроттық туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 6-тармағына 
сəйкес уақытша əкімшінің, оңалтушы, уақытша жəне банкроттық басқарушылардың қызметін 
жүзеге асыру мақсатында _________________________________________________ тіркелген

    (тіркеу күні жəне нөмірі)
__________________________________________________________________
 (аты-жөні (толық)
деректеріне өзгерістер енгізуді сұраймын, атап айтқанда:
_________________________________________________________ 
 (тіркеу туралы өтініште өзгертуге жататын
__________________________________________________________________
мəліметтер көрсетіледі). 

__________________  ______________________________
 (қолы)    (аты-жөні)

20 __ жыл «____» ____________ (күні) 
 

«Əкімшінің (уақытша əкімшінің, оңалтуды, уақытша жəне банкроттықты 
басқарушының) қызметін жүзеге асыру құқығы бар адамдарды тіркеу» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 
Мемлекеттік кірістер комитеті

_________________________________ 
(тегі, аты, əкесінің аты (толық) 

____________________________________
____________________________________

 (нақты тұрғылықты жері)
____________________________________
____________________________________

 (байланыс телефондары)

Уақытша əкімшінің, оңалтушы, уақытша жəне банкроттық басқарушылардың қызметін 
жүзеге асыру мақсатында тіркелген адамды тіркеуден алу 

 
«Оңалту жəне банкроттық туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 8-тармағының 5) 

тармақшасына сəйкес уақытша əкімшінің, оңалтушы, уақытша жəне банкроттық басқарушылардың 
қызметін жүзеге асыру мақсатында _________________________________ тіркелген

    (тіркеу күні жəне нөмірі) 
_________________________________________________________________,
   (аты-жөні (толық)
_______________________________________________________байланысты 
   (негіздеме) 
тіркеуден алуды сұраймын.

__________________  ______________________________ 
(қолы)    (аты-жөні)

20 __ жыл «____» ____________ (күні) 

«Əкімшінің (уақытша əкімшінің, оңалтуды, уақытша жəне банкроттықты 
басқарушының) қызметін жүзеге асыру құқығы бар адамдарды тіркеу» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымша

 (көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты, болған кезде
 əкесінің аты (бұдан əрі – аты-жөні)

________________________________
(көрсетілетін қызметті алушының мекенжайы)

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы
қолхат

 
«Мемлекеттік көрсетілетін қызмет туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 20-бабы 

2-тармағын басшылыққа ала отырып, «Халыққа қызмет көрсету орталығы» РМК филиалының 
№__ бөлімі ______________________________________________________ 

    (мекенжайы)
Сіздің мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге сəйкес құжаттардың 

толық топтамасын табыс етпеуіңізге байланысты «Əкімші қызметін жүзеге асыру құқығы бар 
тұлғаларды тіркеу жəне оларды тіркеуден алу» мемлекеттік қызметін көрсетуге құжаттарды 
қабылдаудан бас тартады, атап айтқанда:

Жоқ құжаттардың атауы:
1) ________________________________________;
2) ________________________________________;
3) ….
Осы қолхат əрбір тарапқа бір-бірден 2 данада жасалды.

Аты-жөні (ХҚКО қызметкері)    (қолы) 
Орындаушы: аты-жөні_____________
Телефон __________
Алдым: көрсетілетін қызметті алушының аты-жөні / қолы

20__ жыл «___» _________

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің
 2015 ж ылғы 27 сəуірдегі №284 бұйрығына 9-қосымша

«Дара кəсіпкерлерге патент беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер
 1. «Дара кəсіпкерлерге патент беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет).
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 

(бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.
3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірі стер комитетінің аудандар, қалалар 

жəне қалалардағы аудандар бойынша, арнайы экономикалық аймақтар аумақтарындағы аумақтық 
органдары (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдауды жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру:

1) көрсетілетін қызметті беруші ақпаратты қабылдау жəне өңдеу орталықтары немесе «Салық 
төлеушінің кабинеті» веб-қосымшасы (бұдан əрі – Салық төлеушінің кабинеті), Салық есептілігін 
өңдеу сервистері (бұдан əрі – СЕӨС) ақпараттық жүйесі арқылы;

2) Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің «Халыққа қызмет 
көрсету орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорыны 
(бұдан əрі – ХҚКО) арқылы;

3) «электрондық үкімет» веб-порталы www.egov.kz (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге асырады.
2. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі

4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:
1) уəкілетті органының ақпараттық жүйесінде патентті (бұдан əрі – Патент) қалыптастыру – осы 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сəйкес Патент құнының есебін (бұдан 
əрі – Есеп) тапсырған күнінен кейінгі 1 (бір) жұмыс күні ішінде.

2) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің рұқсат 
берілетін уақыты – көрсетілетін қызметті берушіге 20 (жиырма) минут, ХҚКО-на - 15 (он бес) минут;

3) көрсетілетін қызметті алушыға көрсетілетін қызметті берушінің қызмет көрсетуінің рұқсат 
берілетін уақыты – 20 (жиырма) минут, ХҚКО-на - 15 (он бес) минут. 

5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (толық автоматтандырылған) жəне 
(немесе) қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі Патентті уəкілетті органының ақпараттық жүйесінде 
қалыптастыру болып табылады.

Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру нысаны: электрондық.
Портал арқылы жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі көрсетілетін қызметті 

берушінің лауазымды адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан əрі – ЭЦҚ) 
куəландырылған электрондық құжат нысанында көрсетілетін қызметті алушыға жібереді.

7. Мемлекеттік қызмет жеке тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті алушы) тегін 
көрсетіледі.

8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес 

демалыс жəне мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, 13.00-ден 
14.30-ға дейінгі түскі үзілісті ескере отырып сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін. 

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру 13.00-ден 14.30-ға 
дейінгі түскі үзілісті ескере отырып сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет кезекпен көрсетіледі, алдын ала жазылу талап етілмейді, 
жеделдетілген қызмет көрсету көзделмеген; 

2) ХҚКО – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес жексенбі жəне мереке 
күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап сенбіні қоса алғанда, белгіленген жұмыс кестесіне сəйкес 
түскі үзіліссіз сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін. 

Қабылдау «электрондық» кезек тəртібімен көрсетілетін қызметті алушының тіркеу орны 
бойынша жүргізіледі, жеделдетілген қызмет көрсету көзделмеген, портал арқылы электрондық 
кезекті «брондауға» болады;

3) портал, СЕӨС – тəулік бойы, жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық 
үзілістерді қоспағанда (көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының еңбек 
заңнамасына сəйкес жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс жəне мереке күндері жүгінген 
кезде мемлекеттік қызмет көрсетуге өтініштер мен мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру 
келесі жұмыс күнінде жүзеге асырылады).

9. Көрсетілетін қызметті алушы, не болмаса нотариат куəландырған сенімхаты бойынша оның 
өкілі жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

Тұрғылықты жері бойынша көрсетілетін қызметті берушіге немесе ХҚКО-на:
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес есеп;
патент құнының төленгенін растайтын құжаттар – есепті қағаз жеткішгіште ұсынған кезде.
Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге, ХҚКО жүгінген жағдайда 

құжаттардың қабылданғаны туралы белгімен, қабылдау күні жəне уақыты көрсетілген талон 
беріледі.

Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, көрсетілетін қызметті алу-
шы мемлекеттік көрсетілетін қызметті ХҚКО арқылы алу үшін ақпараттық жүйелерде қамтылған, 
заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалануға жазбаша келісімін береді, ХҚКО 
ұсынған нысан бойынша.

порталға:
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес электрондық құжат 

нысандағы есеп;
сұрау салуда төлем құжатының деректемелерін көрсеткен кезде порталда қалыптастырылатын 

«электрондық үкіметтің» төлем шлюзінің хабарламасы - патент құнының сомасы бюджетке бан-
ктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы 
төленген жағдайда.

Мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған салық сомасын бюджетке төленгені (ЭҮТШ 
арқылы төленген жағдайда) туралы, жеке басын куəландыратын құжаттар туралы, дара кəсіпкер 
ретінде мемлекеттік тіркеу туралы мəліметтерді көрсетілетін қызметті берушінің қызметкері тиісті 
мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады. 

Портал немесе СЕӨС арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушыға құжаттар 
топтамасының электрондық түрде қабылданғаны немесе қабылдамағаны туралы хабарлама-
сы жіберіледі.

10. Мемлекеттік қызметті алу үшін ХҚКО-на жүгінген кезде, көрсетілетін қызметті алушы 
құжаттар топтамасын толық ұсынбаған жағдайда, ХҚКО қызметкері өтінішті қабылдаудан бас 
тартады жəне осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша қолхат береді.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 
органның, көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды 

адамдарының, халыққа қызмет көрсету орталықтарының жəне (немесе) олардың 
қызметкерлерінің шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі

 11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін 
қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, əрекеттеріне 
(əрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжай 
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжай-
лар бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

ХҚКО қызметкерінің əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағым ХҚКО-ның www.con.gov.kz интернет-
ресурсында көрсетілген мекенжайлар мен телефондар бойынша ХҚКО-ның басшысына жіберіледі.

Көрсетілетін қызметті алушылардың шағымында оның аты, тегі, əкесінің аты, почталық мекен-
жайы, байланыс деректері көрсетіледі.

Көрсетілетін қызметті алушы жүгінуге қол қоюы қажет.
Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі мен 

орны көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу (мөртаңба, 
кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады. 

Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің атына, ХҚКО-на келіп түскен мемлекеттік 
қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен 
бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органға 
шағыммен жүгіне алады.

Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органға 
келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс 
күні ішінде қаралуға жатады.

Портал арқылы шағымдану тəртібі туралы ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету 
мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға болады.

12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа 
жүгінуге құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету, оның ішінде электрондық нысанда жəне халыққа 
қызмет көрсету орталықтары арқылы көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып 

қойылатын өзге де талаптар
13. Заңмен белгіленген тəртіпте қабілеттілігін толық немесе ішінара жоғалтқан немесе 

өз өзіне қызмет көрсету, өз бетімен қозғалу, бағдаралу қабілеттілігн жоғалтқан көрсетілетін 
қызметті алушыларға қызмет көрсету 1414 бірыңғай байланыс орталығына жүгіну арқылы ХҚКО 
қызметкерлерімен көрсетілетін қызметті алушының тұрғылықты жеріне барып жүргізеді.

14. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті берушінің: 
www.kgd.gov.kz, Министрліктің: www.minfi n.gov.kz, ХҚКО: www.con.gov.kz интернет-ресурстарында 
орналастырылған.

15. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы болған кезде мемлекеттік көрсетілетін қызметті 
электрондық нысанда портал, Салық төлеушінің кабинеті, СЕӨС арқылы алуға мүмкіндігі бар.

16. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі жəне мəртебесі тура-
лы ақпаратты порталдың, Салық төлеушінің кабинеті, СЕӨС, сондай-ақ мемлекеттік қызметтер 
көрсету мəселелері жөніндегі Бірыңғай байланыс орталығы арқылы қашықтан қол жеткізу 
режимінде алу мүмкіндігі бар.

17. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі Бірыңғай байланыс 
орталығының байланыс телефондары: 8-800-080-7777, 1414.

«Дара кəсіпкерлерге патент беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 
1-қосымша

«Дара кəсіпкерлерге патент беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 
2-қосымша

(көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты, болған кезде 
əкесінің аты (бұдан əрі – аты-жөні), не ұйымының атауы)

________________________________
(көрсетілетін қызметті алушының мекенжайы)

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы
қолхат 

 «Мемлекеттік көрсетілетін қызмет туралы» 2013 жылғы 15 сəуірдегі Қазақстан 
Республикасы Заңының 20-бабы 2-тармағын басшылыққа ала отырып, «Халыққа қызмет 
көрсету орталығы» РМК филиалының №__ бөлімі (мекенжайы көрсетілсін) Сіздің мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге сəйкес құжаттардың толық топтамасын та-
быс етпеуіңізге байланысты «Дара кəсіпкерлерге патент беру» мемлекеттік қызметін көрсетуге 
құжаттар  ды қабылдаудан бас тартады, атап айтқанда:

Жоқ құжаттардың атауы:
1) ________________________________________;
2) ________________________________________;
3) ….
Осы қолхат əрбір тарапқа бір-бірден 2 данада жасалды.
 
Аты-жөні (ХҚКО қызметкері)    (қолы) 

Орындаушы: аты-жөні_____________
Телефон __________
Алдым: көрсетілетін қызметті алушының аты-жөні / қолы

20__ жыл «___» _________

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2015 жылғы 27 сəуірдегі № 284 бұйрығына 10-қосымша

«Темекі өнімдерінің өндірісіне лицензия беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандарты

 1. Жалпы ережелер
1. «Темекі өнімдерінің өндірісіне лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан 

əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет). 
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қа зақстан Республикасы Қаржы министрлігі 

(бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.
3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитеті (бұдан əрі – 

көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.
Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру:
1) көрсетілетін қызметті беруші;
2) Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің «Халыққа қызмет 

көрсету орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорыны 
(бұдан əрі – ХҚКО) арқылы; 

3) «электрондық үкімет» веб-порталы www.egov.kz (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге 
асырылады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:
1) құжаттар топтамасын көрсетілетін қызметті берушіге, ХҚКО-на тапсырған сəттен бастап, 

сондай-ақ портал арқылы жүгінгенде:
лицензия беру, не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10 – тармағында 

көзделген жағдайларда жəне негіздемелер бойынша лицензияны беруден бас тарту себебі 
туралы уəжделген жауабы – 15 (он бес) жұмыс күнінен кешіктірмей;

лицензияны қайта ресімдеу - 3 (үш) жұмыс күні ішінде;
лицензияның телнұсқасын беру – 2 (екі) жұмыс күні ішінде; 
Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған кезден 

бастап екі жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексеруге міндетті.
Көрсетілетін қызметті беруші құжаттардың толық емес топтамасын анықтаған жағдайда 

көрсетілген мерзімде өтінішті одан əрі қараудан уəжді түрде бас тартады.
2) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің рұқсат 

берілетін уақыты – көрсетілетін қызметті берушіге 20 (жиырма) минут, ХҚКО-на - 15 (он 
бес) минут;

3) көрсетілетін қызметті алушыға көрсетілетін қызметті берушінің қызмет көрсетуінің рұқсат 
берілетін уақыты – 20 (жиырма) минут, ХҚКО-на - 15 (он бес) минут.

5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) 
жəне (немесе) қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі лицензия, қайта ресімделген лицензия, 
лицензияның телнұсқасы, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10 – тармағында 
көзделген жағдайларда жəне негіздемелер бойынша көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті 
адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан əрі – ЭЦҚ) куəландырылған 
мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы электрондық құжат нысанындағы 
уəжделенген жауабы болып табылады.

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру нысаны: электрондық жəне (немесе) қағаз 
түрінде.

Портал арқылы жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі көрсетілетін қызметті 
берушінің лауазымды адамының ЭЦҚ-мен куəландырылған электрондық құжат нысанында 
көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» жіберіледі.

Көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушіге немесе ХҚКО жүгінген 
кезде мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі электрондық форматта ресімделіп, басып 
шығарылады жəне көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті адамының мөрімен жəне қолымен 
куəландырылады.

7. Мемлекеттік қызмет ақылы негізде жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін 
қызметті алушы) көрсетіледі.

«Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 2008 жылғы 10 
желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Кодексіне сəйкес жекелеген қызмет түрлерімен 
айналысу құқығы үшін лицензиялық алым мөлшерлемелері (бұдан əрі – лицензиялық алым) 
республикалық бюджет туралы заңда белгіленген жəне алымды төлеу күні қолданыста болған 
айлық есептік көрсеткіш (бұдан əрі – АЕК) мөлшері негізге алына отырып белгіленеді жəне 
мынаны құрайды:

1) лицензияны беру кезінде – 500 АЕК;
2) лицензияны қайта ресімдеу кезінде – лицензияны беру кезіндегі мөлшерлеменің 10 

%-ын құрайды, алайда 4 АЕК–тен артық емес;
3) лицензияның телнұсқасын беру кезінде – лицензияны беру кезіндегі мөлшерлеменің 

100 %-ын құрайды.
Лицензиялық алымды төлеу екінші деңгейдегі банктер жəне банктік операциялардың же-

келеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы қолма-қол ақша жəне қолма-қол ақшасыз 
нысанда жүзеге асырылады.

Портал арқылы сұрау берілген жағдайда, төлем «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі 
(бұдан əрі – ЭҮТШ) арқылы жүзеге асырылады.

8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес 

демалыс жəне мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, 13.00-
ден 14.30-ға дейінгі түскі үзілісті ескере отырып сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін. 

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру 13.00-ден 14.30-ға 
дейінгі түскі үзілісті ескере отырып сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет кезекпен көрсетіледі, алдын ала жазылу талап етілмейді, 
жеделдетілген қызмет көрсету көзделмеген; 

2) ХҚКО – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес жексенбі жəне мереке 
күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап сенбіні қоса алғанда, белгіленген жұмыс кестесіне 
сəйкес түскі үзіліссіз сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін. 

Қабылдау «электрондық» кезек тəртібімен көрсетілетін қызметті алушының тіркеу орны 
бойынша жүргізіледі, жеделдетілген қызмет көрсету көзделмеген, портал арқылы электрондық 
кезекті «брондауға» болады;

3) портал – тəулік бойы, жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді 
қоспағанда (көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына 
сəйкес жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс жəне мереке күндері жүгінген кезде 
мемлекеттік қызмет көрсетуге өтініштер мен мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру 
келесі жұмыс күнінде жүзеге асырылады).

9. Көрсетілетін қызметті алушы, не болмаса нотариат куəландырған сенімхаты бойынша 
оның өкілі жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

көрсетілетін қызметті берушіге: 
1) лицензияны алу үшін:
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1 немесе 2-қосымшаға сəйкес өтініш;
жеке басын куəландыратын құжат (көрсетілетін қызметті алушыны сəйкестендіру үшін);
ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензиялық алымның бюджетке 

төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі;
темекі өнімдерін өндіруші əзірлеген жəне толтырған өндіру паспорты;
аталған шарттарды бір жылдан аз мерзімге жасаған жағдайда жалға беру немесе өтеусіз 

пайдалану шартының көшірмесі;
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сəйкес темекі өнімдерін 

өндіру жөніндегі қызметке қойылатын біліктілік талаптарына мəліметтер нысандары;
2) лицензияны қайта ресімдеу үшін:
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4 немесе 5-қосымшаға сəйкес өтініш;
жеке басын куəландыратын құжат (көрсетілетін қызметті алушыны сəйкестендіру үшін);
ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензиялық алымның бюджетке 

төленгенін растайтын құжат;
ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде бар құжаттарды қоспағанда, лицензия-

ны қайта ресімдеу үшін негіз болатын өзгерістер туралы ақпаратты қамтитын құжаттардың 
көшірмелері;

3) лицензия жоғалған, бүлінген жағдайда көрсетілетін қызметті алушы лицензияның 
телнұсқасын алуға, егер портал арқылы тиісті ақпараттық жүйелерден лицензия туралы 
мəліметтерді алу мүмкіндігі болмаған жағдайда ғана мынадай құжаттарды ұсына отырып 
жүгінеді:

еркін нысандағы өтініш;
жеке басын куəландыратын құжат (көрсетілетін қызметті алушыны сəйкестендіру үшін);
ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензиялық алымның бюджетке 

төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі.
ХҚКО-на:
1) лицензияны алу үшін:
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1 немесе 2-қосымшаларға сəйкес өтініш;
жеке басын куəландыратын құжат (көрсетілетін қызметті алушыны сəйкестендіру үшін);
ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензиялық алымның бюджетке 

төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі;
темекі өнімдерін өндіруші əзірлеген жəне толтырған өндіру паспорты;
аталған шарттарды бір жылдан аз мерзімге жасаған жағдайда жалға беру немесе өтеусіз 

пайдалану шартының көшірмесі;
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сəйкес темекі өнімдерін 

өндіру жөніндегі қызметке қойылатын біліктілік талаптарына мəліметтер нысандары;
2) лицензияны қайта ресімдеу үшін:
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4 немесе 5-қосымшаға сəйкес өтініш;
жеке басын куəландыратын құжат (көрсетілетін қызметті алушыны сəйкестендіру үшін);
ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензиялық алымның бюджетке 

төленгенін растайтын құжат;
ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде бар құжаттарды қоспағанда, лицензия-

ны қайта ресімдеу үшін негіз болатын өзгерістер туралы ақпаратты қамтитын құжаттардың 
көшірмелері;

3) лицензия жоғалған, бүлінген жағдайда көрсетілетін қызметті алушы лицензияның 
телнұсқасын алуға, егер портал арқылы тиісті ақпараттық жүйелерден лицензия туралы 
мəліметтерді алу мүмкіндігі болмаған жағдайда ғана мынадай құжаттарды ұсына отырып 
жүгінеді:

еркін нысандағы өтініш;
жеке басын куəландыратын құжат (көрсетілетін қызметті алушыны сəйкестендіру үшін);
ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензиялық алымның бюджетке 

төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі.
Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге, ХҚКО жүгінген жағдайда 

құжаттардың қабылданғаны туралы белгімен, қабылдау күні жəне уақыты көрсетілген та-
лон беріледі.

ХҚКО дайын құжаттарды беру тиісті құжататрды қабылдағаны туралы қолхат негізінде жеке 
басын куəландыратын құжатты (не болмаса нотариат куəландырған сенімхаты бойынша оның 
өкілі) көрсеткен жағдайда жүзеге асырылады.

Құжаттарды қабылдау кезінде ХҚКО құжаттардың электрондық көшірмесін түпнұсқамен 
салыстырып тексереді, содан кейін осы құжатты көрсетілетін қызметті алушыға қайтарады.

Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті ХҚКО арқылы алу үшін ақпараттық жүйелерде 
қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалануға жазбаша келісімін 
береді, ХҚКО ұсынған нысан бойынша.

ХҚКО нəтиженің бір ай сақталуын қамтамасыз етеді, одан кейін оларды көрсетілетін 
қызметті берушіге сақтауға береді. Бір ай мерзім өткеннен кейін көрсетілетін қызметті алу-
шы жүгінген кезде ХҚКО сұрауы бойынша көрсетілетін қызметті беруші бір күн ішінде дайын 
құжаттарды ХҚКО көрсетілетін қызметті алушыға беру үшін жолдайды;

порталға:
1) лицензияны алу үшін:
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1 немесе 2-қосымшаларға сəйкес 

электрондық құжат нысанындағы өтініш;
ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензиялық алымның бюджетке 

төленгенін растайтын құжаттың электронды көшірмесі;
темекі өнімдерін өндіруші əзірлеген жəне толтырған өндіру паспортының электронды 

көшірмесі;
аталған шарттарды бір жылдан аз мерзімге жасаған жағдайда жалға беру немесе өтеусіз 

пайдалану шартының электронды көшірмесі;
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сəйкес темекі өнімдерін 

өндіру жөніндегі қызметке қойылатын біліктілік талаптарына мəліметтер нысандары 
электрондық құжат нысанында;

2) лицензияны қайта ресімдеу үшін:
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4 немесе 5-қосымшаға сəйкес 

электрондық құжат нысанындағы өтініш;
ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензиялық алымның бюджетке 

төленгенін растайтын құжаттың электронды көшірмесі;
ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде бар құжаттарды қоспағанда, лицензия-

ны қайта ресімдеу үшін негіз болатын өзгерістер туралы ақпаратты қамтитын құжаттардың 
электронды көшірмелері;

3) лицензия жоғалған, бүлінген жағдайда көрсетілетін қызметті алушы лицензияның 
телнұсқасын алуға, егер портал арқылы тиісті ақпараттық жүйелерден лицензия туралы 
мəліметтерді алу мүмкіндігі болмаған жағдайда ғана мынадай құжаттарды ұсына отырып 
жүгінеді:

электрондық құжат нысанындағы өтініш;
ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензиялық алымның бюджетке 

төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі.
Мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған жеке басын куəландыратын құжаттар 

туралы заңды тұлға ретінде тіркеу (қайта тіркеу) туралы, дара кəсіпкер ретінде мемлекеттік 
тіркеу туралы, құқықтығын белгілейтін құжаттар туралы мəліметтерді уəкілетті орган тиісті 
мемлекеттік ақпараттық жүйелерден портал арқылы уəкілетті лауазымды адамдардың ЭЦҚ-
мен куəландырылған электрондық құжат нысанында алады.

Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, мемлекеттік қызметтер 
көрсету кезінде ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын 
мəліметтерді пайдалануға көрсетілетін қызметті алушының жазбаша келісімін алады.

Портал арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушыға мемлекеттік қызметті алу үшін 
жолданған сұраудың қабылданғаны туралы күні жəне уақыты көрсетілген мəлімет жіберіледі. 

10.Егер:
1) Қазақстан Республикасының заңдарында көрсетілетін қызметті алушылардың осы са-

наты үшін қызмет түрімен айналысуға тыйым салынған;
2) лицензиялық алым енгізілмеген;
3) өтініш беруші біліктілік талаптарына сəйкес келмеген;
4) лицензиар тиісті келісуші мемлекеттік органнан өтініш берушінің лицензиялау кезінде 

қойылатын талаптарға сəйкес келмейтіні туралы жауап алған;
5) өтініш берушіге қатысты лицензиялауға жататын қызметті немесе жекелеген қызмет 

түрлерін тоқтата тұру немесе оларға тыйым салу туралы заңды күшіне енген сот шешімі 
(үкімі) болған;

6) сот орындаушысының ұсынуы негізінде сот өтініш беруші-борышкерге лицензия бе-
руге уақытша тыйым салған жағдайлар мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін 
негіздемелер болып табылады.

ХҚКО-на мемлекеттік қызметті алу үшін жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушы толық 
құжаттар топтамасын табыс етпеген жағдайда, ХҚКО қызметкері өтінішті қабылдаудан бас 
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тартады жəне осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 6-қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша қолхат береді.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 
органның, көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды 

адамдарының, халыққа қызмет көрсету орталықтарының жəне (немесе) олардың 
қызметкерлерінің шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
 11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін 

қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, 
əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағында көрсетілген мекенжай 
бойынша Министрліктің басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағында көрсетілген мекен-
жайлар бойынша көрсетілетін қызметті берушінің басшысының атына беріледі.

ХҚКО қызметкерінің əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағым ХҚКО-ның www.con.gov.kz 
интернет-ресурсында көрсетілген мекенжайлар мен телефондар бойынша ХҚКО-нің бас-
шысына жіберіледі.

Шағымда:
1) жеке тұлғаның - оның аты, тегі, əкесінің аты, почталық мекен-жайы, байланыс деректері;
2) заңды тұлғаның – оның атауы, почталық мекен-жайы, шығыс нөмірі жəне күні көрсетіледі.
Көрсетілетін қызметті алушы жүгінуге қол қоюы қажет.
Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі 

мен орны көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің, ХҚКО-ның 
кеңсесінде оны тіркеу (мөртаңба, кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау 
болып табылады. 

Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің, ХҚКО-ның атына келіп түскен мемлекеттік 
қызметтер көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген 
күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органға шағыммен жүгіне алады.

Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органға 
келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) 
жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

Портал арқылы шағымдану тəртібі туралы ақпаратты мемлекеттік қызметтер көрсету 
мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға болады.

12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа 
жүгінуге құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету, оның ішінде электрондық нысанда жəне халыққа 
қызмет көрсету орталықтары арқылы көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып 

қойылатын өзге де талаптар 
13. Заңмен белгіленген тəртіпте қабілеттілігін толық немесе ішінара жоғалтқан немесе 

өз өзіне қызмет көрсету, өз бетімен қозғалу, бағдаралу қабілеттілігн жоғалтқан көрсетілетін 
қызметті алушыларға қызмет көрсету 1414 бірыңғай байланыс орталығына жүгіну арқылы 
ХҚКО қызметкерлерімен көрсетілетін қызметті алушының тұрғылықты жеріне барып жүргізеді.

14. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті 
берушінің: www. kgd.gov.kz, Министрліктің: www.minfi n.gov.kz, ХҚКО-ның: www.con.gov.kz ин-
тернет-ресурстарында орналастырылған.

15. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы болған кезде, мемлекеттік көрсетілетін 
қызметті электрондық нысанда портал арқылы алуға мүмкіндігі бар.

16. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі жəне мəртебесі 
туралы ақпаратты, мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс 
орталығы арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.

17. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 8-800-080-7777, 1414.

«Темекі өнімдерінің өндірісіне лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартына 1-қосымша 

Заңды тұлғаның лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны алуға
 өтініші 

Кімге _____________________________________________________________________
  (лицензиардың толық атауы)
кімнен ____________________________________________________________________
 (заңды тұлғаның толық атауы, бизнес-сəйкестендіру нөмірі)
_____________________________________________________________________
 (қызметтің түрі жəне (немесе) кіші түрі (-лері) көрсетілсін)
жүзеге асыруға лицензия жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қағаз жеткізгіште ______ 

(лицензияны қағаз жеткізгіште алу қажет болған жағдайда, Х белгісін қою керек) беруіңізді 
сұраймын.

Заңды тұлғаның мекенжайы _________________________________________
 (почта индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, көшенің атауы, үйдің/

ғимараттың (стационарлық үй-жайдың) нөмірі)

Электрондық почтасы _____________________________________________
Телефоны ________________________________________________________
Факс ____________________________________________________________
Банктік шоты_____________________________________________________
  (шот нөмірі, банктің атауы жəне орналасқан жері)
Қызметті жүзеге асыру мекенжайы (лары) ____________________________

(почта индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, көшенің атауы, үйдің/ғимараттың 
(стационарлық үй-жайлар) нөмірі)

Қоса берілген құжаттар___________ парақ.
Осы арқылы:
көрсетілген деректердің бəрі ресми байланыстар болып табылатыны жəне лицензия жəне 

(немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мəселелері бойынша оларға 
кез келген ақпаратты жіберуге болатыны;

өтініш берушіге соттың лицензияланатын қызмет түрімен жəне (немесе) кіші түрімен 
айналысуға тыйым салмағаны;

қоса беріліп отырған құжаттардың бəрі шындыққа сəйкес келетіні жəне жарамды болып 
табылатыны расталады.

 
Басшы ____________  _____________________________________
 (қолы)  (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса))

М.О.   Толтырылған күні: 20__ жылғы «___» _________

«Темекі өнімдерінің өндірісіне лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартына 2-қосымша

Жеке тұлғаның лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны алуға
өтініші

Кімге _____________________________________________________________________
  (лицензиардың толық атауы)
кімнен _____________________________________________________________________

(жеке тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда), жеке сəйкестендіру нөмірі)
_____________________________________________________________________

(қызметтің түрі жəне (немесе) кіші түрі (-лері) көрсетілсін)
жүзеге асыруға лицензия жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қағаз жеткізгіште 

_______ (лицензияны қағаз жеткізгіште алу қажет болған жағдайда, Х белгісін қою керек) 
беруді сұраймын.

Жеке тұлғаның тұрғылықты жерінің мекенжайы ________________________
(почта индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, көшенің аты, үйдің/ғимараттың нөмірі)

Электрондық почтасы ______________________________________________
Телефоны ________________________________________________________
Факс _____________________________________________________________
Банктік шоты_______________________________________________________________

(шот нөмірі, банктің атауы жəне орналасқан жері)

Қызметті жүзеге асыру мекенжайы (лары) _____________________________
(почта индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, көшенің аты, үйдің/ғимараттың нөмірі)

Қоса берілген құжаттар___________ парақ.
Осы арқылы:
көрсетілген деректердің бəрі ресми байланыстар болып табылатыны жəне лицензия жəне 

(немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мəселелері бойынша оларға 
кез келген ақпаратты жіберуге болатыны;

өтініш берушіге соттың лицензияланатын қызмет түрімен жəне (немесе) кіші түрімен 
айналысуға тыйым салмағаны;

қоса беріліп отырған құжаттардың бəрі шындыққа сəйкес келетіні жəне жарамды болып 
табылатыны расталады.

 
Жеке тұлға ____________   ___________________________________
 (қолы)   (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса))

М.О.    Толтырылған күні: 20__ жылғы «___» _________

«Темекі өнімдерінің өндірісіне лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартына 3-қосымша 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2013 жылғы 29 қаңтардағы № 58 қаулысымен бекітілген 

Темекі өнімдерін өндіру жөніндегі қызметті жүзеге асыру үшін қойылатын біліктілік 
талаптары жəне оларға сəйкестікті растайтын құжаттардың тізбесіне қосымша

Темекі өнімдерін өндіру жөніндегі қызметті жүзеге асыру үшін қойылатын 
біліктілік талаптарына мəліметтер нысандары

1. Темекі өнімдерін өндірушінің өндірістік паспортында көрсетілген өндірістің технологиялық 
схемасына сəйкес келетін темекі өнімдерін өндіру кезінде пайдаланылатын технологиялық 
жабдық: мыналар: 

1) жабдықтың атауы _________________________________________; 
2) түрі ____________________________________________________; 
3) маркасы _________________________________________________; 
4) жабдықтың өнімділігі ____________________________________; 
5) саны ____________________________________________________; 
6) жабдықты сатып алуды растайтын құжаттың нөмірі мен күні __;
7) соңғы жəне кейінгі тексеру (калибрлеу) күні ___________ көрсетілсін. 
2. Қазақстан Республикасының техникалық реттеу жəне өлшем бірлігін қамтамасыз 

ету саласындағы заңнамасының талаптарына сəйкес келетін өлшем құралдары: мыналар: 
1) өлшем құралының атауы ___________________________________; 
2) түрі ____________________________________________________; 
 3) маркасы _________________________________________________; 
4) саны ____________________________________________________; 
5) соңғы жəне кейінгі тексеру (калибрлеу) күні ____________ көрсетілсін. 
3. Темекі өнімдерінің өндірісін технологиялық бақылау бойынша зертханалар: 
Болған кезде мыналар: 
1) аккредиттеу аттестатын (куəлігін) берген орган __________; 
2) аттестаттың (куəліктің) қолданыс мерзімі ________________; 
3) аккредиттеу (аттестаттау) саласы ________________________; 
4) аккредиттеу аттестатының (куəлігінің) нөмірі жəне күні ____________; 
5) берген орны ____________________________________________ көрсетілсін. 
4. Барлық тауар белгілерінің дəл жəне толық атауларын көрсете отырып, өндірілетін 

өнім тізбесі: мыналар: 
1) барлық тауар белгілерінің дəл жəне толық атауларын көрсете отырып, өндірілетін өнімнің 

дəл жəне толық атауы _________________; 
2) тауар белгісін тіркеу нөмірі жəне күні __________________ көрсетілсін. 
5. «Техникалық реттеу туралы» 2004 жылғы 9 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 

талаптарына сəйкес келетін нормативтік техникалық құжаттар: техникалық құжаттаманың бо-
луы көрсетілсін: 

1) стандарттың нөмірі жəне күні ____________________________; 
2) техникалық регламенттің нөмірі жəне күні ________________; 
3) технологиялық нұсқаулық нөмірі жəне күні (болған кезде) 
_____________________________________________; 
4) басқа құжаттама (болған кезде) __________________________.

«Темекі өнімдерінің өндірісіне лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартына 4-қосымша 

Заңды тұлғаның лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге 
өтініші 

Кімге _____________________________________________________________________
(лицензиардың толық атауы)

кімнен _____________________________________________________________________
(заңды тұлғаның толық атауы, бизнес-сəйкестендіру нөмірі)

_____________________________________________________________________
(қызметтің түрі жəне (немесе) кіші түрі (-лері) көрсетілсін)

жүзеге асыруға лицензия жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қағаз жеткізгіште ______ 
(лицензияны қағаз жеткізгіште алу қажет болған жағдайда, Х белгісін қою керек) беруіңізді 
сұраймын.

Заңды тұлғаның мекенжайы _________________________________________
(почта индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, көшенің атауы, үйдің/ғимараттың 

(стационарлық үй-жайдың) нөмірі)
Электрондық почтасы _____________________________________________
Телефоны ________________________________________________________
Факс ____________________________________________________________
Банктік шоты_____________________________________________________

(шот нөмірі, банктің атауы жəне орналасқан жері)
Қызметті жүзеге асыру мекенжайы (лары) ____________________________

(почта индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, көшенің атауы, үйдің/ғимараттың 
(стационарлық үй-жайлар) нөмірі)

Қоса берілген құжаттар___________ парақ.
Осы арқылы:
көрсетілген деректердің бəрі ресми байланыстар болып табылатыны жəне лицензия жəне 

(немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мəселелері бойынша оларға 
кез келген ақпаратты жіберуге болатыны;

өтініш берушіге соттың лицензияланатын қызмет түрімен жəне (немесе) кіші түрімен 
айналысуға тыйым салмағаны;

қоса беріліп отырған құжаттардың бəрі шындыққа сəйкес келетіні жəне жарамды болып 
табылатыны расталады.

 
Басшы ____________   _____________________________________
 (қолы)   (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса))

М.О. Толтырылған күні: 20__ жылғы «___» _________

«Темекі өнімдерінің өндірісіне лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартына 5-қосымша

Жеке тұлғаның лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге 
өтініші

Кімге _____________________________________________________________________
(лицензиардың толық атауы)

кімнен _____________________________________________________________________
(жеке тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда), жеке сəйкестендіру нөмірі)

_____________________________________________________________________
(қызметтің түрі жəне (немесе) кіші түрі (-лері) көрсетілсін)

жүзеге асыруға лицензия жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қағаз жеткізгіште 
_______ (лицензияны қағаз жеткізгіште алу қажет болған жағдайда, Х белгісін қою керек) 
беруді сұраймын.

Жеке тұлғаның тұрғылықты жерінің мекенжайы ________________________
(почта индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, көшенің аты, үйдің/ғимараттың нөмірі)

Электрондық почтасы ______________________________________________
Телефоны ________________________________________________________
Факс _____________________________________________________________
Банктік шоты_______________________________________________________________

(шот нөмірі, банктің атауы жəне орналасқан жері)
Қызметті жүзеге асыру мекенжайы (лары) _____________________________

(почта индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, көшенің аты, үйдің/ғимараттың нөмірі)
Қоса берілген құжаттар___________ парақ.
Осы арқылы:
көрсетілген деректердің бəрі ресми байланыстар болып табылатыны жəне лицензия жəне 

(немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мəселелері бойынша оларға 
кез келген ақпаратты жіберуге болатыны;

өтініш берушіге соттың лицензияланатын қызмет түрімен жəне (немесе) кіші түрімен 
айналысуға тыйым салмағаны;

қоса беріліп отырған құжаттардың бəрі шындыққа сəйкес келетіні жəне жарамды болып 
табылатыны расталады.

 
Жеке тұлға ____________   ___________________________________
 (қолы)   (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса))

М.О.    Толтырылған күні: 20__ жылғы «___» _________

«Темекі өнімдерінің өндірісіне лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартына 6-қосымша

(Тегі, аты, болса əкесінің аты (бұдан əрі – аты-жөні)
немесе көрсетілетін қызметті алушы ұйымның атауы)

__________________________________
(көрсетілетін қызметті алушының мекенжайы)

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат
 
 «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сəуірдегі Қазақстан 

Республикасының Заңы 20-бабының 2) тармағын басшылыққа ала отырып, «Халыққа 
қызмет көрсету орталығы» РМК филиалының №__ бөлімі (мекенжайын көрсету) құжаттарды 
қабылдаудан Сіздің «Темекі өнімдерінің өндірісіне лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартында көзделген тізбеге сəйкес құжаттардың толық топтамасын ұсынбауыңызға 
байланысты, мемлекеттік қызметін көрсетуге құжаттарды қабылдаудан бас тартады, атап 
айтқанда:

жоқ құжаттардың атауы: 
1) _______________________________;
2) _______________________________;
3) ....

 Осы қолхат əр тарапқа бір-бірден екі данада жасалды. 

 (ХҚКО қызметкерінің) аты-жөні    (қолы) 

Орындаушы. аты-жөні
Телефон.
Алдым: аты-жөні / көрсетілетін қызметті алушының қолы

20__ ж. «___» _________ 

(Жалғасы бар)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2015 жылғы 12 мамыр             №300          Астана қаласы

Мемлекет меншігіне жекелеген негіздер бойынша 
айналдырылған (түскен) бағалы металдарды, асыл 

тастарды және олардан жасалған бұйымдарды тасымалдау, 
қабылдау, есепке алу, бағалау, сақтау және өткізу 

қағидаларын бекіту туралы

 «Мемлекеттік  мүлік  туралы» Қазақстан  Республикасының  2011 жылғы   1 
наурыздағы Заңының 215-бабы 4-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Мемлекет меншігіне жекелеген негіздер бойынша айналдырылған 
(түскен) бағалы металдарды, асыл тастарды жəне олардан жасалған бұйымдарды тасымалдау, 
қабылдау, есепке алу, бағалау, сақтау жəне өткізу қағидалары бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру 
комитеті (Э.К.Өтепов) заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оны мерзімді баспа 

басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберілуін;
3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында 

орналастырылуын қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 

қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Қаржы министрі
Б.СҰЛТАНОВ

КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы Əділет министрі
_____________Б. Имашев
2015 ж. 23 маусым

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы Ұлттық Бан кiнің Төрағасы мiндетiн атқарушы
_____________К. Кожахметов
2015 ж. 14 мамыр

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2015 жылғы 12 мамырдағы № 300 бұйрығымен бекітілген

Мемлекет меншігіне жекелеген негіздер бойынша айналдырылған (түскен) бағал ы 
металдарды, асыл тастарды жəне олардан жасалған бұйымдарды тасымалдау, 

қабылдау, есепке алу, бағалау, сақтау жəне өткізу қағидалары

1. Жалпы ережелер
1. Мемлекет меншігіне жекелеген негіздер бойынша айналдырылған (түскен) бағалы 

металдарды, асыл тастарды жəне олардан жасалған бұйымдарды тасымалдау, қабылдау, 
есепке алу, бағалау, сақтау жəне өткі зу қағидал ары (бұдан əрі – Қағидалар) «Мемлекеттік 
мүлік туралы» 2011 жылғы  1 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан əрі – Заң) 
215-бабы 4-тармағына сəйкес əзірленді жəне мемлекет меншігіне жекелеген негіздер бой-
ынша айналдырылған (түскен) бағалы металдарды, асыл тастарды жəне олардан жасалған 
бұйымдарды тасымалдау, қабылдау, есепке алу, бағалау, сақтау жəне өткізу тəртібін бекітеді.

2. Қағидаларда пайдаланылатын негізгі ұғымдар мен қысқартулар:
1) арнайы байланыс қызметі – Ұлттық почта операторының республикалық арнайы бай-

ланыс қызметі;
2) асыл тастар – табиғи алмастар, зүбəржаттар, лағылдар, сапфирлер жəне алексан-

дриттер, сондай-ақ шикі (табиғи) жəне өңделген түрдегі табиғи меруерт жəне бірегей жақұт 
қосылымдары;

3) бағалы металдар – алтын, күміс, платина жəне платина тобындағы маталдар (палладий, 
иридий, родий, рутений жəне осмий);

4) бағалы металдардың сынықтары мен қалдықтары – пайдалануға келмейтін, пайдала-
ну құндылығын жоғалтқан немесе жоюға жататын бұйымдар жəне (немесе) олардың бағалы 
металы ба р құрамдас бөліктері, сондай-ақ жөнделмейтін ақауды қоса алғанда бағалы метал-
дарды шығару мақсатында кейіннен өңдеу үшін пайдаланылатын техникалық жəне тұрмыстық 
мақсаттағы өнімді өндіру жəне пайдалану кезінде пайда болған құрамында бағалы металы бар 
материалдардың, металлургиялық өндірістің аралық өнімдерінің қалдықтары; 

5) бұйымдар – қоспасы жоқ немесе бетінде нақыштары жоқ зергерлік тастар қойылған, 
сапалы, бұрын пайдаланылмаған алтыннан, платинадан жəне күмістен жасалған бұйымдар, 
нақыштары жоқ шыны, фарфор жəне басқалар қойылған күмістен жасалған бұйымдар, сондай-
ақ бұйымның жалпы салмағының 30% (отыз пайызынан) көбі күміс массасынан тұратын күміс 
жіпті (білезік, түйреуіш, алқа жəне басқалар) маржаннан жəне інжуден жасалған, сапалы, 
бұрын пайдаланылмаған сынамалық клеймосы/дайындаушының маркасы бар бұйымдар;

6) жергілікті атқарушы органдар – аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың 
жергілікті атқарушы органдары;

7) зергерлік қосымшалар – зергерлік өндірісте пайдаланылатын, зергерлік бұйымдарға 
айналдырылған табиғи, синтетикалық тастар мен тас секілді заттар; 

8) зергерлік тастар – зергерлік өндірісте пайдаланылатын асыл жəне зергерлік-қолдан 
жасалған тастар;

9) Комиссия – «Жекелеген негіздер бойынша мемлекет меншiгiне айналдырылған (айналды-
рылуы тиіс) мүлiктi есепке алудың, сақтаудың, бағалаудың жəне одан əрi пайдаланудың кейбір 
мəселелері» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 26 шілдедегі № 833 қаулысына 
(бұдан əрі – № 833 Қағида) сəйкес уəкілетті органның немесе жергілікті атқарушы органның 
шешімімен құрылған комиссия;

10) Комитет – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ме млекеттік мүлік жəне 
жекешелендіру комитеті;

11) құндылықтар - бағалы металдар, асыл тастар жəне олардан жасалған бұйымдар;
12) құндылықтарды алған орган (тұлға) – Заңның 210-бабында көзделген негіздемелер 

бойынша құндылықтарды беретін мемлекеттік кірістер органдары, тұлғалар;
13) құндылықтар бар жөнелтілім – осы Қағидалардың 4-тармағында көзделген талаптарға 

сəйкес жіберуші Орталыққа пломбаланған (мөр басылған), қапталған құндылықтар жəне 
оларға ілеспе құжаттар;

14) құндылықтар бар орын – бір ыдысқа (қап, қорап, жəшік жəне т.б.) тізімдемесімен (құнды 
металдардың сынықтарына жас алмайды) қоса қапталған, Орталық комиссия пломбалаған жəне 
құндылықтың атауы (есебі), саны (бұйымдардың), жалпы, лигатуралық жəне химиялық таза 
массасы (оларды есептеу мүмкін болғанда), бағасын кеміткендегі массасы (болған жағдайда), 
сынамасы (құнды металдың құрамының), актінің нөмірі мен күні, сарапшы мен бақылаушының 
тегі, аты жəне əкесінің аты көрсетілген жапсырма қағазы бар бір немесе бірнеше салымдар; 

15) құндылықтарды соңғы қабылдау жəне сұрыптау – құндылықтардың санын, массасын 
(жалпы, лигатуралық жəне химиялық таза), сынамасын (қорытпадағы бағалы металдардың 
массалық үлесі) анықтау, жіктеу жəне зергерлік қоспалардың (болған жағдайда) массасын 
анықтау, оларды құндылықтардың бекітілген түрлері жəне бағалы металдардың сынамалары 
бойынша кұндылықтарды сұрыптай отырып жіберушінің ілеспе құжаттарының мəліметтерімен 
(тізімдемемен немесе тізімдеме актісімен) салыстыру;

16) Орталық – «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі» республикалық мемлекеттік 
мекемеcінің Кассалық операциялар жəне құндылықтарды сақтау орталығы (филиалы);

17) Орталық комиссия – құндылықтар бар жөнелтілімдерді ашуды, қабылдауды жəне 
олардың ішіндегі құндылықтарды сұрыптауды жүзеге асыру үшін құрылған сарапшы жəне 
бақылаушыдан тұратын комиссия;

18) салым – атауы, саны (бұйымның) жалпы жəне лигатуралық массасы, бағасын 
кеміткендегі (болған жағдайда) жəне сынамасының массасы (құнды металдардың құрамы) 
көрсетіле отырып бір бастапқы қаптамаға (қағаз немесе полиэтиленді қалтаға, қағазға) 
орналастырылған бір бұйым немесе бір текті заттардың (бұйымдардың) топтамасы, құнды 
металдардың құрамы немесе сынамасы бірдей құнды металдардың бір түрі;

19) синтетикалық тастар - физикалық жəне химиялық қасиеттері бойынша əртүрлі табиғи 
тастарға сəйкес келетін жасанды кристаллдық тастар;

20) тас секілді заттар - табиғи жəне синтетикалық тастардан қолдан жасалған тастар, 
сондай-ақ жартылай немесе толықтай адам жасаған өнімдер. Бұл тастар табиғи зергерлік жəне 
синтетикалық тастардың түсін жəне сыртқы түрін бере алады да олардың химиялық жəне (не-
месе) физикалық қасиеттерін жəне (немесе) олардың кристаллдық құрылымын бере алмайды;

21) тізілім веб-порталы (бұдан əрі – тізілім) – Интернет желісінде www.gosreestr.kz мекен-
жайы бойынша орналасқан жəне мүлікті есепке алу жəне өткізу бойынша электрондық деректер 
қорына қол жеткізудің бір нүктесін беретін интернет ресурс;

22) уəкілетті орган – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік жəне 
жекешелендіру комитеті жəне оның аумақтық бөлімшелері.

2. Құндылықтарды тасымалдау, қабылдау жəне сақтау тəртібі
3. Сот орындаушылары немесе құндылықтарды алып қойған (беруші) органдар (тұлғалар) 

уəкілетті органды немесе жергілікті атқарушы органды құндылықтарды беру күні, орны жəне 
уақыты туралы олардың жасалғанға дейін кемінде бес жұмыс күн бұрын мерзімде оны есепке 
қою үшін негiз болатын құжаттардың көшірмелерін (тиiстi сот актілерi, мемлекеттiң мұрагерлiкке 
нотариус беретiн құқығы туралы куəлiк, кедендiк ресiмдеу аяқталғаннан кейiн мемлекет пай-
дасына бас тартудың кедендік режиміне сəйкес мəлiмделген кедендік жүк декларациясы, 
мемлекет меншiгiнiң құқығы туындағанын растайтын өзге де құжаттар) жəне болған кезде 
басқа құжаттар (алып қою актілері, сот сараптамасының актілері, атқару парақтары жəне 
басқалары) жазбаша хабарлайды.

Құндылықтарды сот атқарушыларынан немесе құндылықтарды алып қоюшы (беруші) ор-
гандардан (тұлғалардан) уəкілетті органға немесе жергілікті атқарушы органға беру белгіленген 
күні, уақытта жəне орында мүлікті тізімдеу, бағалау жəне (немесе) қабылдап алу-беру актісі 
(бұдан əрі – қабылдап алу-беру актісі) бойынша əрбiр затты мұқият сипаттаумен мүлiктiң 
атауын, өлшем бірлігін, санын, мүлiктi қабылдау кезiнде бiрлiкке үшін алдын ала бағалауын, 
сомасын көрсете отырып жүзеге асырылады.

Қабылдап алу-беру актісін уəкілетті орган немесе жергілікті атқарушы орган № 833 
Қағидаға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша онда көрсетілген тараптардың саны бойынша 
мөлшерде жасалады.

Коммуналдық меншікке иесіз, мұрагерлік, құрамында мəдени құндылықтарға жататын 
заттары жоқ қазына, олжалар негіздері бойынша айналдырылған (түскен) құндылықтарды 
жергілікті атқарушы органдар есепке алу күнінен он күнтізбелік күн аспайтын мерзімде 
уəкілетті органдардың аумақтық бөлімшелеріне оларды кейіннен Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына (бұдан əрі – Ұлттық Банктің аумақтық филиалы) немесе 
Орталыққа жөнелту үшін береді. 

4. Орталыққа немесе Алматы қалалық филиалы мен Алматы облыстық филиа-
лын қоспағанда, Ұлттық Банктің аумақтық филиалына одан əрі Орталыққа жіберілетін 
құндылықтарды уəкілетті орган ішкі тігіспен тігілген тығыз матамен қапталып, ағаш жəшікке 
немесе картон қорапқа (құндылықтардың санатына қарай) буып-түйеді. Бағалы металдардан 
жасалған монеталарды ішкі тігіспен тігілген тығыз матадан жасалған екі қапқа (бірінің ішіне 
бірі салынып) буып-түюге рұқсат етіледі. Құндылықтар салынған жөнелтілімдер (құндылықтар 
салынған қаптардың ауыздары) ораманы жəне пломбаны бұзбай ашудың мүмкін еместігін 
қамтамасыз ететіндей түрде буылуы (тігілуі) жəне корғасын пломбамен пломбалануы тиіс. 
Жөнелтілімдерде (немесе қапқа таңбаларда) бағасы, өлшемдері: ұзындығы, ені, биіктігі санти-
метрмен, брутто салмағы, алушының жəне жіберушінің мекенжайы көрсетіледі. Құндылықтар 
бар бір жөнелтілімнің немесе қаптың ең жоғарғы салмағы он килограмнан аспауы тиіс. 
Құндылықтар бар жөнелтілімдерді (қаптарды) поштамен жəне қағаз пакеттермен жіберуге 
жол берілмейді.

Уəкілетті орган құндылықтарды буып-түю кезінде пайдаланылатын уəкілетті органның 
аумақтық бөлімшесі басшысының қолымен жəне елтаңбалық мөрмен куəландырылған пломба-
лар бедерлерінің үлгілерін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалдары мен 
Орталыққа ұсынады. Пломбалар бедерлерінің куəландырылған үлгілерін (олар ауыстырылған 
жағдайда бедерлердің жаңа үлгілері) уəкілетті орган құндылықтар бар жөнелтілімдерді 
(қаптарды) жібергенге немесе тапсырғанға дейін алдын ала ұсынады.

5. Құндылықтар бар жөнелтілімдерді (қаптарды) уəкілетті орган өзі дербес немесе ар-
найы байланыс қызметі арқылы Орталыққа немесе Алматы қалалық филиалы мен Алматы 
облыстық филиалын қоспағанда, одан əрі Орталыққа жіберу үшін өзі дербес Ұлттық банктің 
аумақтық филиалына жібереді. 

Құндылықтар бар жөнелтілімдерді (қаптарды) Орталыққа жіберуді Ұлттық банктің аумақтық 
филиалдары тек оның жүк көтергіштігі, сыйымдылығы жəне есіктерінің ені шегінде арнайы 
вагонмен жолай жеткізу мүмкін болғанда ғана жүзеге асырады.

6. Құндылықтар салынған жөнелтілімдерді (қаптарды) жіберген кезде уəкілетті орган бағалы 
метал мен тастың санын, салмағын, сынамасын, түрін (атауын) жəне əрбір заттың ерекше 
белгілерін көрсете отырып, олардың əрқайсысының егжей-тегжейлі сипаттамасы көрсетілген 
акт тізімдемесін (бұдан əрі – Тізімдеме) осы Қағидаға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 
жасайды, оған уəкілетті органның аумақтық бөлімшесінің басшысы қол қояды.

Тізімдемеге құндылықтарды мемлекет иелігіне айналдыруға негіз болатын құжаттардың (сот 
шешімі, сот сараптамасының актілері, есептен шығару актілері жəне басқалар) көшірмелері 
қоса беріледі.

Тізімдеме үш данада жасалады, олардың бір данасы уəкілетті органда қалады, екіншісі - 
құндылықтар салынған жөнелтілімнің (қаптың) ішіне салынады, үшіншісі - ілеспе хатпен бірге 
Орталыққа жіберіледі. 

Ілеспе хатта құндылықтар мүл іктің қандай түріне жататындығы (тəркіленген, мұрагерлік, 
иесіз немесе қазына), оның мемлекет меншігіне қандай негіз бойынша өткені, оның кімнің 

иелігінде болғаны (егер ол белгілі болса) құндылықтарды тəркілеуге құжаттардың (сот шешімі, 
сот сараптамасының актілері, есептен шығару актілері жəне басқалар) көшірмелерін қоса 
беріледі, сондай-ақ жөнелтілімді (қапты) ашу жəне құндылықтарды саны бойынша қабылдау 
кезінде уəкілетті орган өкілінің міндетті қатысуының қажеттігі көрсетіледі немесе өз өкілінің 
қатысуынсыз жөнелтілімді (қапты) ашуға жəне құндылықтарды қабылдауға келісім беріледі.

7. Құндылықтар салынған жөнелтілімдерді (қаптарды) уəкілетті орган өкілдерімен Ұлттық 
Банкінің аумақтық филиалдарының немесе Орталықтың материалдық жауапты тұлғаларына 
жөнелтуі уəкілетті органның өкілдерінен Алматы қаласы жəне Алматы облысы үшін Ұлттық 
Банкінің аумақтық филиалдарының немесе Орталықтың аумағында белгіленген күні мен 
уақытында жүзеге асырылады.

8. Құндылықтар салынған жөнелтілімдерді (қаптарды) уəкілетті орган Ұлттық Банкінің 
аумақтық филиалдарына немесе Орталыққа жіберуден бұрын бес жұмыс күні ішінде Орталыққа 
Тізімдеме мен ілеспе хатты ұсынады.

Орталық Тізімдеме мен ілеспе хатты алған кезде жіберушіні жəне Ұлттық банктің аумақтық 
филиалын Тізімдеме мен ілеспе хатты ұсынғаны туралы хабардар етеді немесе табылған 
сəйкессіздіктер туралы жіберушіге хабарлайды, ол аталған сəйкессіздіктерді құндылықтар 
салынған жөнелтілімдерді тапсырудан бұрын жояды.

Ұлттық банктің аумақтық филиалы уəкілетті органнан құндылықтар салынған 
жөнелтілімдерді (қаптарды) одан əрі Орталыққа жөнелту үшін Орталықтың растауын алғаннан 
кейін ғана қабылдайды.

9. Ұлттық Банктің аумақтық филиалдары арқылы уəкілетті органмен Орталыққа жіберілетін 
(жөнелтілетін) құндылықтар салынған жөнелтілімдер (қаптар) одан əрі Орталыққа жіберу үшін 
Ұлттық Банктің аумақтық филиалдарының материалдық жауапты тұлғаларына тапсырылады.

10. Құндылықтар салынған жөнелтілімдерді (қаптарды) сақтауға алдын-ала қабылдау оны 
ашпай-ақ сыртқы қабының, байланған жібінің бүтіндігін, пломбасы мен мөрінің сақталғандығын 
тексеру, осы Қағидалардың 4-тармағымен көзделген тəртіпте ұсынылған нұсқамен 
пломбылардың таңбаларын салыстыру жолымен жүргізіледі.  

Құндылықтар салынған жөнелтілімдерді (қаптарды) арнайы байланыс қызметінен Тізім 
бойынша Орталық қабылдайды.

11. Орталыққа Алматы қаласындағы уəкілетті органның өкілдерінен арнайы байланыс 
қызметінен келіп түскен, сондай-ақ Ұлттық Банктің аумақтық филиалдары арқылы жолдана-
тын құндылықтар салынған жөнелтілімдерді (қаптарды) алдын-ала қабылдау Орталықтың 
материалдық жауапты тұлғаларымен жүзеге асырылады.

12. Құндылықтар салынған жөнелтілімдер (қаптар) уəкілетті орган өкілдерімен тікелей 
Орталыққа немесе Орталыққа жолдау үшін Ұлттық банктің аумақтық филиалдарына 
тапсырылған жағдайларда уəкілетті орган өкілдері Ұлттық банктің аумақтық филиалдарына 
немесе Орталыққа олардың тапсырылуына кем дегенде бес күн бұрын мерзімде жазбаша 
хабарлама жолдайды, онда құндылықтар салынған жөнелтілімдерді (қаптарды) тапсыра-
тын өкілдің тегі, аты, əкесінің аты, лауазымы, өкілдің жеке басын куəландыратын құжаттың 
мəліметтері жəне құндылықтар салынған жөнелтілімдерді (қаптарды) тапсыру күні көрсетіледі.

Осы Қағидалардың 4-тармағымен көзделген тəртіпті бұза отырып рəсімделген, алдын ала 
жазбаша хабарламасыз жеткізілген құндылықтар салынған жөнелтілімдер (қаптар), сондай-
ақ салымға қол жеткізу мүмкіндігін болдыратын сыртқы қабы, байланған жібі жəне пломбасы 
бүтіндігінің бұзылуы, пломбылар таңбаларының сəйкессіздігі анықталған құндылықтар салынған 
жөнелтілімдер (қаптар) аумақтық филиалдармен жəне Орталықпен (жөнелтілімдерді тікелей 
Орталыққа тапсырған кезде) қабылданбайды.

13. Құндылықтар салынған жөнелтілімдерді (қаптарды) алдын-ала қабылдау нəтижелері 
осы Қағидалардың 2-қосымшасына сəйкес нысан бойынша екі данада жасалған құндылықтар 
салынған жөнелтілімдерді (қаптарды) алдын ала қабылдау актісінде көрсетіледі. Алдын ала 
қабылдау актісінің бірінші данасы Орталықта қалады, екінші данасы құндылықтар салынған 
жөнелтілімдерді (қаптарды) қабылдауды растау үшін уəкілетті органға жолданады. Арнайы 
байланыс қызметінен келіп түскен құндылықтар салынған жөнелтілімдерді (қаптарды) Тізілім 
бойынша қабылдаған кезде алдын ала қабылдау актісінде тізілімнің нөмірі мен күні көрсетіледі, 
сонымен бірге тізілім (тізілімнің көшірмесі) алдын ала қабылдау актісіне тіркеледі. 

Орталыққа жеткізілген құндылықтар салынған жөнелтілімдерді алдын ала қабылдау 
кезінде сот шешімінің жəне тізімдемелердің жоқтығы, тізімдемелерде əрбір заттың, соның 
ішінде жиынтыққа кіретін əрбір заттың (гарнитура, жұп жəне басқалар) саны, салмағы жəне 
сынамасы бойынша мəліметтердің жоқтығы немесе жеткіліксіздігі анықталған жағдайда алдын 
ала қабылдау актісі рəсімделмейді, еркін нысандағы жауапты сақтауға қабылдау актісі ғана 
рəсімделеді, ал жолдаушыға белгіленген тəртіпте рəсімделген ілеспе құжаттарды қабылдағанға 
дейін жөнелтілімді алдын ала қабылдаудан бас тарту туралы хабарландыру хаты жіберіледі. 

Уəкілетті органның жөнелтілімдерді ашуды жəне құндылықтарды саны бойынша 
қабылдауды өзінің өкілінің міндетті түрде қатысуымен жүргізу қажеттілігі туралы нұсқауы бар 
болған жағдайда құндылықтар салынған жөнелтілімдерді (қаптарды) алдын-ала қабылдау 
актісіне ілеспе хатында құндылықтар салынған жөнелтілімдерді (қаптарды) ашу күні көрсетіледі. 
Күнін көрсету мүмкін болмаған жағдайда Орталық құндылықтар салынған жөнелтілімдерді 
(қаптарды) ашу күнін көрсетумен қосымша хат жолдайды. Уəкілетті органның өкілі келген 
кезде қойманың материалдық жауапты тұлғалары/Орталық комиссиясы оның қатысуымен 
құндылықтар салынған жөнелтілімдерді (қаптарды) ашады жəне құндылықтардың саны 
бойынша бар болуын ілеспе құжаттардың (тізімдеменің) мəліметтерімен сəйкестендіреді. 
Жөнелтілімді ашу нəтижелері бойынша осы Қағидалардың 3-қосымшасына сəйкес нысан 
бойынша құндылықтар салынған жөнелтілімдерді ашу актісі жасалады. 

Құндылықтар санының жетіспеуі анықталған жағдайда ашу актісінде жазба жүргізіледі. Бұл 
ретте, көрсетілген мерзімде уəкілетті органның өкілі келмеген жағдайда Орталық жөнелтілім 
мен құндылықтарды ашуды өз бетімен жүргізеді.

Құндылықтар салынған жөнелтілімдерді (қаптарды) уəкілетті органнан Орталыққа 
жолдау үшін қабылдау кезінде «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде жеке жəне 
заңды тұлғалармен кассалық операциялар жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 247 
қаулысымен бекітілген нысан бойынша Ұлттық Банктің аумақтық филиалымен түбіртек 
беріледі (Нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу реестрінде № 10204 тіркелген).

Алдын ала қабылдау актісін алғаннан кейін уəкілетті орган құндылықтарды қабылдаған 
Ұлттық банктің аумақтық филиалына құндылықтарды тапсыру түбіртегін бес жұмыс күні 
ішінде қайтарады.

14. Орталықтың инкассалық қызметімен жеткізілген құндылықтар салынған жөнелтілімдерді 
(қаптарды) Орталықтың материалдық-жауапты тұлғалары алдын ала қабылдау кезінде қаптың, 
байланған жіптің жəне пломбының бүтіндігі, пломбы оттискілерінің үлгіге сəйкес келмеуі 
анықталған жағдайда, құндылықтар салынған жөнелтілім (қап) жауапты сақтауға қойылып, 
еркін нысандағы жауапты сақтауға қабылдау актісі ресімделеді.

Аталған факті бойынша Орталық уəкілетті органға қабы бүлінген жөнелтілімнің ішінде 
құндылықтардың бар екенін комиссиялық тексеру кезінде оның өкілінің қатысу қажеттілігі не-
месе өзінің өкілінсіз тексеру жүргізуге рұқсат беруі туралы жазбаша ескерту хатын жолдайды.

Қойманың материалдық жауапты тұлғалары/Орталықтың комиссиясы уəкілетті органның 
өкілінің келуімен немесе уəкілетті органның жазбаша келісімінің түсуімен уəкілетті органның 
өкілінің қатысуымен (немесе уəкілетті органның жазбаша келісімінің негізінде оның 
қатысуынсыз) құндылықтар салынған жөнелтілімді (қапты) ашып, құндылықтардың саны бой-
ынша бар болуын ілеспе құжаттардың (тізімдеме актісі) мəліметтерімен салыстыра тексереді. 
Жөнелтілімдерді ашу нəтижелері бойынша ашу актісі жасалады.

Құндылықтар Орталықтың материалдық жауапты тұлғаларымен/Орталық комиссиясымен, 
сондай-ақ уəкілетті органның өкілімен, ол құндылықтар салынған жөнелтілімді (қапты) ашуға 
қатысқан жағдайда қайта қапталады жəне пломбыланады.

Құндылықтардың саны тізімдеме актісіндегі мəліметтерге сай келсе құндылықтар салынған 
жөнелтілімді (қапты) алдын ала қабылдап алу актісі ресімделеді, пломбыланған құндылықтар 
салынған жөнелтілім (қап) кезегімен Орталық комиссиясының өкімімен соңғы қабылдау жəне 
сұрыптау үшін беріледі.

Құндылықтар санының жетіспеуі жəне/немесе артықтығы анықталған жағдайда 
жөнелтілім (құндылықтар салынған қап) қайта жауапты сақтауға еркін нысанда акті жасау 
арқылы қойылады, ол туралы Қазақстан Республикасы заңнамасына сəйкес тиісті шаралар 
қабылдағанға дейін ашу актісінде жазба жүргізіледі.

15. Ұлттық банктің аумақтық филиалдарының жəне Орталықтың ғимаратына/аумағына 
құндылықтар салынған жөнелтілімді (қапты) əкелерде (кіргізерде) радиоактивтілікке бақылау 
өлшеу жүргізіледі. Радиациялық сəуле шығарғыштығы «Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз 
етуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» гигиеналық нормативтерін бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 27 ақпандағы 
№ 155 бұйрығымен (Нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу реестрінде № 10671 
тіркелген) белгіленген нормативтерден жоғары жөнелтілімдер Ұлттық банктің аумақтық 
филиалдарының жəне Орталықтың ғимаратына/аумағына əкелуге (кіргізуге) жатпайды жəне 
тез арада қайтарылуы тиіс. 

16. Саны екі мыңнан аса құндылықтар салынған жөнелтілімдер (Тізімдемеге сəйкес) 
қойманың материалдық жауапты тұлғалары құндылықтар салынған жөнелтілімдерді ашу жəне 
бөлу актісін алумен кішкене жөнелтілімдерге бөлуі мүмкін.

Құндылықтарды соңғы қабылдау мен сұрыптауды Орталықтың өкімімен құрылған 
Орталықтың комиссиясы жүргізеді. Орталық комиссиясы жөнелтілімді ашу, құндылықтарды 
салмағы мен сапасы бойынша қабылдауды жүргізеді. Құндылықтарды қабылдаумен бірмезгілде 
белгіленген құндылықтар түрлерінің тізбесіне сəйкес олардың сынамалары мен түрлері бой-
ынша сұрыптау жүзеге асырылады.

Жөнелтілімді (қапты) ашу, соңғы қабылдау мен сұрыптау Орталықпен жөнелтілімдердің 
түсу кезектілігіне сəйкес жүзеге асырылады.

17. Құндылықтарды қабылдау жəне сұрыптау нəтижелері осы Қағидалардың 4-қосымшасына 
сəйкес ресімделген қабылдау жəне сұрыптау актісінде көрсетіледі. Құндылықтарды қабылдау 
жəне сұрыптау актісінде ілеспе хатта көрсетілген жəне Орталықта бағалы металдардың 
салмағы мен сынамасын анықтау, зергерлік қоспаларды жіктеу жəне салмағын анықтау 
нəтижесінде алынған əрбір қосымшаның мəліметтері жазылады.

Салмағы тұрақсыз бұйымдар (ағашпен, гипспен, конифольмен, былғары белдіктерімен, 
матамен, маржанмен, інжумен жəне басқа гигроскопиялық материалдармен, сап бағалы 
металдармен жасалған) жəне уақыт өте келе қалай көбейсе, солай азаюы мүмкін бұйымдар 
жалпы салмағы бойынша ғана есептеледі. Осындай бұйымдарға сап бағалы металдар мен 
гигроскопиялық материалдармен құндылықтарға осы Қағидаларға 5-қосымшаға сəйкес фор-
ма бойынша салмақтың өзгергені көрсетіліп карточкалар жасалады, олар құндылықтары бар 
орынға бұйымдармен бірге салынады. Салмақтың барлық өзгерістері мүмкін болып табылады 
жəне қабылдау жəне сұрыптау актілерінде, құндылықтарды біріктіру актілерінде, ашу жəне 
құндылықтарды соңғы өлшеу актілерінде салмақтың өзгеру себебін көрсету арқылы өлшенген 
мезгілдегі нақты жалпы салмақ көрсетіледі.

Бұйымды бұзбай оның химиялық таза салмағын анықтау мүмкін емес бұйымдар (жапсыр-
масымен бұйымдар, күрделі бұйымдар, сағат механизмдері жəне басқалар) жалпы салмақ 
бойынша бұйымдардың атауында бұйымның сынамасын көрсетумен есептеледі (мəселен, 
сағат корпустары 750 сынама).

18. Құндылықтарды қабылдау кезінде олардың салмағы мен сапасы оларды ластан жəне 
басқа да заттардан тазартқаннан кейін анықталады. Тазарту бұйымға зақым келтірілмей 
жүргізіледі.

19. Комиссия құндылықтарды қабылдау кезінде жіберушінің ілеспе құжаттарындағы де-
ректерден құндылықтардың саны, бағалы металдың немесе асыл тастардың түрі, бағалы 
металдың сынамасы (бір бірліктен асып кетсе) мен бұйымның салмағы (құнды металдар бойын-
ша 0,5 грамнан, асыл тастар бойынша 0,05 караттан көп) бойынша айырмашылықтары барлығы, 
сондай-ақ жіберушінің ілеспе құжаттарды рəсімдеуінде кемшіліктердің орын алғандығы туралы 
жіберушіге жəне Комитетке тиісті шаралар қабылдау үшін анықталған айырмашылықтарды 
көрсете отырып наразылық жолданады.

20. Бағалы металдардың салмағы мен сынамасын анықтау, түрлі құнды металдардың 
бөлінбейтін бөліктерінен тұратын, түрі бір сынамасы əртүрлі зергерлік қоспаларды, сонымен 
қатар күрделі бұйымдарды жіктеу жəне салмағын анықтау, бағалы металдардың түрі мен сы-
намасы бойынша сұрыптауды Орталықтың актісіне сəйкес жүзеге асырылады. 

21. Бұйымдағы сынамалық белгіге сəйкес келмейтін немесе сынамалық белгісі/маркиров-
касы жоқ бұйымдар тиісті бағалы металдың сынығы ретінде ең жақын төменгі стандарттық 
сынамалар (ҚР СТ 1003-асыл металдардың негізіндегі қорытпалар, 1999 жылғы 1 шілдеден 
қолданысқа енгізілді) бойынша есепке алынады.

Құндылықтарды қабылдау жəне сұрыптау нəтижесінде пайда болған қалдықтар (желім, 
сынықтары бар тастар, жіп жəне басқалар) Орталық комиссиясымен жойылады, ол туралы 
қабылдау жəне сұрыптау актісінде қалдықтың жалпы салмағы көрсетіліп жазылады.

22. Құндылықтарды қабылдау жəне сұрыптау кезінде бағалы металдардың тиісті түрлерінің 
«сынықтар» түріне сыныққа жатқызылу себептерін көрсете отырып келесі құндылықтар 
есептеледі: бұрын қолданылған бұйымдар, сынамалық белгісі/маркировкасы бұйымдағы 
сынамалық белгіге сəйкес келмейтін, тозығы жеткен, бүлінген, өзгертілген, жиынтықталмаған, 
толық салмағы жоқ бағалы металдардан жасалған монеталар, сондай-ақ, сыртқы түрі, марки-
ровкасы бағалы металдың салмағы мен құрамы бойынша республикалық жəне халықаралық 
стандарттарға сəйкес келмейтін бағалы металдардың құймасы.

Сыныққа жатқызылған бұйымдарға ендірме қойылады, бұйымдар иесіздендіріп құнды 
металдардың түрлері жəне сынамалары бойынша біріктіріледі.

Түрі жəне сынамасы бір бағалы металдардың сынығы қабылдау кезінде салмағы 15 кило-
грамнан аспайтын жеке қосымшаларға біріктіріледі.

23. Соңғы қабылданып жəне бағалы металдар мен зергерлік қоспалардың түрлері, сына-
масы бойынша сұрыпталған құндылықтар матадан жасалған қаптарға (орындарға) қабылдап 
алу жəне сұрыптау актісіне сəйкес қапталады, ол Орталық комиссия мүшелерімен пломбы-
ланады. Қапталған жəне пломбыланған орындарды Орталық комиссиясымен Орталықтың 
өкімімен қоймаға қойылады.

24. Құрылыстық қалдық түріндегі құндылықтар (жаңқа, ұнтақ, құнды металдардың ұсақ 
бөліктерінің көп мөлшері), сонымен қатар түйіршік, құм жəне катодты алтындар бағалы 
металдардың құрамын анықтау үшін сынақтан өткізіледі. Сынақ жүргізу кезіндегі сынақ 
қорытындылары соңғы болып есептеледі. Құндылықтарды, таңдап алынған жəне сараптама-
дан өткен үлгімен қоса қаптап, құндылықтардың тиісті түріне жатқызылады. Осы Қағидалардың 
4-тармағымен бекітілген талаптарға сəйкес қапталған құндылықтар да сынақтан кейін Орталық 
өкімімен қайтадан қоймаға қойылады.

25. Барлық құндылықтар оларды қабылдап, өңдеп, сұрыптап жəне құндылықтардың белгілі 
бір түріне жатқызылғаннан кейін (құндылықтардың түрі мен сынамасына, зергерлік қоспалардың 
бар болуы мен түрі бойынша) біріктіру кезеңінен өтеді. Біріктіру түрі жəне сынамасы бір 
құндылықтар бар жеке орындардың жинақталуы бойынша Орталық өкімімен жүзеге асыры-
лады. Құндылықтарды біріктіру нəтижесі осы Қағидалардың 5-қосымшасына сəйкес формада 
жасалған актіде көрсетіледі, оған құндылықтардың түрі жəне сынамасы жөніндегі тізімдеме 
қоса тіркеледі. Зергерлік сынамалы бағалы металдардың сынығының тізімдемесі жасалмайды.

Құндылықтарды біріктіру кезінде олардың салмағы, саны, металдың түрі мен сынамасы, 
зергерлік қоспалардың сипаттамасы қайта тексеріледі, сонымен қатар, құндылықтардың 
белгіленген түріне жатқызылуы анықталады, қажет болған жағдайда бір түрінен екіншісіне 
ауыстырылады.

26. Құндылықтар салынған жөнелтілімдерді (қаптарды), құндылықтар салынған орынды 
сақтау буып-түйілген, пломбаланған күйде Орталықтың немесе Ұлттық банктің аумақтық 
филиалының қоймасында орналасқан сөрелерде, шкафтарда, сейфтерде, арбаларда жүзеге 
асырылады.

Орталықтың немесе Орталықтың материалдық жауапты тұлғаларының Комиссиясы 
құрған жəне буып-түйген құндылықтар салынған орындардың жапсырмаларында актінің 
(құндылықтар салынған жөнелтілімдерді ашу жəне бөлу, ашу жəне соңғы өлшеу, қабылдап алу 
жəне сұрыптау, біріктіру) нөмірі мен уақыты, Орталықтың немесе Орталықтың материалдық 
жауапты тұлғаларының Комиссия мүшелерінің тегі, аты-жөні, əкесінің аты (бар болған 
жағдайда) көрсетіледі.

2. Құндылықтарды есепке алу жəне бағалау
27. Құндылықтарды бағалау уəкілетті орган қабылдау жəне сараптау актісін алғаннан 

кейін жүргізіледі.
28. Республикалық меншікке айналдырылған құндылықтарды бағалау жөніндегі жұмысты 

ұйымдастыруды уəкілетті орган жүргізеді.
Коммуналдық меншікке айналдырылған құндылықтарды бағалау жөніндегі жұмысты 

ұйымдастыруды жергілікті атқарушы орган жүргізеді.
Құндылықтарды бағалау қызметі бойынша өнім берушіні таңдау Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік сатып алулар туралы заңнамасына сəйкес іске асырылады.
29. Орталықтағы құндылықтарды беру мына жағдайларда жүргізіледі:
1) осы Қағидалармен бекітілген тəртіпте комиссиясы келісімшарты негізінде құндылықтарды 

сауда ұйымдар арқылы өткізу үшін уəкілетті органға беру;
2) соттың шешімі бойынша иесіне қайтару үшін уəкілетті органға беру.
30. Уəкілетті орган құндылықтарды алуға болжанған уақыттан бес жұмыс күні бұрын 

Орталыққа өкіл(дер)дің тегі, аты-жөні, əкесінің аты (бар болған жағдайда), олардың жеке басын 
куəландыратын құжаттардың реквизиттерін, сенімгерліктің нөмірлері мен күндері, сондай-ақ 
алу мерзімін көрсетіп жазбаша хабарлама жолдайды.

Орталық үш жұмыс күні ішінде уəкілетті органды оның жазбаша хабарламаны алғандығын 
ескертеді.

31. Орталықпен берілген иесіз, мұрагерлік, құрамында мəдени құндылықтарға жататын 
заттары жоқ қазына, олжалар негіздері бойынша коммуналдық меншікке айналдырылған 
(түскен) құндылықтарды уəкілетті органның аумақтық бөлімшелері беру күнінен он күнтізбелік 
күн аспайтын мерзімде жергілікті атқарушы органдарға оларды өткізу, сот шешімі немесе 
бағалау бойынша иесіне қайтару үшін береді.

32. Орталықтан құндылықтарды беруге уəкілетті тұлғалармен қол қойылған жəне мөрмен 
расталған уəкілетті органның тиісті жазбаша шешімі негіз болады.

Орталықтың құндылықтарды рұқсат етілмеген жағдайда беруіне жол бермеу мақсатында 
уəкілетті орган Орталыққа уəкілетті органның аумақтық бөлімшелерінің құндылықтарды беру 
шешіміне қол қою құқығы бар лауазымды тұлғаларының қолдары мен уəкілетті орган мөрі 
оттискісінің нотариалды куəландырылған үлгілерін жолдайды.

33. Уəкілетті органға Орталықтан құндылықтарды беру ағымдағы күнтізбелік айдың соңғы 
күні жəне желтоқсанның 25-31 аралығында берілмейді. 25-желтоқсаннан кейін құндылықтарды 
беру тоқтатылады жəне шығарылған өкім бойынша құндылықтар алынбағандықтан олардың 
күші жойылып, Орталық оны жояды. Уəкілетті органның хаты мен сенімхаты да өз күшін жояды.

Орталықтың қоймасынан құндылықтарды беру осы Қағидалардың 7-қосымшасына сəйкес 
құндылықтарды беру актімен ресімделеді.

34. Қапталған орындағы құндылықтардың бір бөлігін ғана беру қажет болған жағдайда 
Орталық директоры немесе оның орнындағы тұлғаның өкімімен Орталық комиссиясы 
осы Қағидалардың 8-қосымшасына сəйкес нысанда толтырылған құндылықтарды ашу 

жəне бөлу актісі толтырыла отырып, құндылықтарды ашу жəне бөлуді жүзеге асырады.
Ашу жəне бөлу кезінде құндылықтарды бақылау өлшеуі, олардың сапасы мен зергерлік 

бұйымның сипаттамасы тексеріледі, сонымен қатар олардың құндылықтардың белгілі түрлеріне 
жатқызылғанын анықтау жүргізеді.

35. Құндылықтар мемлекеттің меншігіне келіп түскен актіні сот бұзған жағдайда (тиісті 
бөлігін өзгерткенде) уəкілетті органға сол күйінде қайтарады. Сот актісі (бұзу туралы) Орталыққа 
түскенге дейін құндылықтар заңда белгіленген тəртіппен өткізіліп кеткен болса, онда өткізуден 
түскен қаржының шегіндегі оның құны иесіне қайтарылады. 

Егер өткізілген құндылықтар бағалы металдардың сынығына жатқызылған болса, онда 
уəкілетті органның немесе жергілікті атқарушы органның шешімі бойынша иесіне бағалы 
металдардың химиялық таза салмағының құнын соттың қайтару туралы шешім қабылдаған күнгі 
бағалы металдар нарығының Лондондық ассоциациясының таңғы фиксингі (құнды металдарға 
ақпараттық-анықтамалық баға) жəне Қазақстан қор биржасының таңғы (негізгі) сессиясында 
орын алған теңгенің АҚШ долларына орташа есептелген биржалық курсының көбейтіндісінен 
есептелген, ақша қаражаты төленеді.

Уəкілетті органмен немесе жергілікті атқарушы органмен өткізілген құндылықтардың 
немесе сыныққа жатқызылған құндылықтардың құнын қайтару тиісті бюджеттің қаражаты 
есебінен жүзеге асырылады.

36. Құндылықтарды есепке алуды уəкілетті орган жүзеге асырады.
37. Құндылықтарды біріктіру, бөлу немесе Орталықта бақылау өлшеуі кезінде 

құндылықтардың салмағы мен сынамасының өзгерген жағдайда ол туралы актіде көрсетіледі, 
соның негізінде айырмашылықтарды есептен шығару немесе кірістеу жүргізіледі. Соған 
қарамастан айырмашылықтарды есептен шығару жəне есепке алу рұқсат етілгеннен аспай-
тыны Орталық комиссиясы шешімімен, ал рұқсат етілгеннен асып кеткені уəкілетті органның 
келісімі бойынша есептен шығаруға немесе есепке алуға жатқызылады.

38. Құндылықтар салынған жөнелтілімді есепке алуды уəкілетті орган құндылықтар 
салынған жөнелтілімді алдын ала қабылдау актілерінің негізінде жүргізеді. Бағалау құны, 
жіберушінің атауы мен алдын ала қабылдау актінің деректемелері (деректер болған жағдайда) 
осы Қағидаларға 9-қосымшаға сəйкес белгіленген нысанда жеткізушілерден келіп түскен 
құндылықтар салынған жөнелтілімдерді тіркеу журналында тіркеледі.

Құндылықтарды біріктіру, бөлу немесе бақылау өлшеуі кезіндегі оның салмағы өзгерген 
жағдайда масса бойынша туындаған айырмашылықты есепке алуды уəкілетті орган тиісті 
актілердің негізінде жүргізіледі.

39. Құндылықтарды талдаулық есепке алу Орталықпен бекітілген құндылықтар түрлерінің 
тізіміне сəйкес осы Қағиадаларға 10-қосымшаға сəйкес нысан бойынша құндылықтардың 
түрлері мен сынамалары бойынша құндылықтарды республикалық меншікке жекелеген негіздер 
бойынша айналдырылған (түскен) сандық-сомалық есепке алу кітабында тиісті есепке алу 
бірліктерімен жүзеге асырылады. Құндылықтарды сандық-сомалық есепке алу кітабына жазу 
белгіленген тəртіппен рəсімделген қабылдау жəне сұрыптау актілері, біріктіру актілері жəне 
басқа құжаттар негізінде жүзеге асырылады. Құндылықтардың келіп түсуі жəне кетуі жөніндегі 
операцияларды құндылықтарды сандық-сомалық есепке алу кітабына жазу қалған қалдықты 
шығара отырып əрбір қабылдаудан жəне жіберілгеннен кейін жүргізілуі тиіс.

40. Құндылықтарды түгендеуді Комитет кемінде жылына бір рет Ұлттық Банктің 
келісімімен жүргізеді. Құндылықтар салынып қапталған орындарды бақылау өлшеуі кезінде 
осы Қағидалардың 11-қосымшасына сəйкес Ашу жəне бақылау өлшеуі актісімен рəсімделеді.

Құндылықтарға соңғы өлшеу жүргізгенде олардың сапасын, зергерлік қойылымдардың 
сипаттамасын тексеруге, сондай-ақ, оларды белгіленген құндылықтардың түріне жатқызуды 
анықтауға рұқсат етіледі.

Орталықта құндылықтарды рəсімдеу нəтижелері екі данада түгендеу актімен рəсімделеді. 
Ашу жəне бақылау өлшеуі актілері түгендеу актісіне қоса беріледі.

4. Құндылықтарды өткізу тəртібі
41. Құндылықтарды өткізуді уəкілетті орган немесе жергілікті атқарушы орган сауда 

ұйымдары арқылы жүзеге асырады.
42. Құндылықтар сауда ұйымдары арқылы Комиссияның шарты негізінде іске асырылады.
43. Комиссия шартының негізінде сауда ұйымдары арқылы құндылықтарды өткізу мынадай 

тəртіпті сақтай отырып жүзеге асырылады:
1) əрбір бұйымның атауы, шығарған елі (егер белгілі болса), бағалы металдың түрі, 

саны, ендірме саны, сынамасы/құрамы, жалпы, лигатуралық жəне химиялық таза салмағы, 
ендірме сипаттамасы көрсетілген құндылықтар туралы ақпарат, сондай-ақ құны комиссия 
шешімді қабылдаған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде уəкілетті органның немесе жергілікті 
атқарушы органның шешімі қабылданған күннен бастап тізілімнің веб-порталында көрсетіле 
отырып жарияланады;

2) сауда ұйымдарының мүлікті өткізуге өтінімдері тізілімнің веб-порталында хабар-
лама жарияланған күннен бастап күнтізбелік он бес күн ішінде тізілімнің веб-порталында 
қабылданады. Мүлікті өткізуге өтінімге мынадай құжаттардың сканерленген көшірмесі қоса 
тіркеледі:

заңды тұлғалар үшін – заңды тұлғаны тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамалар немесе 
куəлік, құрылтай құжаттары (жарғы немесе құрылтай шарты);

жеке тұлғалар үшін – жеке кəсіпкерді тіркеу туралы куəлік, жеке тұлғаның жеке басын 
куəландырылатын құжат;

өтінім берушінің жеке басында жеке меншігінде немесе жалға алған сауда алаңының бар 
екенін растайтын құжат;

3) мүлікті өткізуге өтінімді ашу хабарламада көрсетілген өтінімді қабылдау күні мен уақыты 
аяқталғаннан кейін автоматты түрде тізілімнің веб-порталында жүргізіледі;

4) мүлікті өткізуге өтінімді уəкілетті орган не жергілікті атқарушы орган қарайды, олар 
өтінімдерді ашу күнінен бастап үш жұмыс күнінен аспайтын мерзімде тізілімнің веб-порталында 
өтінімдері қанағаттандырылған сауда ұйымдары туралы ақпаратты жариялайды. Мүлікті 
өткізуге ниетті бірнеше өтінім берушілер болған жағдайда өз өтінімін бұрын берген тұлға 
артықшылықты пайдаланады;

5) комиссиялық бастамада мүлікті өткізу сауда алаңында ашық өткізуге мүлікті қою жəне 
оны белгісіз тұлғалар тобына сатып алу мүмкіндігін қамтамасыз ету арқылы бағалаушы ұсынған 
бағалау құны бойынша жүзеге асырылады;

6) сауда ұйымдары арқылы өткізу үшін құндылықтарды беру уəкілетті органмен неме-
се жергілікті атқарушы органмен Комиссияның шарты негізінде қабылдап алу-беру актісі 
негізінде жүзеге асырылады. Қабылдап алу-беру актісіне берілетін əрбір бұйымның атауы, 
шығарған елі (егер белгілі болса), бағалы металдың түрі, саны, ендірме саны, сынамасы/
құрамы, жалпы, лигатуралық жəне химиялық таза салмағы, ендірме сипаттамасы көрсетілген 
құндылықтар туралы ақпарат, сондай-ақ құны көрсетіле отырып берілетін құндылықтардың 
тізімдемесі қоса беріледі;

7) құндылықтарды қабылдап алған-берген күннен бастап бес күнтізбелік күннен кешіктірмей 
комиссиялық сауда-саттықты жүзеге асыратын ұйым құндылықтарды қабылдап алу-беру 
актісінде көрсетілген құн бойынша сауда алаңына өткізуге қояды;

8) егер мүлік өткізуге қойылған күннен бастап бір ай мерзімде өткізілмеген болса, онда 
уəкілетті орган немесе жергілікті атқарушы орган оның құнын комиссия ұсынысының негізінде 
төмендетеді (арзандатады);

9) егер мүлік алғашқы арзандату сəтінен бастап екі ай ішінде өткізілмесе, уəкілетті орган 
немесе жергілікті атқарушы орган оның құнын комиссия шешімі негізінде айқындалған ең 
төменгі бағаға дейін төмендетеді.

Құндылықтар құнын бағалы металдардың химиялық таза салмағының құнынан, LBMA орта-
ша есептелген фиксингі жəне орташа есептелген теңгенің құнды анықтағаннан кейін соңғы 12 
ай АҚШ долларына орташа есептелген биржалық курсының құнынан төмендетуге болмайды;

10) ос  ы тармақтың 8) жəне 9) тармақшаларымен белгіленген мерзімдерден бұрын мүлік 
құнын төмендетуге болмайды.

44. Комиссия шарты негізінде мүлікті өткізумен байланысты туындайтын уəкілетті орган не-
месе жергілікті атқарушы орган жəне комиссиялық сауда-саттықты жүзеге асыратын ұйымдар 
арасындағы қарым-қатынастар Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 шілдедегі Азаматтық 
кодексіне (Ерекше бөлім) жəне осы Қағидаларға сəйкес реттеледі.

Уəкілетті орган немесе жергілікті атқарушы орган мен сауда ұйымының арасындағы 
келісімшартпен қабылданған құндылықтарды толық өткізу туралы талап қарастырылады, 
сондай-ақ жақтардың əрекет етуі мен құндылықтарды өткізу тəртібі нақтырақ реттеледі, егер 
олар осы Қағидалардың нормаларына қайшы келмейтін жағдайда.

 45. Алынып тасталған зергерлік қосымшаларды (зергерлік асыл тастардан басқа), сондай-
ақ бағалы металдары бар бұйымдарды жəне қалдықтарды өткізу немесе жою туралы шешімді 
уəкілетті орган немесе жергілікті атқарушы орган қабылдайды.

46. Мүлікті өткізуден түскен қаражат тиісті бюджеттің кірісіне ауда  рылады.

Жекелеген негіздер бойынша мемлекет меншігіне айналдырылған (түскен) бағалы 
металдарды, асыл тастарды жəне олардан жасалған бұйымдарды тасымалда у, 

қабылдау, есепке алу, бағалау, сақтау жəне өткізу ережелеріне 1-қосымша
Нысан

Құндылықтардың тізімдеме актісі 
________________________

(республикалық немесе коммуналдық меншік екенін көрсету)  
________________________

(коммуналдық меншіктегі аудан немесе облыстық маңызы бар қаланы көрсету)  

Р/с 
№ 

Құндылықтардың толық сипаттамасы (бағалы ме-
тал мен тастың түрін көрсетумен əр заттың ерек-

ше белгілері)

Саны, 
дана

Салмағы, 
грамм

Сынамасы

1 2 3 4 5
1 Алтын жеңтүйме* 2 3,45 585
2 Жасыл түсті тастары бар алтын сырғалар* 2 7,11 585
3 Жиынтық:*

Жасыл түсті тастары бар күміс сырғалар 2 7,11 925
Жасыл түсті тастары бар күміс сақина 1 2,42 925
Жасыл түсті тастары бар күміс аспа 1 3,00 925

* Мысал ретінде көрсетілген 

Уəкілетті органның аумақтық бөлімшесінің басшысы 
Лауазымы  _____________________ <Аты-жөні, тегі >

Жекелеген негіздер бойынша мемлекет меншігіне айналдырылған (түскен) бағалы 
металдарды, асыл тастарды жəне олардан жасалған бұйымдарды тасымалдау, 

қабылдау, есепке алу, бағалау, сақтау жəне өткізу ережелеріне 2-қосымша
Нысан

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі» республикалық мемлекеттік мекемесінің 
Кассалық операциялар жəне құндылықтарды сақтау орталығы (филиалы)

№____ дана

БЕКІТЕМІН
Директор (Директордың орынбасары) 

____________<Аты мен əкесі атының бас əріптері, тегі> 
«_____»__________________20 ___жыл

Құндылықтар салынған жөнелтілімді (қаптарды) алдын ала қабылдау
№____ АКТІСІ

Иесі: <Клиенттің атауы>
Жіберуші: <Жіберушінің атауы>
Жолдамалар мына құжаттар бойынша қабылданған*: <Құжаттың атауы>№<Нөмірі><Күні>
____________________________________
*- Жөнелтілім арнайы байланыс қызметінің өкілімен тапсырған кезде тізілімнің нөмірі мен 

күні, сондай-ақ оның тегі,аты,əкесінің аты көрсетіледі.

Жөнелтілім 
нөмірі

Ілеспе құжаттардың деректері бойынша 
бағалау құны,теңге

(мəлемет бар болғанда толтырылады)

Ілеспе құжаттар
атауы парақтардың 

саны/нөмірі, күні
<Санмен>(<Жазумен>)

Қаптау түрі Саны Бедерлерін сипаттау Саны

Қабылдағандар:
Материалдық жауапты тұлға_____________<Аты, əкесінің аты, тегі>
Материалдық жауапты тұлға_____________<Аты, əкесінің аты, тегі>
Тапсырған:
<Лауазымы> ______________<Аты, əкесінің аты, тегі>
Акт 2 данада жасалды: 1- данасы - Орталықта қалады, 2-сі - уəкілетті органға жолданады, 

1 дананың көшірмесі Орталықтың бухгалтерлік қызметіне беріледі.
Есептік № <Есепке алу нөмірі ><Күні>
Орындаушы: <Аты, əкесінің аты, тегі>

Жекелеген негіздер бойынша мемлекет меншігіне айналдырылған (түскен) бағалы 
металдарды, асыл тастарды жəне олардан жасалған бұйымдарды тасымалдау, 

қабылдау, есепке алу, бағалау, сақтау жəне өткізу ережелеріне 3-қосымша 
Нысан

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі» республикалық мемлекеттік мекемесінің 
Кассалық опреациялар жəне құндылықтарды сақтау орталығы (филиалы)

№____ дана

БЕКІТЕМІН
Директор (Директордың орынбасары)

____________<Аты мен əкесі атының бас əріптері, тегі>
«_____»__________________20 ___жыл

Құндылықтар салынған жөнелтілімді ашу
№____ АКТІСІ

Иесі: <Клиенттің атауы>
Жіберуші: <Жіберушінің атауы>
«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі» республикалық мемлекеттік мекемесінің Кассалық 

операциялар жəне құндылықтарды сақтау орталығының (филиалының) материалдық жа-
уапты тұлғаларының: _______________ <лауазымы, Тегі, аты, əкесінің аты (бар болған 
жағдайда)>, құрамындағы комиссия ______ № _ ________ өкімінің негізінде, уəкілетті ор-
ган өкілінің қатысуымен _______________<лауазымы, Тегі,аты, əкесінің аты (бар болған 
жағдайда)>, «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі» республикалық мемлекеттік мекемесінің 
Кассалық операциялар жəне құндылықтарды сақтау орталығына (филиалына) № __ ______ 
күнгі ________<Актінің атауы> Актісі бойынша түскен № ______ құндылықтар салынған 
жөнелтілімді ашу жүргізді.

Құндылықтар қаптамасының суреттемесі:_________________________________________.

р/с
 №

Ілеспе құжаттардың актісінің 
атауы,нөмірі жəне күні

Акті бойынша көрсетілгені 
(дана,орын, салыным)

Нақты бары 
(дана,орын, 
салыным)

Саны 
бойынша 
айырым

Материалдық жауапты тұлға
<Лауазымы> _______________________<Аты мен əкесі атының бас 

əріптері, тегі> 

Материалдық жауапты тұлға
<Лауазымы> ______________________< Аты мен əкесі атының бас 

əріптері, тегі > 

Уəкілетті органның өкілі
<Лауазымы> ____________________ < Аты мен əкесі атының бас əріптері, тегі >
Қатысқандар: «Лауазымы» ______ < Аты мен əкесі атының бас əріптері, тегі >
Қатысқандар: «Лауазымы» ______ < Аты мен əкесі атының бас əріптері, тегі >
Акт 2 данада жасалды: 1- данасы - Орталықта қалады, 2-сі - уəкілетті органға, 1 дананың 

көшірмесі Орталықтың бухалтерлік қызметіне жіберіледі.
Есептік № <Есепке алу нөмірі ><Күні>
Орындаушы: <Аты, əкесінің аты, тегі>

Жекелеген негіздер бойынша мемлекет меншігіне айналдырылған (түскен) бағалы 
металдарды, асыл тастарды жəне олардан жасалған бұйымдарды тасымалдау, 

қабылдау, есепке алу, бағалау, сақтау жəне өткізу ережелеріне 4-қосымша
Нысан
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(Соңы. Басы 20-бетте) 

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі» республикалық мемлекеттік мекемесінің 
Кассалық опреациялар жəне құндылықтарды сақтау орталығы (филиалы)

№____ дана

БЕКІТЕМІН
Директор (Директордың орынбасары)

____________<Аты, əкесінің аты, тегі>
«_____»__________________20 ___жыл

ҚАБЫЛДАУ ЖƏНЕ СҰРЫПТАУ АКТІСІ

Иесі: Клиенттің атауы Дана. Парақтар Парақ
Алдын ала қабылдау актісі «Күні» «Нөмірі»
Тапсырушы:
Жөнелтілімнің нөмірі:
Жеткізушінің деректері бойынша бағалау құны (мəлімет бар болғанда): Санмен (Жазу)
Жөнелтілім «Күні» № «Нөмірі» өкім бойынша ашылды.
Иесінің мекенжайы:

Р/с 
№

Ілеспе құжаттар 
бойынша 

көрсетілгені

Қабылдау жəне сұрыптау кезінде бар 
болғаны

Айырма-
шылықтар 

(+) -

Орталықтың 
есеп 

шотының 
нөмірі
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, д
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Ж
ал
пы

 м
ас
са
сы

, 
гр
ам

м
Сы

на
ма

сы
Құ
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/ қ
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ан
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М
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м
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м/
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т

Ба
ға
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м/
ка
ра
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га
ту
ра
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қ

Хи
м-
қ, 
та
за

, г

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Жөнелтілім бойынша барлығы:
Оның ішінде сынамалары бойынша
Шот бойынша барлығы:
«Есептің атауы» шоты бойынша жиыны
Біріктірілгенге дейінгі «Есептің атауы» шоты бойынша барлығы
Біріктірілгеннен кейінгі «Есептің атауы» шоты бойынша жиыны
Жолдамалар бойынша барлығы:
<Комиссияның қорытындысы >
Құндылықтар оларға сынамалар қойылып диагностикадан өткізіліп қабылданды,

Сарапшы < Аты мен əкесі атының бас 
əріптері, тегі >

Бақылаушы < Аты мен əкесі атының бас 
əріптері, тегі>

Сапасы, массасы жəне есебі бойынша қабылданғанын растаймын
Лауазымы < Аты мен əкесі атының бас əріптері, тегі>
Жалпы массасы ______ құндылықтарды өңдеуден қалған, есептелмейтін қалдықтар жой-

ылды. Куəландырамыз:
Лауазымы < Аты мен əкесі атының 

бас əріптері, тегі>
Лауазымы <  Аты  ме н  ə к е с і 

атының бас əріптері, 
тегі>

Нəтижелер жазылған актіде құндылықтардың тапталған өнімдерін растаймыз:
Лауазымы < Аты мен əкесі атының бас əріптері, тегі > Лауазымы < Аты мен əкесі 

атының бас əріптері, тегі >
Акт 2 данада жасалды: 1- данасы - Орталықта қалады, 2-сі - уəкілетті органға, 1 дананың 

көшірмесі Орталықтың бухалтерлік қызметіне жіберіледі.
Есептік № <Есепке алу нөмірі > <Күні> 
Орындаушы: < Аты мен əкесі атының бас əріптері, тегі>

Жекелеген негіздер бойынша мемлекет меншігіне айналдырылған (түскен) бағалы 
металдарды, асыл тастарды жəне олардан жасалған бұйымдарды тасымалдау, 

қабылдау, есепке алу, бағалау, сақтау жəне өткізу ережелеріне 5-қосымша
Нысан

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі» республикалық мемлекеттік мекемесінің 
Кассалық операциялар жəне құндылықтарды сақтау орталығы (филиал)

     Парақтар Парақ

Бағалы металдар қорытпадағының жəне гигроскопиялық материалдармен 
құндылықтардың массаны есеп карточкасы
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ы 

Қо
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Жекелеген негіздер бойынша мемлекет меншігіне айналдырылған (түскен) бағалы 
металдарды, асыл тастарды жəне олардан жасалған бұйымдарды тасымалдау, 

қабылдау, есепке алу, бағалау, сақтау жəне өткізу ережелеріне 6-қосымша
Нысан

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі» республикалық мемлекеттік мекемесінің 
Кассалық операциялар жəне құндылықтарды сақтау орталығы (филиал)

БЕКІТЕМІН
Директор (Директордың орынбасары)

_________< Аты мен əкесі атының бас əріптері, тегі>
«_____»__________________20 ___жыл

Құндылықтар салынған жөнелтілімдерді ашудың
№______АКТІСІ 

Иесі: Клиенттің атауы
Құндылықтардың атауы: <Есеп шоттың атауы>
Жалпы массасы, грамм <Жалпы массасы, грамм>
Саны, дана: <Саны, дана>
Саны, орындар: <Саны, орындар>
Актілер: <Құжаттың атауы> №<Нөмірі> <Күні>
№ <Нөмірі> <Күні> өкімі бойынша ашылады

Р/с 
№

Акт бойынша саналыды Ашу кезінде
Актілердің 
нөмірі,күні
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Оның ішінде мыналар бойына
Сынамалар: Барлығы 
Актілер бойынша біріктіру 
нəтижесінде:<Құжаттың атауы> № 
<Нөмірі> <Күні>
Қалыптастырылғаны:
Саны, орын: <Саны, орын>
Есеп бойынша <Есептің атауы>
Есеп бойынша <Есептің атауы>
Сынама:
Саны, дана
Жалпы массасы, г/карат
Бағаны кеміту массасы, г/карат
Лигатуралық массасы, г
Химиялық таза массасы, г

Орын № 
<Орынның нөмірі>
<Сынама> 
<Саны>
<Жалпы массасы, 
г/карат>
<Бағаны кеміту 
массасы, г/карат>
<Лигатуралық мас-
сасы, г/карат>
<Химиялық таза 
массасы, г>

Орын № 
Орынның нөмірі>
<Сынама>
<Саны>
Жалпы массасы, 
г/карат>
<Бағаны кеміту 
массасы, г/ка-
рат>
<Лигатуралық 
массасы, г>
<Химиялық таза 
массасы, г>

біріктірілгснге дейін «Алтын 
сынық» есебі бойынша, дана
Жалпы массасы, г
Батаны кеміту массасы, г/карат
Лигатуралық масса, г
Химиялық таза масса, г
Саны,дана Жалпы массасы,г.
Бағаны кеміту массасы,г/карат
Лигатуралық массасы,г
Химиялық таза массасы, г
Есептелмейтін қалдықтар 
(<қалдықтарды сипаттау>), г
Біріктірілгеннен кейін есепке алы-
натын айырмашылықты есептеу
<Есептің атауы> есеп бойынша:
Сынама:
Саны, дана
Жалпы массасы, г
Бағаны кеміту массасы, г/карат
Лигатуралық массасы, г.
Химиялық таза массасы, г

<Сынама>
Біріктірілгенге 
дейін
<Саны>
<Жалпы масса-
сы, г>
<Бағаны кеміту 
массасы, г/карат>
<Лигатуралық мас-
сасы, г>
<Химиялық таза 
массасы, г>

Айырмашылық
<Саны>
<Жалпы масса-
сы, г>
<Бағаны кеміту 
массасы, г/ка-
рат >
<Лигатуралық 
массасы, г>
<Химиялық таза 
массасы, г>

Біріктірілгеннен 
кейін
<Саны>
<Жалпы мас-
сасы, г>
<Бағаны кеміту 
массасы, г/
карат >
<Лигатуралық 
массасы, г>
<Химиялык 
таза масса-
сы, г>

Біріктірілгеннен кейін «Алтын 
сынық» есеп бойынша:
Сынама:
Жалпы массасы, г
Бағаны кеміту массасы, г
Лигатуралық массасы, г
Химиялық таза массасы, г

<Сынама>
Біріктірілгенге 
дейін
<Жалпы масса-
сы, г>
<Баганы кеміту 
массасы, г>
<Лигатуралык мас-
сасы, г>
<Химиялық таза 
массасы, г>

Айырмашылық
<Жалпы масса-
сы, г>
<Бағаны кеміту 
массасы, г/ка-
рат >
<Лигатуралық 
массасы, г
<Химиялық таза 
массасы, г>

Біріктірілгеннен 
кейін
<Жалпы мас-
сасы, г>
<Бағаны кеміту 
массасы, г/
карат >
<Лигатуралық 
массасы, г>
<Химиялық 
таза масса-
сы, г>

Есепке алынбайтын қалдықтар 
(<қалдықтарды сипаттау>);
Жалпы массасы, г Біріктірілгенге 

дейін
<Жалпы масса-
сы, г>

Айырмашылық
<Жалпы масса-
сы, г>

Біріктірілгеннен 
кейін
<Жалпы мас-
сасы, г>

БІРІКТІРІЛГЕННЕН КЕЙІН 
БАРЛЫҒЫ:
Саны, дана
Жалпы массасы, г
Бағаны кеміту массасы, г/карат
Лигатуралык массасы, г
Химиялық таза массасы, г

Біріктірілгенге 
дейін
<Саны>
<Жалпы масса-
сы, г.>
<Бағаны кеміту 
массасы, г/карат>
<Лигатуралық мас-
сасы, г>
<Химиялық таза 
массасы, г>

Айырмашылық
<Саны>
<Жалпы масса-
сы, г>
<Бағаны кеміту 
массасы, г/ка-
рат>
<Лигатуралық 
массасы, г
<Химиялық таза 
массасы, г>

Біріктірілгеннен 
кейін
<Саны>
<Жалпы мас-
сасы, г>
<Бағаны кеміту 
массасы, г/
карат>
<Лигатуралық 
массасы, г>
<Химиялық 
таза масса-
сы, г>

«Комиссияның қорытындысы>
Сарапшысы

< Аты мен əкесі 
атының бас 
əріптері, тегі >

Бакылаушысы < Аты мен 
əкесі атының 
бас əріптері, 
тегі >

Сапасы, массасы жəне шоттары 
бойынша қабылданғанын рас-
таймыз:

<Лауазымы> < Аты мен əкесі 
атының бас 
əріптері, тегі >

Жалпы массасы <Жалпы мас-
сасы, г> құндылықтарды есеп-
теуден түскен есепке алын-
байтын қалдықтар жойылады. 
Куəландырамыз: 
< Лауазымы>

< Аты мен əкесі 
атының бас 
əріптері, тегі >

< Лауазымы> < Аты мен 
əкесі атының 
бас əріптері, 
тегі >

Актіде көрсетілген құндылықтарды 
өңдеу нəтижелерін растаймыз:
<Лауазымы>

< Аты мен əкесі 
атының бас 
əріптері, тегі >

<Лауазымы> < Аты мен 
əкесі атының 
бас əріптері, 
тегі >

Акт 2 данада жасалды: 1- данасы - Орталықта қалады, 2-сі - уəкілетті органға, 1 дананың 
көшірмесі Орталықтың бухалтерлік қызметіне жіберіледі.

Есептік № <Есепке алу нөмірі > <Күні>
Орындаушы: <Аты, əкесінің аты, тегі>

Жекелеген негіздер бойынша мемлекет меншігіне айналдырылған (түскен) бағалы 
металдарды, асыл тастарды жəне олардан жасалған бұйымдарды тасымалдау, 

қабылдау, есепке алу, бағалау, сақтау жəне өткізу ережелеріне 7-қосымша
нысан

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі» республикалық мемлекеттік мекемесінің 
Кассалық операциялар жəне құндылықтарды сақтау орталығы (филиалы)

№______дана

БЕКІТЕМІН
Директор (Директордың орынбасары)

       ______<Аты мен əкесі атының бас əріптері, тегі>
«___»___________ 20___жыл

Құндылықтарды беру
№ АКТІСІ

Құндылықтардың атауы: <Есептің атауы>
Иесі: <Клиенттің атауы>
Беру үшін негіз: <Құжаттың атауы> <Күні>№<Құжаттың нөмірі>
Іс жүзінде берілгені:

Саны, дана/орын: <Санмен> <Жазумен>

Жалпы/лигатуралық массасы, грамм <Санмен> <Жазумен>

Лигатуралық массасы, унция: <Санмен> <Жазумен>

Химиялық таза массасы, грамм <Санмен> <Жазумен>

Химиялық таза массасы, унция: <Санмен> <Жазумен>

Қаптау түрі Саны Бедерлерін сипаттау Саны

Иесінің өкілі: <Аты, əкесінің аты, тегі>
Құндылықтарды алу кезінде <Күні> № <Нөмірі> сенімхат көрсетілді
Берілген құндылықтар клиенттің <Клиенттің атауы> <Шоттың атауы> шотынан есеп-

тен шығарылды.
<Құжаттың атауы> <Күні> № <Құжаттың нөмірі> құжаты бойынша қалдық мынаны 

құрайды:

Саны: <Санмен>

Жалпы/лигатуралық массасы, грамм <Санмен>

Химиялық таза массасы, грамм <Санмен>

Бергендер:
Құндылықтармен жұмыс жөніндегі 
бөлімшенің материалдық жауапты
тұлғасы _______________________________ <Аты мен əкесі атының бас əріптері, тегі>

Құндылықтарды сақтауды бақылау 
жөніндегі бөлімшенің материалдық 
жауапты тұлғасы _______________________ <Аты мен əкесі атының бас əріптері, тегі>

Қабылдаған
Иесінің өкілі ___________ <Аты мен əкесі атының бас əріптері, тегі>

Акт 2 данада жасалды: 1-сі Орталықта қалады, 2-сі уəкілетті органға, 1-ші дананың көшірмесі 
Орталықтың бухгалтерлік қызметіне жіберіледі.

Есептік № <Есептік нөмір> <Күні>
Орындаушы: <Аты мен əкесі атының бас əріптері, тегі>

Жекелеген негіздер бойынша мемлекет меншігіне айналдырылған (түскен) бағалы 
металдарды, асыл тастарды жəне олардан жасалған бұйымдарды тасымалдау, 

қабылдау, есепке алу, бағалау, сақтау жəне өткізу ережелеріне 8-қосымша
нысан

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі» республикалық мемлекеттік мекемесінің 
Кассалық операциялар жəне құндылықтарды сақтау орталығы (филиалы)

№______дана

БЕКІТЕМІН
Директор (Директордың орынбасары)

       ______<Аты мен əкесі атының бас əріптері, тегі>
«___» ___________ 20___жыл

Құндылықтарды ашу жəне бөлу
№ АКТІСІ

Құндылықтардың атауы: <есептің атауы> Сынама <Сынама>
Иесі: <Иесінің атауы>
Ашу жəне бөлу үшін негіз: <Күні>№<Өкімнің нөмірі>
<Құжаттың атауы> <Күні>№<Құжаттың нөмірі> құжаттары бойынша сақтауға түскен 

құндылықтар
Ашу кезінде мыналар болды:
Қабы, орамасы, пломбылары: <Бүтіндігі>
Салымдардың тізбесі: <Ішіне салынған заттар>
Құндылықтар саны мен массасы:

Саны Масса
Есепке алу құжаттары 

бойынша
орын дана Жалпы, 

г/карат
Бағаны 
кеміту г/
карат

Лигатуралық, 
грамм

Химиялық 
таза, 
грамм

Іс жүзінде болғаны
Айырмашылық

Комиссияның жазғаны: <Ашу жəне өлшеу бойынша комиссия қорытындысының мəтіні> 
Бөлу нəтижелері:

Саны Масса
орын дана Жалпы, г/

карат
Бағаны 
кеміту г/
карат

Лигатуралық, грамм Химиялық 
таза, 
грамм

Іс жүзіндегі саны
Бөлінгені
Қалдық
Айырмашылық

Барлық бөлінгені:
Саны, орын: <Санмен> <Жазумен>
Саны, дана: <Санмен> <Жазумен>
Жалпы массасы, грамм/карат: <Санмен> <Жазумен>
Лигатуралық массасы, грамм: <Санмен> <Жазумен>
Химиялық таза массасы, грамм: <Санмен> <Жазумен>
Қалғаны мынаны құрады:
Саны, орын: <Санмен> <Жазумен>
Саны, дана <Санмен> <Жазумен>
Жалпы массасы, грамм/карат: <Санмен> <Жазумен>
Лигатуралық массасы, грамм: <Санмен> <Жазумен>
Химиялық таза массасы, грамм: <Санмен> <Жазумен>
Бөлу кезінде қалыптаскан жетіспеушілікті есептен шығару:
Саны, орын: <Санмен> <Жазумен>
Саны, дана: <Санмен> <Жазумен>
Жалпы масса, грамм/карат: <Санмен> <Жазумен>
Лигатуралық масса, грамм: <Санмен> <Жазумен>
Химиялық таза масса, грамм <Санмен> <Жазумен>
Бөлу кезінде қалыптасқан артықты кіріске алу
Саны, орын: <Санмен> <Жазумен>
Саны, дана <Санмен> <Жазумен>
Жалпы массасы, грамм/карат: <Санмен> <Жазумен>
Лигатуралық массасы, грамм: <Санмен> <Жазумен>
Химиялық таза массасы, грамм: <Санмен> <Жазумен>
Комиссияның жазғаны: <Бөлу бойынша коммиссия қорытындысының мəтіні>

Қаптау түрі Саны Бедерлерді сипаттау Саны

Комиссия мүшелері:

<Лауазымы> <Аты мен əкесі атының бас əріптері, тегі>
<Лауазымы> <Аты мен əкесі атының бас əріптері, тегі>

Ашу жəне бөлу нəтижелерін растаймыз:

<Лауазымы> <Аты мен əкесі атының бас əріптері, тегі>

<Лауазымы> <Аты мен əкесі атының бас əріптері, тегі>
<Лауазымы> <Аты мен əкесі атының бас əріптері, тегі>

Акт 2 данада жасалды: 1-сі Орталықта қалады, 2-сі уəкілетті органға, 1-ші дананың 
көшірмесі БІЕБ-ге жіберіледі

Есептік № <Есептік нөмір> <Күні>
Орындаушы: <Аты, əкесінің аты, тегі>

Жекелеген негіздер бойынша мемлекет меншігіне айналдырылған (түскен) бағалы 
металдарды, асыл тастарды жəне олардан жасалған бұйымдарды тасымалдау, 

қабылдау, есепке алу, бағалау, сақтау жəне өткізу ережелеріне 9-қосымша
Нысан

Жеткізушілерден түскен ішінде құндылықтары бар жолдамаларды тіркеу
ЖУРНАЛЫ

Р/с 
№

Жеткізушінің 
атауы

Алдын ала 
қабылдау 

акті

Жолдаманың 
бағалау құны 
(мəліметтер 
бар болғанда)

Жолдаманың 
саны (дана)

Қабылдау жəне 
сұрыптау акті

Күні № Күні №
1 2 3 4 5 6 7 8

Жекелеген негіздер бойынша мемлекет меншігіне айналдырылған (түскен) бағалы 
металдарды, асыл тастарды жəне олардан жасалған бұйымдарды тасымалдау, 

қабылдау, есепке алу, бағалау, сақтау жəне өткізу ережелеріне 10-қосымша
Нысан

Жекелеген негіздер бойынша мемлекет меншігіне айналдырылған (түскен) 
құндылықтарды сандық-сомалық есепке алу

КІТАБЫ
___________________________________________________________ (ұйымның атауы)
___________________________  ___________________________
(құндылықтардың атауы)    (металдың түрі)

Өлшеу бірлігі_______ Сынама_______ 

Күні № Операцияның 
мазмұны

ДЕБЕТ КРЕДИТ ҚАЛДЫҚ
Саны, 
дана

Масса
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Осы кітапта ______ бет (парақ) нөмірленіп тігілген

Аумақтық орган басшысы                                   _____________________
              (қолы)
Аумақтық орган бөлімінің басшысы   _____________________
           (қолы)

Жекелеген негіздер бойынша мемлекет меншігіне айналдырылған (түскен) бағалы 
металдарды, асыл тастарды жəне олардан жасалған бұйымдарды тасымалдау, 

қабылдау, есепке алу, бағалау, сақтау жəне өткізу ережелеріне 11-қосымша
Нысан 

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі» республикалық мемлекеттік мекемесінің 
Кассалық операциялар жəне құндылықтарды сақтау орталығы (филиал)

№__ дана

БЕКІТЕМІН
Директор (Директордың орынбасары)

_________<Аты мен əкесі атының бас əріптері, тегі>
«_____»__________________20 ___жыл

Құндылықтарды ашу жəне бақылаулық өлшеу
№ АКТІСІ

Құндылықтардың атауы: <Шоттың атауы> Сынама <Сынама>
Иесі: <Клиенттің атауы>
Ашу жəне бақылаулық өлшеулер үшін негіз: <Құжаттың атауы> <Күні>№<Құжаттың нөмірі>
<Қүжаттың атауы> <Күні>№<Құжаттың нөмірі> құжаттары бойынша сақтауға түскен 

құндылықтар
Ашу кезінде мыналар болды:
Қабы, орамасы, пломбылары: <Бүтіндігі>
Салымдардың тізбесі: <Ішіне салынған заттар>

р/с 
№

Шоттың 
атауы

Актінің 
атауы,
нөмірі, 

жəне күні

Акт бойынша берілгені Бары Айырмашылығы
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Ашу жəне бақылаулық өлшеу кезінде табылаған жетіспеушілікті есептен шығару:

Жалпы массасы, грамм: <Санмен> <Жазумен>
Саны, дана: <Санмен> <Жазумен>
Бағаны кеміту массасы, грамм <Санмен> <Жазумен>
Лигатуралық массасы, грамм: <Санмен> <Жазумен>
Химиялық таза массасы, грамм <Санмен> <Жазумен>

Ашу жəне бақылаулық өлшеу кезінде табылған артықты кіріске алу

Саны, дана: <Санмен> <Жазумен>
Жалпы массасы, грамм: <Санмен> <Жазумен>
Бағаны кеміту массасы, грамм <Санмен> <Жазумен>

Лигатуралық массасы, грамм: <Санмен> <Жазумен>
Химиялық таза массасы, грамм <Санмен> <Жазумен>
Комиссияның жазғаны: <Ашу жəне өлшеу бойынша комиссия қорытындысының мəтіні>

Қаптау түрі Саны Бедерлерді сипаттау Саны

Комиссия 
мүшелері:

<Лауазымы> < Аты мен əкесі атының бас əріптері, тегі>

<Лауазымы> < Аты мен əкесі атының бас əріптері, тегі>
Ашу жəне бақылаулық өлшеу нəтижелерін растаймыз:

Түгендеу комиссиясының мүшелері:
< Аты мен əкесі атының бас əріптері, тегі>
< Аты мен əкесі атының бас əріптері, тегі>
< Аты мен əкесі атының бас əріптері, тегі>

Акт 2 данада жасалды: 1- данасы - Орталықта қалады, 2-сі - уəкілетті органға, 1 дананың 
көшірмесі Орталықтың бухгалтерлік қызметіне жіберілді.

Есептік № <Есепке алу нөмірі > <Күні>
Орындаушы: <Аты, əкесінің аты, тегі>

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2015 жылғы 24 мау-
сымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №11427 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2015 жылғы 19 мамыр              №306             Астана қаласы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің кейбір 
бұйрықтарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

бұйырамын: 
1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң кейбiр бұйрықтарына мынадай өзгерістер 

мен толықтырулар енгізiлсiн: 
1) «Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мəселелері» 

туралы Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 18 қыркүйектегі № 
403 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9756 болып 
тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2014 жылғы 17 қазанда жарияланған):

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сы-
ныптамасында: 

бюджет түсімдерінің жiктемесiнде: 
«Салықтық түсiмдер» 1-санатында: 
06 «Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын салықтар» сыныбында: 
«Кедендік төлемдер» 1-кіші сыныбында: 
мынадай мазмұндағы 17 жəне 18-ерекшелiктермен толықтырылсын: 
«17 Қырғыз Республикасы бөлген кедендік баждар 
18 Қырғыз Республикасынан түсетін кедендік баждарды, салықтарды төлеуді қамтамасыз 

етудің өндіріп алынған сомалары»; 
«Халықаралық сауда мен операцияларға салынатын басқа да салықтар» 2-кіші сыныбында: 
мынадай мазмұндағы 11-ерекшелiкпен толықтырылсын: 
«11 Қырғыз Республикасынан түскен арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждары»; 
бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасында: 
01 «Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер» функционалдық тобында: 
2 «Қаржылық қызмет» функционалдық кіші тобында: 
733 «Облыстың мемлекеттік сатып алу жəне коммуналдық меншік басқармасы» бюджеттік 

бағдарламалар əкімшісі бойынша: 
мынадай мазмұндағы 117 жəне 118-бюджеттік бағдарламалармен толықтырылсын: 
«117 Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 

жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен 
іс-шаралар өткізуге мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер 

118 Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен 
іс-шаралар өткізу»; 

3 «Сыртқы саяси қызмет» функционалдық кіші тобында: 
243 «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі» бюджеттік бағдарламалар 

əкімшісі бойынша: 
073 «Əріптестік туралы негіздемелік келісімдер шеңберінде халықаралық қаржы 

ұйымдарымен бірлесіп жүзеге асырылатын Қазақстан Республикасының орнықты дамуына 
жəне өсуіне жəрдемдесу жөніндегі жобалардың іске асырылуын қамтамасыз ету» бюджеттік 
бағдарламасы бойынша: 

мынадай мазмұндағы 012, 018 жəне 032-бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын: 
«012 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт 

қаражатынан грантты бірлесіп қаржыландыру есебінен 
018 Грант есебінен 
032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен»; 
04 «Бiлiм беру» функционалдық тобында: 
9 «Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер» функционалдық кіші тобында: 
225 «Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі» бюджеттік бағдарламалар 

əкімшісі бойынша: 
мынадай мазмұндағы 004 жəне 017-бюджеттік кіші бағдарламалары бар 153-бюджеттік 

бағдарламамен толықтырылсын: 
«153 Қазақстан Республикасының орнықты дамуына жəне өсуіне жəрдемдесу шеңберінде 

бағдарламалық жобаларды іске асыру 
004 Cыртқы қарыздар есебiнен 
017 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт 

қаражатынан сыртқы қарыздарды бірлесіп қаржыландыру есебінен»; 
06 «Əлеуметтiк көмек жəне əлеуметтiк қамсыздандыру» функционалдық тобында: 
9 «Əлеуметтiк көмек жəне əлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер» 

функционалдық кіші тобында: 
239 «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрлігі» 

бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша: 
мынадай мазмұндағы 004 жəне 017-бюджеттік кіші бағдарламалары бар 153-бюджеттік 

бағдарламамен толықтырылсын: 
«153 Қазақстан Республикасының орнықты дамуына жəне өсуіне жəрдемдесу шеңберінде 

бағдарламалық жобаларды іске асыру 
004 Cыртқы қарыздар есебiнен 
017 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт 

қаражатынан сыртқы қарыздарды бірлесіп қаржыландыру есебінен»; 
07 «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық» функционалдық тобында: 
1 «Тұрғын үй шаруашылығы» функционалдық кіші тобында: 
243 «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі» бюджеттік бағдарламалар 

əкімшісі бойынша: 
мынадай мазмұндағы 032-бюджеттік кіші бағдарламасы бар 156-бюджеттік бағдарламамен 

толықтырылсын: 
«156 Қазақстан Республикасының орнықты дамуына жəне өсуіне жəрдемдесу шеңберінде 

облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы қалаларының бюджеттеріне квазимемлекеттік 
сектор субъектілерінің (коммуналдық мемлекеттік кəсіпорындар) жарғылық капиталын ұлғайтуға 
берілетін нысаналы даму трансферттері 

032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферті есебінен»; 
279 «Облыстың энергетика жəне тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» 

бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша: 
мынадай мазмұндағы 015 жəне 032-бюджеттік кіші бағдарламалары бар 047-бюджеттік 

бағдарламамен толықтырылсын: 
«047 Қазақстан Республикасының орнықты дамуына жəне өсуіне жəрдемдесу шеңберінде 

аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне квазимемлекеттік сектор 
субъектілерінің (коммуналдық мемлекеттік кəсіпорындар) жарғылық капиталын ұлғайтуға 
берілетін нысаналы даму трансферттері 

015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 
032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен»; 
458 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жо-

лаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары бөлімі» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша: 
мынадай мазмұндағы 015 жəне 032-бюджеттік кіші бағдарламалары бар 054-бюджеттік 

бағдарламамен толықтырылсын: 
«054 Қазақстан Республикасының орнықты дамуына жəне өсуіне жəрдемдесу шеңберінде 

квазимемлекеттік сектор субъектілерінің (коммуналдық мемлекеттік кəсіпорындар) жарғылық 
капиталын ұлғайту 

015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 
032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен»; 
467 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі» бюджеттік бағдарламалар 

əкімшісі бойынша: 
мынадай мазмұндағы 015 жəне 033-бюджеттік кіші бағдарламалары бар 053-бюджеттік 

бағдарламамен толықтырылсын: 
«053 Жылу, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін реконструкциялауға жəне салуға 

кредит беру 
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 
033 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт 

қаражатынан кредит беру есебінен»; 
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015-бюджеттік кіші бағдарламалары бар 024 жəне 

041-бюджеттік бағдарламалары бар 478 бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын: 
«478 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мəдениет жəне тілдерді 

дамыту бөлімі 
024 Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды жəне ауылдық елді мекендерді 

дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен 
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 
041 Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды жəне ауылдық елді мекендерді 

дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу жəне абаттандыру 
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен 
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»; 
487 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық жəне 

тұрғын үй инспекциясы бөлімі» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша: 
мынадай мазмұндағы 015 жəне 032-бюджеттік кіші бағдарламалары бар 054-бюджеттік 

бағдарламамен толықтырылсын: 
«054 Қазақстан Республикасының орнықты дамуына жəне өсуіне жəрдемдесу шеңберінде 

квазимемлекеттік сектор субъектілерінің (коммуналдық мемлекеттік кəсіпорындар) жарғылық 
капиталын ұлғайту 

015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 
032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферті есебінен»; 
08 «Мəдениет, спорт, туризм жəне ақпараттық кеңістiк» функционалдық тобында: 
3 «Ақпараттық кеңiстiк» функционалдық кіші тобында: 
734 «Облыстың тілдерді дамыту, мұрағаттар мен құжаттама басқармасы» бюджеттік 

бағдарламалар əкімшісі бойынша: 
мынадай мазмұндағы 117 жəне 118-бюджеттік бағдарламалармен толықтырылсын: 
«117 Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 

жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен 
іс-шаралар өткізуге мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

 118 Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен 
іс-шаралар өткізу»;

 4 «Туризм» функционалдық кіші тобында:
 380 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың туризм басқармасы» бюджеттік 

бағдарламалар əкімшісі бойынша:
 002 «Туристік қызметті реттеу» бюджеттік кіші бағдарламаның атауына орыс тілінде өзгеріс 

енгізілді, мемлекеттік тілдегі мəтін өзгермейді;
 005 «Туризм объектілерін дамыту» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015-бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
 «011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 015-бюджеттік бағдарламасы бар 454 бюджеттік бағдарламалар 

əкімшісімен толықтырылсын:
 «454 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кəсіпкерлік жəне ауыл шаруашылығы 

бөлімі
 015 Туристік қызметті реттеу»;
 09 «Отын-энергетика кешенi жəне жер қойнауын пайдалану» функционалдық тобында: 
9 «Отын-энергетика кешені жəне жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер» 

функционалдық кіші тобында: 
241 «Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі 

бойынша: 
мынадай мазмұндағы 014-бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын: 
«014 «Бурабай» геофизикалық обсерваториясын көшіру»; 
10 «Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған 

ортаны жəне жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары» функционалдық тобында: 
5 «Қоршаған ортаны қорғау» функционалдық кіші тобында: 
241 «Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі 

бойынша: 
мынадай мазмұндағы 020-бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын: 
«020 Гидрометеорологиялық қызметті жаңғырту»; 
мынадай мазмұндағы 004 жəне 017-бюджеттік кіші бағдарламалары бар 152-бюджеттік 

бағдарламамен толықтырылсын: 
«152 Қазақстан Республикасының орнықты дамуына жəне өсуіне жəрдемдесу шеңберінде 

бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру 
004 Cыртқы қарыздар есебiнен 
017 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт 

қаражатынан сыртқы қарыздарды бірлесіп қаржыландыру есебінен»; 
9 «Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау жəне жер қатынастары 

саласындағы басқа да қызметтер» функционалдық кіші тобында: 
212 «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi» бюджеттік бағдарламалар 

əкімшісі бойынша: 
мынадай мазмұндағы 004 жəне 017-бюджеттік кіші бағдарламалары бар 152-бюджеттік 

бағдарламамен толықтырылсын: 
«152 Қазақстан Республикасының орнықты дамуына жəне өсуіне жəрдемдесу шеңберінде 

бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру 
004 Cыртқы қарыздар есебiнен 
017 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт 

қаражатынан сыртқы қарыздарды бірлесіп қаржыландыру есебінен»; 
12 «Көлiк жəне коммуникация» функционалдық тобында: 
1 «Автомобиль көлiгi» функционалдық кіші тобында: 
242 «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі» бюджеттік 

бағдарламалар əкімшісі бойынша: 
мынадай мазмұндағы 032-бюджеттік кіші бағдарламасы бар 151-бюджеттік бағдарламамен 

толықтырылсын: 
«151 Қазақстан Республикасының орнықты дамуына жəне өсуіне жəрдемдесу шеңберінде 

бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін əзірлеу 
032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен»; 
5 «Темiр жол көлiгi» функционалдық кіші тобында: 
242 «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі» бюджеттік 

бағдарламалар əкімшісі бойынша: 
мынадай мазмұндағы 019-бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын: 
«019 Теңізшінің жеке куəлігін жасау, беру жəне бақылау бойынша ақпараттық жүйе құру»; 
9 «Көлiк жəне коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер» функционалдық кіші 

тобында: 
242 «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі» бюджеттік 

бағдарламалар əкімшісі бойынша: 
мынадай мазмұндағы 025-бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын: 
«025 Мемлекеттiк органдардың ақпараттық инфрақұрылымын құру»; 
13 «Басқалар» функционалдық тобында: 
3 «Кəсiпкерлiк қызметтi қолдау жəне бəсекелестікті қорғау» функционалдық кіші тобында: 
243 «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі» бюджеттік бағдарламалар 

əкімшісі бойынша: 
мынадай мазмұндағы 004 жəне 017-бюджеттік кіші бағдарламалары бар 153-бюджеттік 

бағдарламамен толықтырылсын: 

«153 Қазақстан Республикасының орнықты дамуына жəне өсуіне жəрдемдесу шеңберінде 
бағдарламалық жобаларды іске асыру 

004 Cыртқы қарыздар есебiнен 
017 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт 

қаражатынан сыртқы қарыздарды бірлесіп қаржыландыру есебінен»; 
мынадай мазмұндағы 012 жəне 018-бюджеттік кіші бағдарламалары бар 155-бюджеттік 

бағдарламамен толықтырылсын: 
«155 Қазақстан Республикасының орнықты дамуына жəне өсуіне жəрдемдесу шеңберінде 

техникалық көмек іс-шараларын іске асыру 
012 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт 

қаражатынан грантты бірлесіп қаржыландыру есебінен 
018 Грант есебінен»; 
9 «Басқалар» функционалдық кіші тобында: 
243 «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі» бюджеттік бағдарламалар 

əкімшісі бойынша: 
мынадай мазмұндағы 032-бюджеттік кіші бағдарламасы бар 154-бюджеттік бағдарламамен 

толықтырылсын: 
«154 Қазақстан Республикасының орнықты дамуына жəне өсуіне жəрдемдесу шеңберінде 

үкіметтік қарыз жобаларын жəне квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қарыз алуы жөніндегі 
жобаларды дайындау жəне сүйемелдеу 

032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферті есебінен»; 
2) «Бюджет түсімдерін бюджеттер деңгейлері мен Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының 

қолма-қол ақшасының бақылау шоты арасында бөлу кестесін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 18 қыркүйектегі № 404 бұйрығына (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9760 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-
құқықтық жүйесінде 2014 жылғы 15 қазанда жарияланған): 

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Бюджет түсімдерін бюджеттер деңгейлері мен Қазақстан 
Республикасы Ұлттық қорының қолма-қол ақшасының бақылау шоты арасында бөлу кестесінде: 

«Салықтық түсiмдер» 1-санатында: 
06 «Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын салықтар» сыныбында: 
«Кедендік төлемдер» 1-кіші сыныбында: мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын: 
«

Қырғыз Республикасы бөлген кедендік баждар 1 06 1 17 100
Қырғыз Республикасынан түсетін кедендік баждар-
ды, салықтарды төлеуді қамтамасыз етудің өндіріп 
алынған сомалары

1 06 1 18 100

 »; 
«Халықаралық сауда мен операцияларға салынатын өзге салықтар» 2-кіші сыныбында: 
мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын: «

Қырғыз Республикасынан түскен арнайы, демпингке 
қарсы, өтемақы баждары

1 06 2 11 100

 ». 
2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бюджет заңнамасы департаменті (З.А. 

Ерназарова) заңнамада белгіленген тəртіппен: 
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеудi; 
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оны мерзімде баспа 

басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберуді; 
3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында 

орналастыруды қамтамасыз етсін. 
3. Осы бұйрық мемлекеттік тiркелген күнінен бастап қолданысқа енгізіледі жəне ресми 

жариялануға жатады.

Министр Б.СҰЛТАНОВ

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2015 жылғы 5 мау-
сымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №11274 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2015 жылғы 4 тамыз               №430          Астана қаласы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң кейбiр 
бұйрықтарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы 

 
 бұйырамын: 
1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің кейбір бұйрықтарына мынадай өзгерістер 

мен толықтырулар енгізілсін:
1) «Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мəселелері 

туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 18 қыркүйектегі № 403 
бұйрығында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9756 болып 
тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2014 жылғы 17 қазанда жарияланған):

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сы-
ныптамасында:

бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасында:
01 «Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер» функционалдық тобында:
2 «Қаржылық қызмет» функционалдық кіші тобында:
217 «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі 

бойынша:
мынадай мазмұндағы 036 жəне 104 бюджеттік бағдарламалармен толықтырылсын:
«036 Салық заңнамасын өзгертуге байланысты салық органдарының ақпараттық жүйелерін 

жаңғырту
104 Нашақорлыққа жəне есірткі бизнесіне қарсы күрес»;
03 «Қоғамдық тəртіп, қауіпс іздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі» функционалдық 

тобында:
9 «Қоғамдық тəртіп жəне қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер» функционалдық 

кіші тобында:
221 «Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгi» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі 

бойынша:
мынадай мазмұндағы 010 бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын:
«010 Халыққа «жалғыз терезе» принципі бойынша қызмет көрсету»;
07 «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық» функционалдық тобында:
1 «Тұрғын үй шаруашылығы» функционалдық кіші тобында:
243 «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі» бюджеттік бағдарламаларының 

əкімшісі бойынша:
135 «Ақмола облысының облыстық бюджетіне Ақмола облысының Калачи жəне 

Красногорский елді мекен пунктерінің тұрғындарын көшіру үшін тұрғын үй салуға берілетін ныса-
налы даму трансферттері» бюджеттік бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:

«135 Ақмола облысының облыстық бюджетіне Ақмола облысының Калачи жəне 
Красногорский елді мекендерінің тұрғындарын көшіру үшін тұрғын үй жəне инженерлік-
коммуникациялық инфрақұрылым салуға жəне (немесе) реконструкциялауға берілетін ны-
саналы даму трансферттері»;

156 «Қазақстан Республикасының орнықты дамуына жəне өсуіне жəрдемдесу шеңберінде 
облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы қалаларының бюджеттеріне квазимемлекеттік 
сектор субъектілерінің (коммуналдық мемлекеттік кəсіпорындар) жарғылық капиталын ұлғайтуға 
берілетін нысаналы даму трансферттері» бюджеттік бағдарламасының атауы мынадай ре-
дакцияда жазылсын:

«156 Қазақстан Республикасының орнықты дамуына жəне өсуіне жəрдемдесу шеңберінде 
облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы қалаларының бюджеттеріне квазимемлекеттік сек-
тор субъектілерінің жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері»;

271 «Облыстың құрылыс басқармасы» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
062 «Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне Ақмола облысының 

Калачи жəне Красногорский елді мекен пунктерінің тұрғындарын көшіру үшін тұрғын үй салуға 
берілетін нысаналы даму трансферттері» бюджеттік бағдарламасының атауы мынадай ре-
дакцияда жазылсын:

«062 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне Ақмола облысының 
Калачи жəне Красногорский елді мекендерінің тұрғындарын көшіру үшін тұрғын үй жəне 
инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салуға жəне (немесе) реконструкциялауға 
берілетін нысаналы даму трансферттері»;

279 «Облыстың энергетика жəне тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» 
бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:

047 «Қазақстан Республикасының орнықты дамуына жəне өсуіне жəрдемдесу шеңберінде 
аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне квазимемлекеттік сектор 
субъектілерінің (коммуналдық мемлекеттік кəсіпорындар) жарғылық капиталын ұлғайтуға 
берілетін нысаналы даму трансферттері» бюджеттік бағдарламасының атауы мынадай ре-
дакцияда жазылсын:

«047 Қазақстан Республикасының орнықты дамуына жəне өсуіне жəрдемдесу шеңберінде 
аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне квазимемлекеттік сектор 
субъектілерінің жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері»;

458 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, 
жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары бөлімі» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі 
бойынша:

054 «Қазақстан Республикасының орнықты дамуына жəне өсуіне жəрдемдесу шеңберінде 
квазимемлекеттік сектор субъектілерінің (коммуналдық мемлекеттік кəсіпорындар) жарғылық 
капиталын ұлғайту» бюджеттік бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:

«054 Қазақстан Республикасының орнықты дамуына жəне өсуіне жəрдемдесу шеңберінде 
квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жарғылық капиталын ұлғайту»;

467 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі» бюджеттік бағдарламалар 
əкімшісі бойынша:

062 «Ақмола облысының Калачи жəне Красногорский елді мекен пунктерінің тұрғындарын 
көшіру үшін тұрғын үй салуға» бюджеттік бағдарламасының атауы мынадай редакцияда 
жазылсын:

«062 Ақмола облысының Калачи жəне Красногорский елді мекендерінің тұрғындарын 
көшіру үшін тұрғын үй жəне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салуға жəне (не-
месе) реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері»;

478 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мəдениет жəне тілдерді да-
мыту бөлімі» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:

054 «Қазақстан Республикасының орнықты дамуына жəне өсуіне жəрдемдесу шеңберінде 
квазимемлекеттік сектор субъектілерінің (коммуналдық мемлекеттік кəсіпорындар) жарғылық 
капиталын ұлғайту» бюджеттік бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:

«054 Қазақстан Республикасының орнықты дамуына жəне өсуіне жəрдемдесу шеңберінде 
квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жарғылық капиталын ұлғайту»;

10 «Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған 
ортаны жəне жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары» функционалдық тобында:

1 «Ауыл шаруашылығы» функционалдық кіші тобында:
364 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың кəсіпкерлік жəне өнеркəсіп 

басқармасы», 375 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың ауыл шаруашылығы 
басқармасы», 389 «Алматы қаласының кəсіпкерлік, индустриялық- инновациялық даму жəне 
ауыл шаруашылығы басқармасы», 460 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл 
шаруашылығы, ветеринария жəне жер қатынастары бөлімі», 462 «Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі», 473 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
ветеринария бөлімі», 474 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы 
жəне ветеринария бөлімі», 475 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кəсіпкерлік, ауыл 
шаруашылығы жəне ветеринария бөлімі», 477 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
ауыл шаруашылығы мен жер қатынастары бөлімі», 498 «Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) жер қатынастары жəне ауыл шаруашылығы бөлімі» жəне 800 «Ауданның (облыстық 
маңызы бар қаланың) ветеринария жəне ветеринариялық бақылау бөлімі» бюджеттік 
бағдарламалар əкімшілер бойынша:

мынадай мазмұндағы 047 бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын:
«047 Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін, алып қоймай 

залалсыздандырылған (зарарсыздандырылған) жəне қайта өңделген жануарлардың, жануар-
лардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу»;

5 «Қоршаған ортаны қорғау» функционалдық кіші тобында:
241 «Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі 

бойынша:
004 «Cыртқы қарыздар есебiнен» жəне «017 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 

берілетін нысаналы трансферт қаражатынан сыртқы қарыздарды бірлесіп қаржыландыру 
есебінен» бюджеттік кіші бағдарламалары бар 152 «Қазақстан Республикасының орнықты 
дамуына жəне өсуіне жəрдемдесу шеңберінде бюджеттік инвестициялық жобаларды іске 
асыру» бюджеттік бағдарламасы алынып тасталсын;

мынадай мазмұндағы 012 жəне 018 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 155 бюджеттік 
бағдарламамен толықтырылсын:

«155 Қазақстан Республикасының орнықты дамуына жəне өсуіне жəрдемдесу шеңберінде 
техникалық көмек іс-шараларын іске асыру

012 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт 
қаражатынан грантты бірлесіп қаржыландыру есебінен

018 Грант есебінен»;
13 «Басқалар» функционалдық тобында:
3 «Кəсiпкерлiк қызметтi қолдау жəне бəсекелестікті қорғау» функционалдық кіші тобында:
265 «Облыстың кəсіпкерлік жəне өнеркəсіп басқармасы» бюджеттік бағдарламалар 

əкімшісі бойынша:
013 «Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен» жəне 015 «Жергілікті бюджет 

қаражаты есебінен» бюджеттік кіші бағдарламасы бар 020 «Аудандардың (облыстық маңызы 
бар қалалар) бюджеттеріне моноқалаларда кəсіпкерліктің дамуына ықпал етуге кредиттер 
беру» бюджеттік бағдарламасы алынып тасталсын;

мынадай мазмұндағы 013 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 069 бюджеттік 
бағдарламамен толықтырылсын:

«069 Моноқалалардағы кəсіпкерлікті дамытуға жəрдемдесуге кредит беру
013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
266 «Облыстың кəсіпкерлік жəне индустриалдық-инновациялық даму басқармасы» 

бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
013 «Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен» жəне 015 «Жергілікті бюджет 

қаражаты есебінен» бюджеттік кіші бағдарламасы бар 015 «Аудандардың (облыстық маңызы 
бар қалалар) бюджеттеріне моноқалаларда кəсіпкерліктің дамуына ықпал етуге кредиттер 
беру» бюджеттік бағдарламасы алынып тасталсын;

мынадай мазмұндағы 013 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 069 бюджеттік 
бағдарламамен толықтырылсын:

«069 Моноқалалардағы кəсіпкерлікті дамытуға жəрдемдесуге кредит беру
013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
275 «Облыстың кəсіпкерлік басқармасы» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
013 «Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен» жəне 015 «Жергілікті бюджет 

қаражаты есебінен» бюджеттік кіші бағдарламасы бар 020 «Аудандардың (облыстық маңызы 
бар қалалар) бюджеттеріне моноқалаларда кəсіпкерліктің дамуына ықпал етуге кредиттер 
беру» бюджеттік бағдарламасы алынып тасталсын;

мынадай мазмұндағы 013 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 069 бюджеттік 
бағдарламамен толықтырылсын:

«069 Моноқалалардағы кəсіпкерлікті дамытуға жəрдемдесуге кредит беру
013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
278 «Облыстың кəсіпкерлік жəне сауда басқармасы» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі 

бойынша:
013 «Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен» жəне 015 «Жергілікті бюджет 

қаражаты есебінен» бюджеттік кіші бағдарламасы бар 010 «Аудандардың (облыстық маңызы 
бар қалалар) бюджеттеріне моноқалаларда кəсіпкерліктің дамуына ықпал етуге кредиттер 
беру» бюджеттік бағдарламасы алынып тасталсын;

мынадай мазмұндағы 013 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 069 бюджеттік 
бағдарламамен толықтырылсын:

«069 Моноқалалардағы кəсіпкерлікті дамытуға жəрдемдесуге кредит беру
013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
289 «Облыстың кəсіпкерлік жəне туризм басқармасы» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі 

бойынша:
013 «Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен» жəне 015 «Жергілікті бюджет 

қаражаты есебінен» бюджеттік кіші бағдарламасы бар 020 «Аудандардың (облыстық маңызы 
бар қалалар) бюджеттеріне моноқалаларда кəсіпкерліктің дамуына ықпал етуге кредиттер 
беру» бюджеттік бағдарламасы алынып тасталсын;

мынадай мазмұндағы 013 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 069 бюджеттік 
бағдарламамен толықтырылсын:

«069 Моноқалалардағы кəсіпкерлікті дамытуға жəрдемдесуге кредит беру
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013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
454 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кəсіпкерлік жəне ауыл шаруашылығы 

бөлімі» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
013 «Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен» жəне 015 «Жергілікті бюджет 

қаражаты есебінен» бюджеттік кіші бағдарламасы бар 012 «Моноқалалардағы кəсіпкерлікті 
дамытуға жəрдемдесуге кредит беру» бюджеттік бағдарламасы алынып тасталсын;

461 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика, қаржы жəне кəсіпкерлік бөлімі» 
бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:

013 «Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен» жəне 015 «Жергілікті бюджет 
қаражаты есебінен» бюджеттік кіші бағдарламасы бар 030 «Моноқалалардағы кəсіпкерлікті 
дамытуға жəрдемдесуге кредит беру» бюджеттік бағдарламасы алынып тасталсын;

469 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кəсіпкерлік бөлімі» бюджеттік 
бағдарламалар əкімшісі бойынша:

013 «Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен» жəне 015 «Жергілікті бюджет 
қаражаты есебінен» бюджеттік кіші бағдарламасы бар 008 «Моноқалалардағы кəсіпкерлікті 
дамытуға жəрдемдесуге кредит беру» бюджеттік бағдарламасы алынып тасталсын;

475 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кəсіпкерлік, ауыл шаруашылығы жəне 
ветеринария бөлімі» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:

013 «Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен» жəне 015 «Жергілікті бюджет 
қаражаты есебінен» бюджеттік кіші бағдарламасы бар 016 «Моноқалалардағы кəсіпкерлікті 
дамытуға жəрдемдесуге кредит беру» бюджеттік бағдарламасы алынып тасталсын;

476 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика, бюджеттік жоспарлау жəне 
кəсіпкерлік бөлімі» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:

013 «Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен» жəне 015 «Жергілікті бюджет 
қаражаты есебінен» бюджеттік кіші бағдарламасы бар 010 «Моноқалалардағы кəсіпкерлікті 
дамытуға жəрдемдесуге кредит беру» бюджеттік бағдарламасы алынып тасталсын;

482 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кəсіпкерлік жəне туризм бөлімі», 493 
«Ауданың (облыстық маңызы бар қаланың) кəсіпкерлік, өнеркəсіп жəне туризм бөлімі» жəне 
494 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кəсіпкерлік жəне өнеркəсіп бөлімі» бюджеттік 
бағдарламалар əкімшілер бойынша:

013 «Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен» жəне 015 «Жергілікті бюджет 
қаражаты есебінен» бюджеттік кіші бағдарламасы бар 008 «Моноқалалардағы кəсіпкерлікті 
дамытуға жəрдемдесуге кредит беру» бюджеттік бағдарламасы алынып тасталсын;

701 «Облыстың кəсіпкерлік, сауда жəне туризм басқармасы» бюджеттік бағдарламалар 
əкімшісі бойынша:

013 «Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен» жəне 015 «Жергілікті бюджет 
қаражаты есебінен» бюджеттік кіші бағдарламасы бар 010 «Аудандардың (облыстық маңызы 
бар қалалар) бюджеттеріне моноқалаларда кəсіпкерліктің дамуына ықпал етуге кредиттер 
беру» бюджеттік бағдарламасы алынып тасталсын;

мынадай мазмұндағы 013 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 069 бюджеттік 
бағдарламамен толықтырылсын:

«069 Моноқалалардағы кəсіпкерлікті дамытуға жəрдемдесуге кредит беру
013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
723 «Облыстың кəсіпкерлік, индустриялды-инновациялық даму жəне туризм басқармасы» 

бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
013 «Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен» жəне 015 «Жергілікті бюджет 

қаражаты есебінен» бюджеттік кіші бағдарламасы бар 015 «Аудандардың (облыстық маңызы 
бар қалалар) бюджеттеріне моноқалаларда кəсіпкерліктің дамуына ықпал етуге кредиттер 
беру» бюджеттік бағдарламасы алынып тасталсын;

мынадай мазмұндағы 013 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 069 бюджеттік 
бағдарламамен толықтырылсын:

«069 Моноқалалардағы кəсіпкерлікті дамытуға жəрдемдесуге кредит беру
013 Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
9 «Басқалар» функционалдық кіші тобында:
265 «Облыстың кəсіпкерлік жəне өнеркəсіп басқармасы» жəне 275 «Облыстың кəсіпкерлік 

басқармасы» бюджеттік бағдарламаларының əкімшілері бойынша:
011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен» жəне 015 «Жергілікті 

бюджет қаражаты есебінен» бюджеттік кіші бағдарламалары бар 038 «Аудандардың (облыстық 
маңызы бар қалалар) бюджеттеріне моноқалаларда ағымдағы іс-шараларды іске асыруға 
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» бюджеттік бағдарламасы алып тасталсын;

мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 067 жəне 068 
бюджеттік бағдарламалармен толықтырылсын:

«067 Моноқалаларда жобаларды іске асыру үшін берілетін кредиттер бойынша пайыздық 
мөлшерлемені субсидиялау

011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
068 Моноқалаларда жаңа өндірістерді дамытуға гранттар беру
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
278 «Облыстың кəсіпкерлік жəне сауда басқармасы» бюджеттік бағдарламаларының 

əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 067 жəне 068 

бюджеттік бағдарламалармен толықтырылсын:
«067 Моноқалаларда жобаларды іске асыру үшін банктердің кредиттері бойынша пайыздық 

мөлшерлемені субсидиялау жəне кепілдік беру
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
068 Моноқалаларда жаңа өндірістерді дамытуға гранттар беру
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
289 «Облыстың кəсіпкерлік жəне туризм басқармасы» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі 

бойынша:
011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен» жəне 015 «Жергілікті 

бюджет қаражаты есебінен» бюджеттік кіші бағдарламасы бар 038 «Аудандардың (облыстық 
маңызы бар қалалар) бюджеттеріне моноқалаларда ағымдағы іс-шараларды іске асыруға 
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» бюджеттік бағдарламасы алып тасталсын;

мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 067 жəне 068 
бюджеттік бағдарламалармен толықтырылсын:

«067 Моноқалаларда жобаларды іске асыру үшін банктердің кредиттері бойынша пайыздық 
мөлшерлемені субсидиялау жəне кепілдік беру

011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
068 Моноқалаларда жаңа өндірістерді дамытуға гранттар беру
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
461 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика, қаржы жəне кəсіпкерлік бөлімі» 

бюджеттік бағдарламалары əкімшісі бойынша 011 «Республикалық бюджеттен берілетін 
трансферттер есебiнен» жəне 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» бюджеттік кіші 
бағдарламалары бар 034 «Моноқалаларда жобаларды іске асыру үшін берілетін кредиттер 
бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау» жəне 035 «Моноқалаларда жаңа өндірістерді 
дамытуға гранттар беру» бюджеттік бағдарламалары алып тасталсын;

475 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кəсіпкерлік, ауыл шаруашылығы жəне ве-
теринария бөлімі» жəне 476 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика, бюджеттік 
жоспарлау жəне кəсіпкерлік бөлімі» бюджеттік бағдарламаларының əкімшілері бойынша 011 
«Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен» жəне 015 «Жергілікті бюджет 
қаражаты есебінен» бюджеттік кіші бағдарламалары бар 033 «Моноқалаларда жобаларды 
іске асыру үшін берілетін кредиттер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау» жəне 
034 «Моноқалаларда жаңа өндірістерді дамытуға гранттар беру» бюджеттік бағдарламалары 
алып тасталсын;

701 «Облыстың кəсіпкерлік, сауда жəне туризм басқармасы» бюджеттік бағдарламалары 
əкімшісі бойынша:

мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 067 жəне 068 
бюджеттік бағдарламалармен толықтырылсын:

«067 Моноқалаларда жобаларды іске асыру үшін банктердің кредиттері бойынша пайыздық 
мөлшерлемені субсидиялау жəне кепілдік беру

011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
068 Моноқалаларда жаңа өндірістерді дамытуға гранттар беру
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
723 «Облыстың кəсіпкерлік, индустриялды-инновациялық даму жəне туризм басқармасы» 

бюджеттік бағдарламалары əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 067 жəне 068 

бюджеттік бағдарламалармен толықтырылсын:
«067 Моноқалаларда жобаларды іске асыру үшін банктердің кредиттері бойынша пайыздық 

мөлшерлемені субсидиялау жəне кепілдік беру
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
068 Моноқалаларда жаңа өндірістерді дамытуға гранттар беру
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
2) «Бюджет түсімдерін бюджеттер деңгейлері мен Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының 

қолма-қол ақшасының бақылау шоты арасында бөлу кестесін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 18 қыркүйектегі № 404 бұйрығына (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9760 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-
құқықтық жүйесінде 2014 жылғы 15 қазанда):

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Бюджет түсімдерін бюджеттер деңгейлері мен Қазақстан 
Республикасы Ұлттық қорының қолма-қол ақшасының бақылау шоты арасында бөлу кестесінде:

«Салықтық түсімдер» 1-санатында:
05 «Тауарларға, жұмыстарға жəне қызметтерге салынатын iшкi салықтар» сыныбында: 
«Табиғи жəне басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер» 3-кіші сыны-

бында:
«

Тарихи шығындарды өтеу бойынша төлемдер 1 05 3 19  100   
»

деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

Тарихи шығындарды өтеу бойынша төлемдер 1 05 3 19 100    
»;

«Салықтық түсімдер» 1-санатында: 
«Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын салықтар» 06 сыныбында:
«Кеден төлемдерi» 1-кіші сыныбында:
«

Ресей Федерацисынан түскен кедендік баж-
дарды, салықтарды төлеуді қамтамасыз етудің 
өндіріп алынған сомалары

1 06 1 14 100    

» 
деген жол мемлекеттік тілде мынадай редакцияда жазылсын:
«

Ресей Федерациясынан түсетін кедендік баж-
дарды, салықтарды төлеуді қамтамасыз етудің 
өндіріп алынған сомалар

1 06 1 14 100    

»;
«Салықтық емес түсімдер» 2-санатында:
«Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер» 01 сыныбында:
«Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар» 7-кіші сыныбында:
«

Қаржы агентіктеріне үкіметтік сыртқы қарыз 
қаражаты есебінен жергілікті бюджеттен ішкі 
көздер есебінен берілген бюджеттік кредиттер 
бойынша сыйақылар

2 01 7 16 100    

» 
деген жол мемлекеттік тілде мынадай редакцияда жазылсын:
«

Қаржы агенттіктеріне ішкі көздер есебінен 
жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кре-
диттер бойынша сыйақылар

2 01 7 16 100    

»;
«Салықтық емес түсімдер» 2-санатында: 
«Басқа да салықтық емес түсiмдер» 06 сыныбында:
«Басқа да салықтық емес түсiмдер» 1-кіші сыныбында: 
«

Мұнай сек-
торы ұйым-
дарынан 
түсетін 
түсімдерді 
қоспаған-
да, респуб-
ликалық 
бюджет-
ке түсетін 
басқа  да 
салықтық 
емес 
түсімдер

2 06 1 08 Республикалық бюджетке түсетін қайырымдылық 
түсімдер  (қайырымдылық  жасаушы  тұлғаның 
ықыласына байланысты); республикалық бюджеттің 
қаражаттарын мақсатсыз пайдалану; органдарының 
тексеру актілері бойынша республикалық бағыныстағы 
мемлекеттік мекемелерде анықталған өтелген зиян со-
малары; мемлекеттік мекемелерде анықталған өтелген 
зиян сомалары; мемлекеттік кепілдік бергені үшін 
төлем; 28 қыркүйектегі 1995 жылғы № 2464 «Қазақстан 
Рсепубликасындағы сайлау туралы» Қазақстан 
Республикасы Президентінің Жарлығына сəйкес 
енгізілген депутаттыққа кандидаттың сайлау жарнасы; 
республикалық бюджеттен қаржыландырылатын ме-
кемелер бойынша соттар шешімдерімен мемлекеттің 
материалдық зиянын өтеуге жауаптылардан алынған 
сомалар; бұрындары республикалық бюджетке 
түскен салықтық емес түсімдердің жойылған түрлері 
бойынша түсімдер; республикалық бюджеттен 
қаржыландырылатын мекемелердің шоттарын жабу 
кезіндегі қаражат қалдықтары; осы сомалар ағымдағы 
есепшотында сақталған мемлекеттік мекеменің өкімі 
бойынша сақтау мерзімі аяқталғаннан кейін талап 
етілмеген депозиттік сомалар; заңды жəне жеке 
тұлғалардың республикалық бюджеттен заңсыз 
алынған қаражатты қайтаруы. 

»
мынадай редакцияда жазылсын: 

«

Мұнай 
секторы 
ұйым-
дарынан 
түсетін 
түсім-
дерді 
қоспа-
ғанда, 
рес-
публи-
калық 
бюджет-
ке түсетін 
басқа да 
салықтық 
емес 
түсімдер

2 06 1 08 Республикалық бюджетке түсетін қайырымдылық 
түсімдер (қайырымдылық жасаушы тұлғаның қалауына 
байланысты); республикалық бюджеттің қаражаттарын 
мақсатсыз пайдалану; органдарының тексеру актілері 
бойынша республикалық бағыныстағы мемлекеттік 
мекемелерде анықталған өтелген зиян сомала-
ры; мемлекеттік мекемелерде анықталған өтелген 
зиян сомалары; мемлекеттік кепілдік бергені үшін 
төлемақы; «Қазақстан Республикасындағы сайлау ту-
ралы» 1995 жылғы 28 қыркүйектегі № 2464 Қазақстан 
Республикасының Конституциялық заңына сəйкес 
енгізілген депутаттыққа кандидаттың сайлау жарнасы; 
республикалық бюджеттен қаржыландырылатын ме-
кемелер бойынша соттар шешімдерімен мемлекеттің 
материалдық зиянын өтеуге жауаптылардан алынған 
сомалар; бұрындары республикалық бюджетке 
түскен салықтық емес түсімдердің жойылған түрлері 
бойынша түсімдер; республикалық бюджеттен 
қаржыландырылатын мекемелердің шоттарын жабу 
кезіндегі қаражат қалдықтары; осы сомалар ағымдағы 
есепшотында сақталған мемлекеттік мекеменің өкімі 
бойынша сақтау мерзімі аяқталғаннан кейін талап 
етілмеген депозиттік сомалар; заңды жəне жеке 
тұлғалардың республикалық бюджеттен заңсыз алынған 
қаражатты қайтаруы. »;

3) «Бюджеттiк өтiнiмдi жасау жəне ұсыну қағидалары» туралы Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрінің 2014 жылғы 24 қарашадағы № 511 бұйрығына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10007 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесінде 2015 жылғы 20 ақпанда жарияланған):

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Бюджеттiк өтiнiмдi жасау жəне ұсыну қағидаларында:
4-тармақты мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Бюджеттiк өтінім:
бюджеттік бағдарламалар əкімшілері шығыстарының лимиттері, жаңа бастамаларға 

арналған лимиттер;
стратегиялық жоспар жобасының жəне (немесе) стратегиялық жоспарларға өзгерістер 

мен толықтырулар жобасының;
бюджеттік бағдарламалар əкімшілерінің бюджеттік бағдарламалары жобаларының;
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9756 тіркелген Қазақстан 

Республикасы қаржы министрінің 2014 жылғы 18 қыркүйектегі № 403 бұйрығымен бекітілген 
Қазақстан Республикасы Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының (бұдан əрі - Бірыңғай 
бюджеттік сыныптама);

өткен жоспарлы кезең бюджеттік өтінімінің;
есепті қаржы жылындағы стратегиялық жоспарды іске асыру туралы есептің;
заттай нормалардың негізінде жасалады.
Бюджеттік өтінім бюджеттік бағдарламалар əкімшілері шығыстарының лимиттері, жаңа 

бастамаларға арналған лимиттер шегінде жасалады.»;
7-тармақты мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Бюджеттiк өтiнiм мыналарды:
1) бюджеттiк бағдарламалар əкiмшiсiнiң əрбiр бюджеттiк бағдарламасы бойынша 

шығыстардың түрлерi жөніндегі есептеулерді;
2) байланысты гранттар сомасын жұмсалу бағыттары бойынша мiндеттi түрде бөле отырып, 

ағымдағы қаржы жылының 1 қаңтарындағы жағдай бойынша алынған жəне пайдаланылған 
байланысты гранттар туралы ақпаратты;

3) ағымдағы қаржы жылының 1 қаңтарындағы жағдай бойынша алынған жəне 
пайдаланылған байланысты емес гранттар туралы ақпаратты;

4) мемлекеттік мекемелердің өз иелігінде қалатын тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін 
қызметтерді) өткізуінен түсетін ақша түсімдері мен шығыстарының болжамын;

5) ағымдағы қаржы жылының бірінші тоқсанының қорытындылары бойынша нысана-
лы даму трансферттерін қоса алғанда, бюджеттік инвестициялық жобалар мониторингінің 
қорытындылары жөніндегі есепті;

6) түсiндiрме жазбаны;
7) бюджеттiк бағдарламалардың жиынтық тiзбесiн жəне базалық шығыстар мен жаңа ба-

стамалар шығыстардың қамтитын ағымдағы бюджеттiк бағдарламалар мен бюджеттiк даму 
бағдарламалары бойынша шығыстардың жиынтық кестесiн;

8) орталық мемлекеттiк органдардың, оның ведомстволарының, аумақтық органдарының, 
ведомстволық бағыныстағы мемлекеттiк мекемелердiң, оның iшiнде орталық аппараттың 
құрылымдық бөлiмшелерiнiң, ведомстволарының жəне  олардың аумақтық органдарының 
ағымдағы жылға бекiтiлген штат кестесiн жəне жоспарлы кезеңге арналған штат кестесiнiң жо-
басын; тиiстi жергiлiктi бюджеттерден қаржыландырылатын атқарушы органдардың жəне олар 
өзгерген жағдайда о ларға ведомстволық бағынысты мемлекеттiк мекемелердiң штат кестесін;

9) республикалық бюджеттен облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар 
қала, астана бюджеттерiне нысаналы даму трансферттер бөлiнген жағдайда облыстың, 
республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергiлiктi атқарушы органдарымен келiсiлген 
нысаналы трансферттер бойынша нəтижелер туралы келiсiмдер жобаларын, қол жеткiзiлг ен 
тiкелей жəне түпкiлiктi нəтижелер туралы есепті;

10) облыстық бюджеттен ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерiне нысана-
лы даму трансферттері, оның ішінде облыстық бюджеттерге бөлiнетiн жəне одан əрi ауданның 
бюджеттерiне бөлуге жат атын республикалық бюджеттен нысаналы даму трансферттері 
бөлiнген жағдайда, ауданның жергiлiктi атқарушы органдарымен келiсiлген нысаналы транс-
ферттер бойынша нəтижелер туралы келiсiмдердiң жобаларын;

11) егер бюджеттiк бағдарламалар əкiмшiсi нормативтiк құқықтық актiлер əзiрлеудi немесе 
оларға өзгерiстер мен  толықтырулар енгiзудi ұсынған жағдайда қосымша шығыстарды неме-
се бюджет түсiмдерiн қысқартуды талап ететiн тиiстi нормативтiк құқықтық актiнiң жобасын;

12) Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгiнiң заң жобаларын əзiрлеу орындылығы 
мен Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң Заң жобалау жұмысының перспективалық жоспарына 
сəйкес болуы туралы қорытындыны;

13) тиiстi сарапта малардың қорытындылары бар инвестициялы қ ұсыныстарды;
14) техникалық-экономикалық негіздеме əзірлеуді талап етпейтін жобаларды қоспағанда, 

бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін, құрылысқа жо-
балау алды (техникалық-экономикалық негіздемелер) жəне жобалау (жобалау-сметалық) 
құжаттаманың мемлекеттік сараптамасының оң қорытындысын, мемлекеттік жоспарлау 
жөніндегі уəкілетті органның бюджеттік инвестициялық жоба бойынша экономикал ық оң 
қорытындысын;

15) концессиялық жоба бойынша жасалған концессия шартын;
16) жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы бюджеттiк инвестицияларды 

жоспарлаған жағдайда заңды тұлғалардың стратегиялық даму құжаттарын;
17) квазимемлекеттік сектор субъектілерінің, қаржыландыру көздерін (меншікті, қарызға 

алынған, бюджеттік, демеушілік жəне басқа) көрсетумен іске асырылып жатқан жəне іске асы-
рылуы жоспарланған инвестициялық жобалары туралы ақпаратты;

18) заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы жүзеге 
асырылатын бюджеттік инвестициялардың қаржы-экономикалық негіздемесін, ол бойынша 
мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті органның оң экономикалық қорытындысын;

18-1) Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6452 болып тіркелген 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 5 желтоқсандағы № 129 
бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын əзірлеу 
немесе түзету, қ ажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспар-
лау, қарау, іріктеу, мониторингілеу жəне іске асырылуын бағалау қағидаларына 18-1-қосымшаға 
сəйкес іске асырылған, іске асырылатын жəне іске асырылуы жоспарланған квазимемлекеттік 
сектор субъектілерінің инвестициялық жобалары бойынша ақпарат;

19) республикалық бюджеттiк бағдарламалар əкiмшiлерi ұсынатын тақырыптар бойын-
ша зерттеулер жүргiзудің орындылығын қарау жөнiндегi ведомствоаралық комиссияның 
қорытындысын;

20) республикалық бюджеттiк бағдарламалар əкiмшiлерi ұсынатын тақырыптар бойын-
ша ғылыми зерттеулердiң мемлекеттiк ғылыми жəне ғылыми-техникалық сараптамасының 
қорытындысын;

20-1) мемлекеттік органдардың тақырыптық зерттеулері мен бір лескен зерттеулердің 
негізділігі мен тиімділігі бойынша салалық мемлекеттік органдардың қорытындылары;

21) бюджеттiк бағдарламалар əкiмшiсiнiң бюджеттiк кредиттеу арқылы iске асыруға ұсынып 
отырған бюджеттiк бағдарламалар бойынша бюджеттiк кредиттеудiң орындылығы туралы 
мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уəкiлеттi органның қорытындысын;

22) республикалық бюджетт iк бағдарламалар əк iмш iс i  есептеу техникасын, 
телекоммуникациялық жабдықты, лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етудi, ақпараттық 
жүйелердi əзiрлеу жəне дамыту бойынша қызметтердi сатып алу шығыстарын жоспарлаған 
кезде байланыс жəне ақпараттандыру саласындағы уəкiлеттi органның қорытындысын;

23) бюджеттiк бағдарламалар əкiмшiсi штат санын ұлғайтуға Мемлекет басшысының не 
оның уəкілеттік  беруімен Республика Президенті Əкімшілігінің келісімін растайтын құжатты;

24) жекелеген мемлекеттiк қызметтердi көрсетуге, бюджеттiк инвестициялық жобаларды 
iске асыруға жəне мемлекеттiк тапсырма нысанында мемлекеттiң əлеуметтiк-экономикалық 
тұрақтылығын қамтамасыз етуге бағытталған басқа да мiндеттердi орындауға арналған 
ұсыныстарды;

25) нысаналы салым салуға бағытталған бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстарды 
жоспарлау кезiнде дербес бiлiм беру ұйымдарының қамқорлық кеңестерiнiң шешiмдер iн;

26) Жол картасының бағыттары бойынша, оның ішінде Жұмыспен қамту 2020 жол картасы 
бойынша шығыстарды жоспарлау кезінде республикалық бюджеттік бағдарламалар əкімшілері 
арасында қаржыландыру лимиттері жəне қаражат бөлу бойынша Жұмыспен қамту 2020 жол 
картасын іске асыру мəселелері жөніндегі ведомствоаралық комиссияның қорытындысын;

27) медициналық техниканы сатып алуға арналған шы ғыстарды жоспарлау кезінде құны 
бес милион тенгеден асатын жəне біріздендіруді талап ететін медициналық техниканың 
клиникалық-техникалы қ негіздемесінің сараптамасы, техникалық сипаттамасы жəне құны 
бойынша лизинг берушінің қорытындысын;

28) бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті орган жəне мемлекеттік жоспар-
лау жөніндегі жергілікті уəкілетті органдар сұрататын басқа да қажетті ақпаратты қамтиды.

Аса маңызды жəне жедел iске асыруды талап ететiн мiндеттердi iске асыруға бағытталған 
бюджеттiк инвестициялар бойынша мынадай құжаттар берiледi:

Қазақстан Республикасы Президентiнiң жəне (немесе) Қазақстан Республикасы Премьер-
Министрi тапсырмаларының көшiрмелерi;

жылдар бойынша бөле отырып, жоба құнының негiздемесi жөнiндегi есептеу;
бюджеттiк бағдарламалар əкiмшiсiнiң жобаны iске асырудың орындылығына қатысты 

қорытындысы;
қажет болған жағдайда бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті орган сұрататын 

басқа да құжаттар.»;
14-тармақ мынадай  редакцияда жазылсын:
«14. Шығыстардың экономикалық сыныптамасының əрбiр ерекшелiгi бойынша 

шығыстардың есепт еулерiне орталық атқарушы органның жауапты хатшысы (белгiленген 
тəртiппен орталық атқарушы органның жауапты хатшысының өкiлеттiктерi жүктелген лауа-
зымды тұлға), ал мұндайлар болмаған жағдайларда – мемлекеттік мекеме басшысы неме-
се ол уəкiлеттiк берген тұлға, немесе олардың жасалуына ж ауапты мемлекеттiк мекеменiң 
құрылымдық бөлiмшесiнiң басшысы, ал соңғылары болмаған кезде – тиiстi бұйрықтармен 
мiндеттердi атқару жү ктелген тұлға, бюджеттік бағдарламаның тиісті бұйрықпен айқындалған 
басшысы (басшының орынбасары, орталық мемлекеттік органның қызметінің тиісті 
бағыттарына жетекшілік ететін орталық атқарушы органның жауапты хатшысы, аппарат 
басшысы) жəне қаржы-экономикалық қызметiнiң бастығы бұдан (əрі – бас бухгалтер (қаржы-
эконом икалық бөлімінің бастығы) қол қояды.»;

мынадай мазмұндағы14-1-тармақпен толықтырсын:
«14-1. Жиынтық шығыстардың есептеулерiне орталық атқарушы органның жауапты хат-

шысы (белгiленген тəртiппен орталық атқарушы органның жауапты хатшысының өкiлеттiктерi 
жүктелген лауазымды тұлға), ал мұндайлар болмаған жағдайларда – мемлекеттік мекеме бас-
шысы немесе ол уəкiлеттiк берген тұлға жəне бас бухгалтер (қаржы-экономикалық бөлімінің 
бастығы) қол қояды.

32-тармақты мынадай редак цияда жазылсын:
«32. 01-151, 02-151, 03-151, 04-151 (39-42 қосымшалары) нысандар коммуналдық 

қызметтерді (су, газ, электр энергиясы жəне жылыту) төлеу үшiн жоспарлы кезеңге арналған 
бюджет қаражатының көлемiн айқындау үшiн жасалады.

Егер мемлекеттік мекеме бір бюджет деңгейі есебінен ұсталатын басқа мемлекеттік 
мекеменің үй-жайларында орналасқан жағдайда, бюджеттік бағдарламалар əкімшілерінің 
коммуналдық қызметтерді төлеуге арналған шығыстары осы үй-жайдың теңгерімдік 
ұстаушысында жоспарлануы мүмкін.

Аталған нысандар бойынша есептеулерді жасаған кезде бюджет қаражатынан 
қаржыландырылатын ұйымдар бойынша электр энергиясын, жылытуға жылуды, ыстық жəне 
суық суды жəне басқа да коммуналдық қызмет көрсетулердi тұтыну нормаларын басшылыққа 
алу керек.

01-151, 02-151 жəне 03-151 нысандарының 5-бағанында (39-42-қосымшалар) су, электр 
энергиясын, жылуды, газды тұтыну нормалары белгiленген қуаттылық бiрлiгiнiң саны 
көрсетiледi.

01-151-нысанды (39-қосымша) ыстық жəне суық суға, кəрiз бен газға арналған шығыстарды 
есептеу үшiн мемлекеттiк мекемелер толтырады.

02-15 1-нысанды (40-қосымша) жетiлдiрiлген жабындарды жəне жасыл желектi екпелердi 
суаруға арналған су шығыстарын, объектілердің аумақтарын есептеу үшiн мемлекеттiк ме-
кемелер толтырады.

03-151-нысанды (41-қосымша) мемлекеттiк мекемелер электр энергиясын төлеу жөнiндегi 
шығыстарды есептеу үшiн толтырады.

04-151-нысанды (42-қосымша) мемлекеттiк мекемелер орталық жылу жүйесi бар 
мемлекеттiк мекемелер үшiн ғимараттарды , үй-жайларды жылытуға арналған шығыстарды 
есептеу үшiн толтырады.»;

41-тармақты мынадай редакцияда жазылсын:
«41. Шығыстардың экономикалық сыныптамасының 133, 155, 156, 163, 164, 165, 166, 167, 

169, 211, 212, 221, 322, 323, 331, 332, 339, 341, 359, 411, 412, 417, 418, 419, 421, 422, 423, 
429, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 441, 45 1, 511, 512, 513, 514, 519, 521, 531, 541, 611, 612, 
621, 711, 712, 713, 714, 715, 721 жəне 722 ерекшелiктерi бойынша жоспарланатын шығыс 
түрлері бойынша есептер еркiн нысанда жасалады.

421, 435 жəне 423 ерекшелiктер бойынша міндетті тəртіпте есептеулердi ұсыну кезiнде 
мемлекеттік мекемелер жобалау-сметалық құжаттамаға жəне жұмыстардың (қызметтердiң) 
құнын негiздейтiн құжаттарға мемлекеттiк сараптаманың немесе кешенді ведомстводан тыс 
сараптаманың қорытындысын ұсынады, ал қорларды сатып алуға арналған есептеулерге 
ағымдағы жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша мемлекеттік мекеменің теңгерімінде тұрған 
қорлардың іс жүзіндегі қалдықтарының болуы туралы ақпаратты жəне ағымдағы жылдың 
жоспарын ұсынады.

Мəслихат депутаттарына олардың негізгі жұмыс орны бойынша орташа жалақыны  өтеу 
жөніндегі шығыстарды есептеу «Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттiк басқару 
жəне өзiн-өзi басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы 
Заңының 22-бабына сəйкес, осы қызметте бiр жылға дейiнгi жұмыс өтілі бар тиiстi əкiмшiлiк-
аумақтық бірлік əкiмi аппараты басшысының жалақысынан аспайтын мөлшерде жүзеге асыры-
лады. Есептеуге жұмыс берушілердің Мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру қорына əлеуметтік 
салық пен əлеуметтік аударымдар бойынша жарналары кіреді.

«Қазақстан Республикасы Президентiнiң «Болашақ» халықаралық стипендиясын 
тағайындау үшiн үмiткерлердi iрiктеу ережесi н бекiту туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкiметiнiң 2008 жылғы 11 маусымдағы № 573 қаулысына сəйкес 164 ерекшелiк бойынша 
есептеудi ұсынған кезде шетелдiк жоғары оқу орындары (əлемнiң ғылыми орталықтары 
мен зертханалары) мен шетелде кадрларды даярлау, қайта даярлау жəне бiлiктiлiгiн 
арттыру халықаралық бағдарламаларын iске асыру ж өнiндегi қызметтердi, Қазақстан 
Республикасы Президентiнiң «Болашақ» халықаралық стипендиясын берушi болып Қазақстан 
Республикасының Үкiметi анықтаған заңды тұлға арасында жасалған шарттың көшiрмелерi 
ұсынылады.

Өкілдік шығындарға шығыстарды жоспарлау кезінде өкілдік шығындар нормалары 
қолданылады.»;

мынадай мазмұндағы 42-1-тармақпен толықтырылсын:
«42-1. Бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін əзірлеуге 

немесе түзетуге, сондай-ақ бюджеттік инвестициялық жобалардың техника лық-экономикалық 
негіздемелеріне жəне концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамасына  қажетті сарап-
тамалар жүргізуге, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеуге бағытталған 
бөлінетін бюджеттік бағдарлама бойынша есептеулер олар болған жағдайда өтіп кеткен жо-
спарлау кезеңі жобаларының орташа құны м ен санын талдау негізінде жасалады.»;

мынадай мазмұндағы 47-1-тармақпен толықтырылсын:
«47-1. Шығыстарды есептеу негізінде 2016-2018 жылдарға жəне кейінгі қаржы жылдарына 

арналған республикалық бюджетті қалыптастыру кезінде осы Қағидаларға 54-1-қосымшаға 
сəйкес нысан бойынша базалық шығыстар мен жаңа бастамаларға арналған шығыстарды 
қамтитын ағымдағы бюджеттiк бағдарламалар (кіші бағдарламалар) мен бюджеттiк даму 
бағдарламалары (кіші бағдарламалары) бойынша шығыстардың жиынтық кестесi жасалады.».

53-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«53. Бюджеттiк бағдарламалардың əкiмшiлерiнде инвестициялық жобалар бар болса, 

бюджеттiк инвестициялық жобал арды таратып жазу Қағидалардың 61-қосымшасына сəйкес 
нысан бойынша жасалады.

Бюджеттiк инвестициялық жобалардың мыналар көрсетiледi (61-қосымша):
қаржыландыру көзi (республикалық бюджет, жергiлiктi бюджет бөлiнiсiнде) (3-баған);
жылдар бөлiнiсiнде жоспарлы кезеңнiң басталуына дейiнгi қаржыландыру (5-баған);
инвестициялық жоба деңгейiнде жоспарлы кезеңнiң басталуына дейiнгi жалпы 

қаржыландыру сомасы (6, 7-баған).
Əрбір жоба бойынша бюджеттік инвестицияларға арналған шығыстар конкурстық рəсімдер 

жүргізуге қажетті уақыт ескеріле отырып, тиісті құжаттамада (тех никалық-экономикалық 
негіздеме, қаржылық-экономикалық негіздеме, эобалау-смета құжаттамасы) белгіленген 
нормативтік іске асыру кезеңінен асып түсетін қаржыландыру кезеңімен мəлімделмейді.»;

Бюджеттік өтінімді жасау жəне ұсыну қағидаларға 2-қосымшасы осы бұйрыққа 1-қосымшаға 
сəйкес редакцияда жазылсын;

Бюджеттік өтінімді жасау жəне ұсыну қағидаларға 3-қосымшасы осы бұйрыққа 2-қосымшаға 
сəйкес редакцияда жазылсын;

Бюджеттік өтінімді жасау жəне ұсыну қағидаларға осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес 
54-1-қосымшамен толықтырылсын;

Бюджеттік өтінімді жасау жəне ұсыну қағидаларға 59-қосымшаның атауы мынадай ре-
дакцияда жазылсын:

«Заңды тұлғаларға, оның iшiнде шаруа (фермер) қожалықтарына берiлетiн субсидияларға 
шығыстарды есептеу.».

Бюджеттік өтінімді жасау жəне ұсыну қағидаларға 61-қосымшасы осы бұйрыққа 4-қосымшаға 
сəйкес редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бюджет заңнамасы департаменті (З.А. 
Ерназарова) заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеудi;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 

кейін он күнтізбелік күн ішінде мерзімді баспа басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-
құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберуді;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында 
орналастыруды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрық мемлекеттік тiркелген күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрі 
Б.СҰЛТАНОВ

 Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің
 2015 жылғы 4 тамыздағы №430 бұйрығына 1-қосымша

Бюджеттiк өтiнiмдi жасау жəне ұсыну қағидаларына 2-қосымша

 01-111-нысан
Əкiмшiлiк мемлекеттiк қызметшiлердiң еңбекақыларына 

арналған шығыcтарды есептеу
 Кодтары 

Жылы                      |_______________________| 
Деректер түрi (болжам, жоспар, есеп) |_______________________|
Функционалдық топ                     |_______________________| 
Бағдарламалардың əкiмшiсi                 |_______________________| 
Мемлекеттiк мекеме                              |_______________________| 
Бағдарлама                                            |_______________________|
Ерекшелiк                                               |_______________________| 

Ла
уа

-з
ым

-д
ар

 с
ан
ат
ы

Ла
уа

-з
ым

да
р 
ат
ау
ы

Ж
ыл

да
рм

ен
 м
ем

ле
ке
тт

iк 
қы
зм
ет

 ө
тiл

i

Ш
та
т б

iр
лi
кт
ер

iн
iң

 с
ан
ы

Ко
эф

ф
иц
ие
нт
те
р 

(б
ұд
ан

 ə
рі

 
– 
ко
эф

.)
М
ем

ле
ке
тт

iк 
қы
зм
ет
ке
рл
ер
дi
ң 

ла
уа
зы

мд
ық

 а
йл
ық

 а
қы
сы

н 
ес
еп
те
уг
е 
ар
на
лғ
ан

 тү
зе
ту

 
ко
эф

.
Кө
те
рі
ле
тін

 ко
эф

.

Бiр айдағы 
лауазымдық 
жалақылар со-
масы (4-баған 
х базалық 
лауазымдық 
жалақы х 
5-баған.х 
6-баған х 

7-баған)/1000

Ерекше еңбек 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Өлшем бiрлiгi бiрл. мың теңге бiрл. мың 

теңге
Санат* Лауа-

зым
Бiр жылға дейiн
1-ден 2-ге дейiн
2-ден 3-ке дейiн
3-тен 5-ке дейiн
5-тен 7-ге дейiн
7-ден 9-ға дейiн
9-дан 11-ге 
дейiн
11-ден 14-ке 
дейiн
14-тен 17-ге 
дейiн
17-ден 20-ға 
дейiн
20 жылдан 
жоғары

кестенiң жалғасы 

Радиациалық қауiп-қатер аумақтарында тұрғаны үшiн қосымша еңбекақы
Қосымша ақы алатын мемлекеттiк қызметшiлердiң саны Сомасы  (АЕКх(2х11-

бағ.+1,75х12-бағ+х1,5 
х13-бағ+1,25х14-
бағ+1х15-бағ))/1000

жалпы 
саны

оның 
iшiнде 2 
коэффи-
цент бой-
ынша

оның iшiнде 
1,75 коэф-
фицент 
бойынша

оның 
iшiнде 
1,5 коэф-
фицент 
бойынша

оның 
iшiнде 1,25 
коэффи-
цент бой-
ынша

оның 
iшiнде 1 ко-
эффицент 
бойынша

11 12 13 14 15 16 17
бiрл. бiрл. бiрл. бiрл. бiрл. бiрл. мың теңге

кестенiң жалғасы 

Экологиялық апат аймақтарында тұрғаны үшiн коэффициент Бiр айдағы 
жалақының 
жиыны 

8-бағ.+10-
бағ.+17-
бағ.+22-
бағ.

Бiр 
жылдағы 
жалпы 

еңбек ақы 
сомасы 
12х23-
бағ.

Қосымша ақы алатын мемлекеттiк 
қызметшiлердiң саны

Сомасы (бағ. 8+ 
бағ 30/12)./4 бағ. 
х (19 бағ. х 1,5+ 
20 х 1,3+бағ.21 

х1,2) 

жалпы саны оның 
iшiнде 

1,5 коэф. 
бойынша

оның 
iшiнде 

1,3 коэф. 
бойынша

оның iшiнде 
1,2 коэф.
бойынша

18 19 20 21 22 23 24
бiрл. бiрл. бiрл. бiрл. мың теңге мың теңге мың теңге

кестенiң жалғасы 

Арнаулы атақтарды жəне сыныптық шендерді иелену 
құқығы бар тұлғалардың жалақысының айырмашылығы 

, сондай-ақ нысандық киім киіп жүру жойылған **

Айлық 
жалақының 
барлығы
 (бағ.23 + 
бағ.27)

Жалақы-
ның 

ұлғаюы 

Жылдық 
жалақының 
барлығы 

(бағ.29х12+ 
бағ.30)Штаттық 

бірліктің 
саны

Айлық 
коммуналдық 
қызметке 
төлемді 

жəне тұрғын-
үйді ұстауға 
тіркелген 
ақшалай 
үлес жəне 
ақшалай 
өтемақы

Айлық 
жалақының 

айырмашылығы
 (бағ.26 - ( бағ.23 

+ бағ.30/12)

Жылдық 
айлық 

жалақының 
айырма-
шылығы 
(бағ.27 
х 12)

25 26 27 28 29 30 31
бір мың тенге мың тенге мың тенге мың тенге мың тенге

Санат бойынша жиыны
Орталық атқарушы органның жауапты хатшысы/ 
мемлекеттiк мекеме басшысы 
  _______________  _________________________________
  (қолы)    (аты-жөні)

Бюджеттік бағдарлама басшысы 
 ______________  _________________________________
  (қолы)    (аты-жөні)

Бас бухгалтер (ҚЭБ бастығы) 
 _______________  _________________________________
  (қолы)    (аты-жөні)

Ескерту: 
* Əрбiр санат бойынша толтырылады;
** 25, 26, 27, 28 жолдары тек қана арнаулы атақтар мен сыныптық шендері бар тұлғалар бой-

ынша «Арнаулы атақтарды жəне сыныптық шендерді иелену, сондай-ақ нысанды киім киіп жүру 
құқықтары жойылған адамдарға зейнеткерлікке шыққан кезде əлеуметтік қамсыздандыруды, 
барлық жеңілдіктер мен артықшылықтарды сақтау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 14 желтоқсандағы № 1597 қаулысына сəйкес толты-
рылады, егер мемлекеттік əкімшілік қызметшінің атқаратын лауазымы бойынша белгіленген 
үстемеақылар мен қосымша ақыларды ескере отырып, есептелген еңбекақы тұрғын үйді ұстауға 
жəне коммуналдық төлемдерді төлеуге белгіленген ақшалай үлес пен ақшалай өтемақының 
бұрын алып отырған сомасынан төмен болған жағдайда еңбекақыдағы тиісті айырма төлеу 
талап етілген жағдайда нысандық киімді кию жойлған.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2015 жылғы 4 тамыздағы №430 бұйрығына 2-қосымша

Бюджеттiк өтiнiмдi жасау жəне ұсыну қағидаларына 3-қосымша

02-111-нысан

Саяси мемлекеттiк қызметшiлердiң, депутаттардың, судьялардың еңбекақыларына 
арналған шығыстарды есептеу

Кодтары 
Жылы    |_______________________|
Деректер түрi (болжам, жоспар, есеп)        |_______________________| 
Функционалдық топ   |_______________________| 
Бағдарламалардың əкiмшiсi  |_______________________| 
Мемлекеттiк мекеме  |_______________________| 
Бағдарлама  |_______________________| 
Ерекшелiк    |_______________________|
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Санат бойынша жиыны
Орталық атқарушы органның жауапты хатшысы/ 
мемлекеттiк мекеме басшысы ____________  ___________________________
              (қолы)    (аты-жөні)

Бюджеттік бағдарлама басшысы ______________  ____________________________
                     (қолы)   (аты-жөні)

Бас бухгалтер (ҚЭБ бастығы) 
_______________  _________________________________
       (қолы)    (аты-жөні)

Ескерту: əрбiр санат бойынша толтырылады

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2015 жылғы 4 тамыздағы №430 бұйрығына 3-қосымша

Бюджеттiк өтiнiмдi жасау жəне ұсыну қағидаларына 54-1-қосымша

Базалық шығыстар мен жаңа бастамаларға арналған шығыстарды қамтитын
 ағымдағы бюджеттiк бағдарламалар мен бюджеттiк даму бағдарламалары бойынша 

шығыстардың жиынтық кестесi

 Кодтар 
Жоспарлы кезеңi   |_______________________| 
Деректер түрi   |_______________________| 
Функционалдық топ   |_______________________| 
Бағдарламалардың əкiмшiсi  |_______________________| 
Мемлекеттiк мекеме   |_______________________| 
Бағдарлама   |_______________________| 
Кіші бағдарлама   |_______________________|

Атауы Алдағы жоспарлы кезең Жоспарланатын жоспар-
лы кезені
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бойынша
Жаңа бастамаларға арналған 
шығыстар, барлығы
оның iшiнде бюджеттiк 
бағдарламалар (бағдарламалар) 
бойынша
2) бюджеттiк даму бағдарламалары 
(бағдарламалар), барлығы
олардың iшiнде:
базалық шығыстар, барлығы
оның iшiнде бюджеттiк 
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оның iшiнде бюджеттiк 
бағдарламалар (бағдарламалар) 
бойынша

Орталық атқарушы органның жауапты хатшысы/ 
мемлекеттiк мекеме басшысы 
 _______________  _________________________________
     (қолы)    (аты-жөні)

Бас бухгалтер (ҚЭБ бастығы) 
_______________  _________________________________
      (қолы)    (аты-жөні)

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2015 жылғы 4 тамыздағы №430 бұйрығына 4-қосымша

Бюджеттiк өтiнiмдi жасау жəне ұсыну қағидаларына 61-қосымша 
 

Бюджеттiк инвестициялық жобаларды таратып жазу

Кодтары 
Жылы   |_______________________| 
Деректер түрi (болжам, жоспар, есеп)  |_______________________| 
Функционалдық топ   |_______________________| 
Бағдарламалардың əкiмшiсi  |_______________________| 
Мемлекеттiк мекеме   |_______________________| 
Бағдарлама   |_______________________| 
Ерекшелiк    |_______________________|
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Барлығы
Бағдар-
ламалық 
құжаттың 
атауы
Жобаның 
орналас-
қан жері
соның iшiн-
де инвести-
циялық жо-
балар бо-
йынша:

Мынаны көрсету керек:
1. МИЖ инвестициялық 
ұсынысының оң экономи-
калық қорытындысы; 
2. ТЭН əзiрлеудi талапет-
пейтiн БИЖ қоспағанда, 
ТЭН болуы;
3. БИЖ ТЭН бойынша 
экономикалық сарапта-
маның оң қорытынды
4. БИЖ оң экономикалық 
қорытындысы;
5. Бюджеттік инвестиция-
ларға ҚЭН болуы;
6. Бюджеттік инвестиция-
ларға ҚЭН экономикалық 
сараптаманың оң 
қорытынды;
7. Бюджеттік инвестиция-
ларға оң экономикалық 
қорытындысы;
8. салалық қорытынды;
9. Үлгi жоба;
10 ЖСҚ–ға мемлекеттiк 
сарапта маның нөмiрi мен 
күнi, ЖСҚ сараптамасы бой-
ынша құны; ЖСҚ əзiрлеудiң 
құны жəне қаржыландыру 
көздерi.
Қарыз туралы келiсiмнiң бо-
луы (нөмiрi мен күнi)

Орталық атқарушы органның жауапты хатшысы/ 
мемлекеттiк мекеме басшысы 
 _______________  _________________________________
      (қолы)    (аты-жөні)

Бюджеттік бағдарлама басшысы 
 _______________  _________________________________
     (қолы)    (аты-жөні)

Бас бухгалтер (ҚЭБ бастығы) 
 _______________  _______________________________
     (қолы)    (аты-жөні)

Ескертпе: 
** мемлекеттік жоспарлау орталық уəкілетті орган айқындаған тəртібіне сəйкес 

деректемелерін көрсете отырып
* Соңғы күнге арналған есептi деректер.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2015 жылғы 18 
тамызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№11900 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2015 жылғы 14 сәуір              №281           Астана қаласы

Электр энергетикасы саласындағы мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы

(Соңы. Басы 103-нөмірде)

«Тұтынушыларды жүктемені ажыратудың арнайы автоматикасына қосу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша

Нысаны
Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі 

Атомдық жəне энергетикалық қадағалау мен бақылау 
комитетінің төрағасына

(тегі, аты-жөні)
___________________дан

(Қазақстан Республикасы уəкілетті
органының толық атауы)

Өтініш
____________________________________________________________
                   (жүйелік оператор учаскесінің толық атауы)
____________________________________________________________
                   (орналасқан жері, заңды мекенжайы, БСН)
тұтынушыны жүктемені ажыратудың арнайы автоматикасына қосуға келісім беруді 

сұрайды (ЖААА)
____________________________________________________________
                               (тұтынушының толық атауы)
____________________________________________________________
            (тұтынушының орналасқан жері, заңды мекенжайы, БСН)
Қоса берілетін құжаттар тізбесі:
1. Тұтынушының ЖААА-ға қосуға [күні] № [нөмірі] жазбаша келісімі.
2. Тұтынушы қосылған энергетикалық торапты электрмен жабдықтау схемасы. 
3. Заңнама нормаларының талаптарын ескере отырып ЖААА жүйесін тұтынушының 

электр желілеріне қосуды ескере отырып тұтынушыны қосуға арналған техникалық шарт-
тар. 

4, Қолданыстағы желінің жай-күйі мен қосу кезіндегі күтілетін нəтижені салысты-
руды көрсете отырып, тұтынушыны ЖААА-ға қосудың орындылығы туралы, энергия 
тапшылығының, жұмыс режимдерінің жай-күйі жəне (күні) № (нөмірі) бір ажыратудың 
есептік уақыты туралы жүйелік оператордың қорытындысы.

Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын 
мəліметтерді пайдалануға келісемін.

Жүйелік оператор учаскесінің басшысы
__________________ _________________________________________
       (қолы)                        (тегі, аты-жөні)                       (күні)

*Өтініш өтініш беруші ұйымның бланкісінде жасалады

(Соңы. Басы 21-бетте) 



6 МАУСЫМ 2017 ЖЫЛ 23РЕСМИ

(Соңы. Басы 22-бетте) 

(Жалғасы 24-бетте) 

«Тұтынушыларды жүктемені ажыратудың арнайы автоматикасына қосу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымша

____________________________________________________________ 
(Қазақстан Республикасы уəкілетті органының толық атауы)

Қорытынды
____________________________________________________________

(жүйелік оператор учаскесінің толық атауы)
____________________________________________________________

(орналасқан жері, заңды мекенжайы, БСН)
Тұтынушыны жүктемені ажыратудың арнайы автоматикасына (ЖААА) 
қосудың орындылығы
____________________________________________________________

(тұтынушының толық атауы)
____________________________________________________________

(тұтынушының орналасқан жері, заңды мекенжайы, БСН)
мынаған келіп саяды:
1. Тапшы энергия торабының жай-күйін бағалау
____________________________________________________________
2. Қосу кезіндегі жұмыс режимін бағалау
____________________________________________________________
3. Бір рет ажырату уақыты ______________________________ құрайды

Жүйелік оператор учаскесінің басшысы
__________________  _________________________________________
         (қолы)                   (тегі, аты-жөні)                           (күні)

* Өтініш өтініш беруші ұйымның бланкісінде жасалады

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің
 2015 жылғы 14 сəуірдегі №281 бұйрығына 8-қосымша

«Техникалық жарақтандырудан кейін электрстанцияларының, электр жəне 
жылу желілерінің энергия объектілерін пайдалануға қабылдап алу» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер
1. Техникалық жарақтандырудан кейін электр станцияларының, электр жəне жылу 

желілерінің энергия объектілерін пайдалануға қабылдап алу» мем ле кеттік көрсетілетін қызмет 
(бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Респуб ликасының Энергетика 
министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Атомдық жəне энергетикалық қадағалау мен бақылау 
комитеті (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижелерін беру «электрондық 
үкіметтің» www.egov.kz веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.

Берілген рұқсаттар туралы мəліметтерді көрсетілетін қызметті беруші «Е-лицензиялау» 
мемлекеттік деректер базасы» ақпараттық жүйесіне енгізеді.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған сəттен бастап – 

күнтізбелік 23 (жиырма үш) күн;
Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сəттен 

бастап екі жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексеруге міндетті.
Ұсынылған құжаттардың осы стандарттың 9 тармағында көрсетілген толық болмау фактісі 

анықталған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші көрсетілген мерзімдерде өтінішті одан əрі 
қараудан жазбаша дəлелді бас тартуды береді.

2) құжаттар топтамасын тапсыру үшін күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он 
бес) минут;

3) қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.
5. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: ішінара автоматтандырылған (немесе) түрінде.
6. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі – энергия объектісін пайдалануға қабылдап алу 

туралы акт осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес.
Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін ұсыну нысаны электрондық түрінде.
7. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 

алушы) тегін көрсетіледі.
8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінің – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына 

сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбі – жұма аралығында сағат 9.00-ден 
18.30-ға дейін, түскі үзіліс сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін.

9. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде мемлекеттік 
қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

порталға: 
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға белгіленген нысандағы 

өтініш;
2) техникалық жарықтандыру бойынша жұмыс жобасының көшірмесі;
3) техникалық жарықтандыру жүргізген мердігерлердің лиценциялары;
4) техникалық регламенттерде қойылған талаптарға сəйкестігін растауға жататын энер-

гияобъектілеріне жəне (немесе) оның бөліктеріне сəйкестігін растау саласындағы құжаттардың 
көшірмелері;

5) жұмыстарды жүргізу жəне авторлық қадағалау журналының көшірмесі;
6) жасырын жұмыстарды куəландыру актілерінің көшірмелері;
7) жауапты конструкцияларды аралық қабылдап алу актілерінің көшірмелері;
8) жобада көзделмеген қосымша жұмыстар тізбесінің көшірмелері;
9) энергия объектісін сынаудың нəтижелері туралы актілердің көшірмелері.
Заңд ы тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы құжаттардың мəліметтерін көрсе-

тілетін қызметті беруші «электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық 
жүйелерден алады.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 
органдардың, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушілердің жəне (немесе) олардың 
лауазымды адамдарының шешімдеріне, əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі

10. Көрсетілетін қызметті берушілердің жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының 
мемлекеттік қызметтерді көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекетіне (əрекетсіздігіне) 
шағымдану: шағым Астана қаласы, Орынбор көшесі., 8-үй мекенжайы бойынша көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысының, Министрліктің атына беріледі.

 Шағымдар жазбаша нысанда пошта арқылы, не көрсетілген қызметті берушінің немесе 
Министрліктің кеңсесі арқылы қолма-қол қабылданады.

Көрсетілетін қызметті берушінің, Министрліктің кеңсесінде шағымның қабылданғанын рас-
тау оны тіркеу болып табылады (мөртабан, кіріс нөмірі жəне тіркелген күні шағымның екінші 
данасына немесе шағымға ілеспе хатқа қойылады).

портал арқылы жүгінген кезде шағымдану тəртібі туралы ақпаратты бірыңғай байланыс 
орталығының 1414 телефоны бойынша алуға болады.

 Шағымды портал арқылы жөнелткен кезде көрсетілетін қызметті алушы «жеке кабинетінен» 
өтініш туралы ақпаратқа қол жеткізе алады, оны көрсетілетін қызметті беруші өтінішті өңдеу 
(жеткізу, тіркеу, орындау туралы белгілер, қарау немесе қараудан бас тарту туралы жауап) 
барысында жаңартып отырады.

Шағымда:
1) жеке тұлғаның тегі, аты, сондай-ақ қалауы бойынша əкесінің аты пошталық мекен-

жайы көрсетіледі;
2) заңды тұлғаның атауы, пошталық мекенжайы шығыс нөмірі жəне күні көрсетіледі
Көрсетілетін қызметті берушінің, Министрліктің мекенжайына келіп түскен көрсетілетін 

қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде қаралуға тиіс. 
Шағымды қарау нəтижелері туралы дəлелді жауап көрсетілетін қызметті алушыға пошта бай-
ланысы арқылы жолданады немесе көрсетілетін қызметті берушінің, Министрліктің кеңсесінде 
қолма-қол беріледі.

Портал арқылы электронды жүгінген жағдайда көрсетілетін қызметті алушы «жеке 
кабинетінен» өтініш туралы ақпаратқа қол жеткізе алады, ол өңдеу (жеткізу, тіркеу, орындау 
туралы белгілер, қарау немесе қараудан бас тарту туралы жауап) барысында жаңартылып 
отырады.

Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижелерімен келіспеген жағдайда көрсетілетін 
қызметті алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі 
уəкілетті органға шағыммен жүгіне алады.

4. Мемлекеттік қызмет көрсету ерекшеліктері ескерілген өзге де талаптар
11. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті 

берушінің интернет-ресурсында: www.kaenk.gov.kz, «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» 
бөлімінде орналастырылған.

12. Көрсетілетін қызметті алушы ЭЦҚ болған жағдайда, мемлекеттік көрсетілетін қызметті 
портал арқылы электрондық нысанда алуға құқылы.

13. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсетудің тəртібі мен мəртебесі 
туралы ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу режимінде мемлекеттік қызметтер көрсету 
мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы 1414 арқылы алуға құқылы.

14. Мемлекеттік қызметті көрсету мəселелері жөніндегі анықтамалық қызметтердің байла-
ныс телефондары: 8 (7172) 74 92 14.Мемлекеттік қызметтерді көрсету мəселелері жөніндегі 
бірыңғай байланыс орталығы: 1414.

«Техникалық жарақтандырудан кейін электр станцияларының, электр жəне жылу 
желілерінің энергия объектілерін пайдалануға қабылдап алу» мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандартына 1-қосымша

Энергия объектісін пайдалануға қабылдап алу туралы акт
 ______________                 20__ жылғы «___» __________

                               (елдімекен)

Осы акт арқылы мынадай энергия объектісі пайдалануға қабылданады:
_____________________________________________________________________________
сипаттамаларын (сериялық нөмірі, артикул жəне т.б.) жəне энергия
 __________________________________________________________________________ 
объектісін сəйкестендіруге мүмкіндік беретін негізгі техникалық 
___________________________________________________________________________ 
сипаттамаларын көрсету) 
Мына құрамдағы қабылдау комиссиясы энергия объектісін пайдалануға қабылдап алды:
1) Төраға – __________________________________________________________________ 

(қабылдау комиссиясы төрағасының Т.А.Ə., жұмыс 
____________________________________________________________________________; 

орнын жəне лауазымын көрсету)
2) Хатшы – __________________________________________________________________ 

(қабылдау комиссиясы хатшысының Т.А.Ə., жұмыс 
___________________________________________________________________________;

 орнын жəне лауазымын көрсету)
3) __________________________________________________________________________ 

(қабылдау комиссиясының мүшелері, қабылдау комиссиясының 
___________________________________________________________________________.

тиісті мүшесінің Т.А.Ə., жұмыс орны жəне лауазымы)
Қабылдау комиссиясы ________________________________________________________ 

                                            (қабылдау комиссиясын құру туралы бұйрықты 
____________________________________________________________________________ 

шығарған органды, бұйрықтың күнін жəне нөмірін көрсету, қажет болғанда 
___________________________________________________________________________

 қабылдау комиссиясының құрамын өзгерту жөніндегі бұйрықтар туралы 
___________________________________________________________________________ 
бұйрығы негізінде құрылды.
мəліметтермен толықтыру)
Қабылдау комиссиясының энергия объектісін пайдалануға қабылдап
алу туралы шешімі ___________________________________________________

                 (отырыс өткізілетін орынды көрсету)
20__ жылғы «___» _______ өткізілген қабылдау комиссиясының отырысында қабылданды.
Энергия объектісін пайдалануға қабылдап алу туралы мəселені қарау кезінде энергия 

объектісін қабылдап алу туралы ___________________________________________________
____________________________________________________________________ жазбаша 
                                                  (санын көрсету)
ұсынымдар жəне энергия объектісін пайдалануға жарамсыз деп тану туралы __________

____________________________________ жазбаша ұсынымдар келіп түсті. (санын көрсету)
Қабылдау комиссиясының энергия объектісін пайдалануға қабылдап алу туралы шешімі 

мынадай дауыс беру қорытындысы мен ашық дауыс беру арқылы қабылданды: «энергия 
объектісін пайдалануға қабылдау» - дауыстар __________________, «энергия объектісін 
пайдалануға жарамсыз (санын көрсету)

деп тану» - дауыстар _________________. Энергия объектісі пайдалануға (санын көрсету) 
қабылдансын деп шешілді.

Төраға _________________________________________________________ (қолы, Т.А.Ə.) 
Хатшы _________________________________________________________ (қолы, Т.А.Ə.)

«Техникалық жарақтандырудан кейін электр станцияларының, электр жəне жылу 
желілерінің энергия объектілерін пайдалануға қабылдап алу» мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандартына 2-қосымша
___________________________________

(уəкілетті органның атауы)
 ___________________________________
 (көрсетілетін қызметті алушының атауы) 

Өтініш
____________________________________________________________________________

 (көрсетілетін қызметті алушының атауы)
___________________________________________________________________________
(СИК), куəліктің*, немесе өтініш берушіні заңды тұлға, жеке кəсіпкер ретінде тіркеу (қайта 

тіркеу) туралы анықтаманың нөмірі мен күні) Пайдалануға қабылдап алу туралы акт беруді 
сұрайды.

Өтініш берушінің заңды мекенжайы (орналасқан жері): ______________________________
Телефон нөмірлері ___________________________________________________________
 E-mail ______________________________________________________________________
 Факс ______________________________________________________________________
 Қоса берілген құжаттар тізбесі (парақ санын көрсете отырып):
 1._____________________________
 2._____________________________
 3._____________________________
 4._____________________________
 5._____________________________
 6._____________________________
 7._____________________________
 8._____________________________
 9._____________________________
 
Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді 

пайдалануға келісемін.
___________________________________________________________________________
  (қолы)  (Ұйым басшысының Т.А.Ə.)

МО «__» ______________ 20 ___ ж.

Ескертпе:*

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне заңды тұлғаларды мемлекеттік 
тіркеу жəне филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу мəселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» 2012 жылғы 24 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы 
қолданысқа енгізілгенге дейін берілген заңды тұлғаны мемлекеттік (есептік) тіркеу (қайта 
тіркеу) туралы куəлік заңды тұлғаның қызметі тоқтатылғанға дейін жарамды болып табылады.

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 
2015 жылғы 14 сəуірдегі №281 бұйрығына 9-қосымша

«Электр жəне энергия қондырғыларының техникалық жай-күйі мен оларды пайдала-
ну қауіпсіздігін бақылауды жүзеге асыру үшін электр жəне жылу энергиясын өндіруді, 

беру мен бөлуді жəне оларды энергиямен жабдықтау мақсатында сатып алуды 
жүзеге асыратын ұйымдар басшыларының, мамандарының техникалық пайдалану 
қағидаларын жəне қауіпсіздік қағидаларын білуіне біліктілік тексеру» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер
1. «Электр жəне энергия қондырғыларының техникалық жай-күйі мен оларды пайдалану 

қауіпсіздігін бақылауды жүзеге асыру үшін электр жəне жылу энергиясын өндіруді, беру мен 
бөлуді жəне оларды энергиямен жабдықтау мақсатында сатып алуды жүзеге асыратын 
ұйымдар басшыларының, мамандарының техникалық пайдалану қағидаларын жəне қауіпсіздік 
қағидаларын білуіне біліктілік тексеру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет (бұдан əрі – мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Энергетика 
министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің 
Атомдық жəне энергетикалық қадағалау мен бақылау комитеті (бұдан əрі – көрсетілетін 
қызметті беруші) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру «электрондық 
үкіметтің» www.egov.kz веб-порталы бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі 
4. Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі:
1) порталға жүгінген кезде – білімін білікті тексерудің (тестілеудің) бірінші кезеңіне алғаш 

қатысқаннан кейін күнтізбелік 72 (жетпіс екі) күннен кешіктірмей;
Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сəттен 

бастап екі жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексеруге міндетті.
Ұсынылған құжаттардың осы стандартың 9 тармағында көрсетілген толық болмау фактісі 

анықталған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші көрсетілген мерзімдерде өтінішті одан əрі 
қараудан жазбаша дəлелді бас тартуды береді.

5. Мемлекеттiк қызмет көрсету нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған).
6. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі – біліктілік куəлігі. 
Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін ұсыну нысаны электрондық түрінде.
Порталда мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесінің əзірлігі туралы хабарлама көрсетілетін 

қызметті алушының «жеке кабинетіне» көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті тұлғасының 
электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан əрі – ЭЦҚ) қол қойылған электрондық құжат 
нысанында жіберіледі.

7. Мемлекеттiк көрсетілетін қызмет жеке тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
алушы) тегін көрсетіледі 

8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінің – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына 

сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбі – жұма аралығында сағат 9.00-ден 
18.30-ға дейін, түскі үзіліс сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін.

2) порталдың – жөндеу жұмыстарын жүргізумен байланысты техникалық үзілістерді 
қоспағанда, тəулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде жұмыс уақыты 
аяқталғаннан кейін, демалыс жəне мереке күндері Қазақстан Республикасының енбек 
заңнамасына сəйкес өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін 
беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

9. Көрсетiлетiн қызметті алушы порталға жүгінген кезде мемлекеттiк қызмет көрсету үшін 
қажетті құжаттардың тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куəландырылған осы мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес электрондық құжат түріндегі өтініш;

2) техникалық пайдалану қағидаларын жəне қауіпсіздік қағидаларын білуіне білікті тексе-
руден өтуге арналған осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес 
жолдаманың электрондық көшірмесі.

Жеке басын куəландыратын құжаттардың мəліметтерін көрсетілетін қызметті беруші 
«электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

Порталда электрондық сұрау салуды қабылдау көрсетілетін қызметті алушының «жеке 
кабинетінде» жүзеге асырылады. 

Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды портал арқылы берген кезде - 
мемлекеттік көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтің нəтижесін алатын күн көрсетіле отырып, мемлекеттік қызметті көрсету үшін сұрау 
салуды қабылдау туралы мəртебе көрсетіледі.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 
органдардың, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушілердің жəне (немесе) олардың 
лауазымды адамдарының, халыққа қызмет көрсету орталықтарының жəне (неме-
се) олардың қызметкерлерінің шешімдеріне, əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағымдану 

тəртібі
10. Көрсетілетін қызметті берушілердің жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының 

мемлекеттік қызметтерді көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекетіне (əрекетсіздігіне) 
шағымдану: шағым Астана қаласы, Орынбор көшесі., 8-үй мекенжайы бойынша көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысының, Министрліктің атына беріледі.

 Шағымдар жазбаша нысанда пошта арқылы, не көрсетілген қызметті берушінің немесе 
Министрліктің кеңсесі арқылы қолма-қол қабылданады.

Көрсетілетін қызметті берушінің, Министрліктің кеңсесінде шағымның қабылданғанын рас-
тау оны тіркеу болып табылады (мөртабан, кіріс нөмірі жəне тіркелген күні шағымның екінші 
данасына немесе шағымға ілеспе хатқа қойылады).

портал арқылы жүгінген кезде шағымдану тəртібі туралы ақпаратты бірыңғай байланыс 
орталығының 1414 телефоны бойынша алуға болады.

 Шағымды портал арқылы жөнелткен кезде көрсетілетін қызметті алушы «жеке кабинетінен» 
өтініш туралы ақпаратқа қол жеткізе алады, оны көрсетілетін қызметті беруші өтінішті өңдеу 
(жеткізу, тіркеу, орындау туралы белгілер, қарау немесе қараудан бас тарту туралы жауап) 
барысында жаңартып отырады. 

Шағымда:
1) жеке тұлғаның тегі, аты, сондай-ақ қалауы бойынша əкесінің аты пошталық мекен-

жайы көрсетіледі;
2) заңды тұлғаның атауы, пошталық мекенжайы шығыс нөмірі жəне күні көрсетіледі
Көрсетілетін қызметті берушінің, Министрліктің мекенжайына келіп түскен көрсетілетін 

қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде қаралуға тиіс. 
Шағымды қарау нəтижелері туралы дəлелді жауап көрсетілетін қызметті алушыға пошта бай-
ланысы арқылы жолданады немесе көрсетілетін қызметті берушінің, Министрліктің кеңсесінде 
қолма-қол беріледі.

Портал арқылы электронды жүгінген жағдайда көрсетілетін қызметті алушы «жеке 
кабинетінен» өтініш туралы ақпаратқа қол жеткізе алады, ол өңдеу (жеткізу, тіркеу, орындау 
туралы белгілер, қарау немесе қараудан бас тарту туралы жауап) барысында жаңартылып 
отырады. 

Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижелерімен келіспеген жағдайда көрсетілетін 
қызметті алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі 
уəкілетті органға шағыммен жүгіне алады.

4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда жəне 
тұрғындарға қызмет көрсету орталықтары арқылы көрсетілетін қызметтің 

ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзгеде талаптар 
11. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті 

берушінің интернет-ресурсында: www.kaenk.gov.kz, «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» 
бөлімінде орналастырылған.

12. Көрсетілетін қызметті алушы ЭЦҚ болған жағдайда, мемлекеттік көрсетілетін қызметті 
портал арқылы электрондық нысанда алуға құқылы.

13. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсетудің тəртібі мен мəртебесі 
туралы ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу режимінде портал арқылы «жеке кабинеттің», 
сондай-ақ мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс 
орталығының көмегімен алуға құқылы.

14. Мемлекеттік қызметті көрсету мəселелері жөніндегі анықтамалық қызметтердің бай-
ланыс телефондары: 8 (7172) 240749. 241291. Мемлекеттік қызметтерді көрсету мəселелері 
жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 1414.

«Электр жəне энергия қондырғыларының техникалық жай-күйі мен оларды пайдалану 
қауіпсіздігін бақылауды жүзеге асыру үшін электр жəне жылу энергиясын өндіруді, беру 

мен бөлуді жəне оларды энергиямен жабдықтау мақсатында сатып алуды жүзеге асыра-
тын ұйымдар басшыларының, мамандарының техникалық пайдалану қағидаларын жəне 
қауіпсіздік қағидаларын білуіне біліктілік тексеру жүргізу қағидаларын білуіне біліктілік 

тексеру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша

Қазақстан Республикасының 
Энергетика министрлігі Атомдық жəне энергетикалық 

қадағалау мен бақылау комитетінің төрағасына (тегі, аты-жөні)
 __________ мекенжайында тұратын азамат (ша) дан 

________________________ (тегі, аты, бар болса əкесінің аты) 
Нысаны

ӨТІНІШ
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Тегі, аты, бар болса əкесінің аты (бұдан əрі – Т.А.Ə), мекенжайы, телефоны 
Рұқсат алу себептері __________________________________________________________
_______________________________________________________________
оны тағайындаудың себептерін көрсете отырып алғашқы, мерзімдік, кезектен тыс
Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді 

пайдалануға келісемін.

Қоса берілетін құжаттар тізбесі:
1._____________________________
2._____________________________
3._____________________________
4._____________________________
5._____________________________
6._____________________________
_______________________________
____________________________________________________
 мемлекеттік көрсетілетін қызметті алушының қолы, лауазымы,
 т.а.ə.
 _______________________________________________________________

 МО «___» _____________ 20 ___ жыл

«Электр жəне энергия қондырғыларының техникалық жай-күйі мен оларды пайдалану 
қауіпсіздігін бақылауды жүзеге асыру үшін электр жəне жылу энергиясын өндіруді, беру 

мен бөлуді жəне оларды энергиямен жабдықтау мақсатында сатып алуды жүзеге асыра-
тын ұйымдар басшыларының, мамандарының техникалық пайдалану қағидаларын жəне 
қауіпсіздік қағидаларын білуіне біліктілік тексеру жүргізу қағидаларын білуіне біліктілік 

тексеру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша
Нысаны 

_____________________________________ 
(бірінші басшының лауазымы) 

_____________________________________ 
(тестілеу залының атауы) 

_____________________________________ 
Тегі, Аты, Əкесінің аты (бар болғанда)

Жолдама

техникалық пайдалану қағидалары мен қауіпсіздік қағидалары бойынша ______________
______________________________________________________________________________

 (біліктілік тексеруден өту түрін көрсету) 
____________________________________________________________________________

тексерілуге тиісті адамның арнайы жеке деректері (Тегі, Аты, Əкесінің аты (бар 
болғанда), ЖСН)

өту үшін ____________________________________________________________________
 (лауазымы, жұмыс орны (аңды тұлғаның атауы)

____________ ________________________________________________________________ 
 қолы (лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (бар болғанда)

жіберіледі.
МО

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2015 жылғы 22 ма-
мырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №11130 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2015 жылғы 15 маусым           № 384          Астана қаласы

Техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары 
бойынша үлгілік оқу жоспарлары мен үлгілік білім беретін 

оқу бағдарламаларын бекіту туралы

(Жалғасы. Басы 2016 ж. 167, 169, 172, 174, 176, 178, 181, 183, 186, 188, 
191, 193, 201, 203, 206, 208, 211, 213, 216,221, 2017 ж. 59, 61, 66, 69, 79, 

85-91-96-103-нөмірлерде)

АП.08 Серіктік навигациялық жүйелер:
Объектілердің орналасқан орынын 
анықтау үшін арналған серіктік 
жүйелер; 
GPS, ГЛОНАС жүйелерінің 
көмегімен кеңістік координаттарын 
анықтау əдістері; 
Ғарыштық сектор мен 
тұтынушы аппаратурасының 
радиотехникалық құралдары; 
өлшеудің дифференциал-
ды əдістері; аппаратураны 
өлшеулерге дайындау; түсірімнің 
əртүрлі түрлері кезіндегі 
жұмыстарды орындау əдістемесі; 
өлшеу нəтижелерін өңдеу; өлшеу 
қателіктерінің негізгі көздері 
жəне олардың ықпалын азайту 
тəсілдері. 

Білімдер:
- Серіктік навигациялық 
жүйелердің құрылымы; 
- GPS, ГЛОНАС жүйелерінің 
көмегімен координаттарды 
анықтау қағидасы; 
 - өлшеу нəтижелерін өңдеу үшін 
бағдарламалық құралдар.
Іскерліктер:
GPS, ГЛОНАС жүйелерінің 
көмегімен кеңістік координатта-
рын анықтау. 

КҚ 3
КҚ 4
КҚ 10
КҚ 11
КҚ 18
КҚ 19

АП.09 Кəсіптік қызметтегі ақпараттық 
технологиялар:
- ақпараттық жəне 
коммуникациялық 
технологиялардың негізгі 
қағидалары, əдістері жəне 
қасиеттері, олардың тиімділігі; 
автоматтандырылған жұмыс 
орындары (АЖО), олардың ло-
кальды жəне салалық желілері; 
Қолданбалы бағдарламалық 
қамтамасыз ету жəне 
топографиялық-геодезиялық 
өндірістегі ақпараттық ресур-
стар; интегралданған ақпараттық 
жүйелер; геодезиялық жəне 
аэрофотогеодезиялық есептерді 
шығаруға арналған проблемалық 
бағдарланған қолданбалы 
бағдарламалар пакеті; шешім 
қабылдаудағы қолдау жүйелері, 
кəсіптік қызметтегі жер мен бедер 
моделін жасау кезіндегі модель-
деу мен болжау. 

Іскерліктер:
- ақпараттық жəне 
коммуникациялық 
технологиялардың негізгі 
қағидалары, əдістері жəне 
қасиеттері;
- интегралданған ақпараттық 
жүйелер. 
 Бағдарлама оқу үдерісінде 
компьютерлік бағдарламаларды 
(AutoCad, Micro Station, Credo, 
Liskad, Мар 2003, Credo, 
сандық фотограмметриялық 
жүйелерді жəне т.б.) пайдалануға 
бағдарлануы қажет. 
Іскерліктер:
- далалық геодезиялық 
өлшеулерді есептеудің автоматты 
үдерісін орындау; 
Жердегі топографиялық 
түсірімдердің деректері негізінде 
ірі масштабты топографиялық 
пландарды 
автоматты түрде жасау; 
сандық əдістермен 
фотограмметриялық жəне 
стереофотограмметриялық 
үдерістерді орындау. 

КҚ 2
КҚ 4
КҚ 9
КҚ 11
КҚ 12
КҚ 18
КҚ 19

БҰАП. 00 Білім беру ұйымы таңдайтын пəндер 

КП. 00 Кəсіптік практика (оқу, технологиялық, дипломалды)

КП. 01 Оқу практикасы:
Теодолиттік жүрістерді сала оты-
рып, топографиялық түсірімдердің 
пландық негіздерін жасау. 
IY классты геометриялық ниве-
лирлеу əдісімен топографиялық 
түсірімнің биіктік негізін жа-
сау. 1: 2 000 масштабындағы 
тахеометриялық түсірім. 
Аэросуреттерді дешифрлеу. 
1:5 000 - 1:10 000 масштабты ара-
лас жəне стереотопографиялық 
түсірімдер үшін аэросуреттерді 
далалық дайындау. 
 1: 5 000 масштабындағы ара-
лас түсірім. 
II классты нивелирлеу. 
Триангуляциялық жұмыстар. 
Қабырғаларды 
жарыққашықөлшеуіштермен 
өлшеу полигонометриясы. 
Геодезиялық торлар пункттерінің 
координаттарын анықтаудың авто-
номды тəсілдері. 

Іскерліктер:
- түрлі əдістермен геодезиялық 
торларды құру кезінде далалық 
жəне камералық жұмыстар 
кешенін орындау. 
 - жердің аэрофототопографиялық 
жəне басқа да түсірімдерін 
орындау; 
- нормативті құжаттар талапта-
рына сай орындалған жұмыстың 
сапасын бағалау. 
 Дағдылар:
түрлі əдістермен геодезиялық 
торларды құру кезінде далалық 
жəне камералық жұмыстар 
кешенін орындау; 
жердің аэрофототопографиялық 
жəне басқа да түсірімдерін орын-
дау; аэрофото жəне ғарыштық 
суреттердің далалық жəне 
камералық дешифрлеуін орындау. 
Геодезиялық өлшеу құралдарына 
тексеру жүргізу, далалық 
жəне камералық өлшеулер 
нəтижелерін өңдеу жəне ма-
териалдарды компьютерлік 
бағдарламаларды пайдалана 
отырып безендіру.  

КҚ 1
КҚ 2
КҚ 3
КҚ 4
КҚ 13
КҚ 14
КҚ 17
КҚ 18
КҚ 19

КП. 02 Өндірістік технологиялық 
практика: 
Жұмысқа орналастыру. 
Кəсіпорынның ұйымдастыру 
құрылымымен жəне оның 
бөлімшелерімен таныстыру. 
Жұмысты орындау үшін қажетті 
құралдарды, жабдықтарды, 
материалдық құндылықтарды 
алу. Топографиялық-геодезиялық 
жұмыстарды өндіру бойын-
ша нұсқаулықтардың қажетті 
бөлімдерін, нұсқау мен 
нұсқамаларды оқу. Далалық 
топографиялық-геодезиялық 
жұмыстарды орындау. Техникалық 
есепті дайындау жəне тапсыру. 

Іскерліктер:
Түрлі əдістермен геодезиялық 
торларды құру кезінде далалық 
жəне камералық жұмыстар 
кешенін орындай білуі керек, 
Жердің аэрофототопографиялық 
жəне басқа да түсірулерін жүргізу. 
 Аэрофото- жəне ғарыштық 
суреттерді далалық жəне 
камералық дешифрлеуді (бажай-
лауды) орындау. 
Фотосхемалар мен фотопландар-
ды құру бойынша 
фотограмметриялық жұмыстар 
орындау. 
Топографиялық карталар мен 
пландарды құру мен жаңарту 
кезінде стереотопографиялық 
жұмыстарды ұқсас 
фотограмметриялық құралдарда 
жəне фотограмметрияның сандық 
əдісімен орындау. 
Геодезиялық өлшеу аспаптарына 
тексеру жүргізу. 
 Далалық жəне камералық 
өлшеу нəтижелерін өңдеу жəне 
материалдарды компьютерлік 
бағдарламаларды пайдалана 
отырып безендіру. 
Орындалған жұмыстар 
сапасының нормативті құжаттар 
талаптарына сəйкестігін бағалау. 
 Дағдылар:
Түрлі əдістермен геодезиялық 
торларды құру кезінде далалық 
жəне камералық жұмыстар 
кешенін орындау; 
Жердің аэрофототопографиялық 
жəне басқа да түсірулерін жүргізу.
 Топографиялық карталар мен 
пландарды құру мен жаңарту 
кезінде стереотопографиялық 
жұмыстарды ұқсас 
фотограмметриялық құралдарда 
жəне фотограмметрияның сандық 
əдісімен орындау.

КҚ 1
БҚ 1
КҚ 2
КҚ 3
КҚ 13
КҚ 14
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КҚ 16
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КП. 03 Мамандық бейіні бойынша 
камералдық практика
Əмбебап 
стереофотограмметриялық 
құралдарда стереотопографиялық 
түсірімдер. 
Планшетті сызу. Аэросуреттерді 
камералық дешифрлеу (ба-
жайлау). Картаны түзету. 
Триангуляцияда алдын ала есеп-
теулер мен жұмыс координатта-
рын есептеулер. 
Полигонометрияда алдын ала 
есептеулер. 

Іскерліктер:
Жердің аэрофототопографиялық 
жəне басқа да түсірулерін жүргізу.

- Орындалған жұмыстар 
сапасының нормативті құжаттар 
талаптарына сəйкестігін бағалау. 
 

Дағдылар:
Аэрофото- жəне ғарыштық 
суреттерді далалық жəне 
камералық дешифрлеуді (бажай-
лауды) орындау. 
Топографиялық карталар мен 
пландарды құру мен жаңарту 
кезінде стереотопографиялық 
жұмыстарды ұқсас 
фотограмметриялық құралдарда 
жəне фотограмметрияның сандық 
əдісімен орындау.
 Далалық жəне камералық 
өлшеулер нəтижелерін 
өңдеу жəне материалдарды 
компьютерлік бағдарламаларды 
пайдалана безендіру. 

КҚ 1
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КҚ 9
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КП. 04 Геоақпараттық технологиялар-
ды меңгеру
Бастапқы геодезиялық жəне 
картографиялық деректерді 
дайындау. Өлшеу нəтижелерін 
математикалық өңдеу. 
Координаттарды есептеу. Торлар 
жүйелерін, геодезиялық желілерді 
теңестіру. Растр төс етегін ска-
нерлеу, жердің карталары мен 
фотосуреттерін қайта өзгерту, 
ГАЖ планшеттерін қалыптастыру. 
Оқу ГАЖ-ын құру, деректер база-
сын толтыру. Карта элементтерін 
сандық жүйеге салу. Жердің 
сандық модельдеуін (ЖСМ) құру. 
Электронды карталарды редак-
циялау. Жердің 3Д-моделін құру. 
Оқу ГАЖ бойынша қолданбалы 
инженерлік есептерді шығару. 

Іскерліктер:
Далалық жəне камералық өлшеу 
нəтижелерін өңдеу жəне ма-
териалдарды компьютерлік 
бағдарламаларды пайдалана 
отырып безендіру. 

Дағдылар:
Заманауи бағдарламалық 
қамтамасыз етумен жұмыс. 
 

БҚ 6
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Біліктілік: 0713043 – Техник-картограф

ЖКП. 00 Жалпы кəсіптік пəндер 

ЖКП. 01 Мемлекеттік тілде іс қағаздарын 
жүргізу 
Кəсіпорындағы іс қағаздары ту-
ралы түсінік, жүйесі мен оны 
ұйымдастыру. 
Ұйымдастыру-тарату, нормативті-
құқықтық, ақшалай-қаржылық-
есеп айырысу жəне анықтамалық 
құжаттар. Қызметтік хаттық негізгі 
əдістемесі. АБЖ-ны іс қағаздарын 
жүргізуде қолдану. Істерді рəсімдеу, 
сақтау жəне мұрағатқа тапсыру. 

Білімдер:
- кəсіпорындағы іс жүргізудің 
жүйесі жəне оны ұйымдастыру; 
 Іскерліктер:
- кəсіпорын қызметіне қатысты 
негізгі іскер құжаттарды 
құрастыру; 
 

БҚ 4

ЖКП. 02 Физикалық жəне экономикалық 
география:
Жалпы физикалық география: Жер 
туралы жалпы мəліметтер, литос-
фера, атмосфера, гидросфера, 
биосфера, географиялық қабық. 
Геоморфология: бедер туралы 
жалпы мəлімет, бедер түрлері; 
желдетумен жəне гравитациялық 
үдерістермен шарттасқан бедердің 
эрозиялық-аккумулятивті түрлері; 
карстово-суффозиялық жəне 
шайылмалы бедер; Бедердің 
мұз түрлері; бедердің криогенді 
түрлері; эолды бедер; теңіз 
жағалаулары мен шельф бедері; 
бедердің антропогенді жəне 
биогенді түрлері; тау бедері; 
жазықтықтар бедері. 
Қазақстанның жəне ТМД 
елдерінің физикалық географи-
ясы. Қазақстанның жəне ТМД 
елдерінің экономикалық геогра-
фиясы: табиғи жағдайлары жəне 
ресурстары, өнеркəсіп, ауыл 
шаруашылығы, көлік географиясы. 
Қазақстанның жалпы экономико-
географиялық шолуы.

Білімдер:
- жалпы физикалық географияны; 
Жер туралы жалпы мəліметтер, 
литосфера, атмосфера, биосфе-
ра, географиялық қабық; 
- геоморфология туралы жалпы 
мəліметтер;
- Қазақстанның жəне ТМД 
елдерінің табиғи жағдайлары; 
- Қазақстанның жалпы экономико-
географиялық сипаттамасы. 
 Іскерліктер:
- топографиялық жəне 
картографиялық жұмыстар 
кезіндегі геоморфология түрлерін 
сипаттау жəне үдерістерін су-
реттеу. 
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ЖКП.03 Геодезия:
Геодезия пəні мен міндеттері, 
геодезияның халық шаруашылығы 
мен ел қорғанысындағы ролі; 
жер бетіндегі нүктелердің оры-
нын анықтау; координаттар мен 
биіктіктер жүйесі; бағыттарды 
бағдарлау; топографиялық карта-
ларды жəне пландарды жол-жол 
қылып сызу мен номенклатура-
сы, шартты белгілері; сызықтық 
өлшеулер; сызықтық өлшеулерге 
арналған аспаптар; 
Бұрыш өлшейтін геодезиялық 
құралдардың негізгі бөлшектері; 
теодолиттердің типтері мен 
құрылысы; 
Горизонталь жəне вертикаль 
бұрыштарды өлшеу; Теодолиттік 
жүріс тəртібі мен оны салу; 
Теодолиттік жүріс нүктелерінің 
координаттарын есептеу жəне 
теңестіру; 
Тригонометриялық нивелирлеу; 
Геометриялық нивелирлеу; 
нивелирлердің типтері мен 
құрылысы; IY классты нивелир-
леу; Нивелирлік жүрісті теңестіру; 
30» дəлдік бағыттағы азимут-
тарды анықтау; топографиялық 
түсірімдер; 
Электронды тахеометрия; 
қателіктер теориясының негізі; 
Аэрофотосуреттерді далалық 
дайындау; Топографиялық кар-
талар мен пландарды жаңарту; 
Геодезия саласындағы норма тивті 
–техникалық құжаттар. 

Білімдер:
- Жер туралы жалпы мəліметтер, 
оның физикалық пішіні мен 
математикалық пішіні туралы; 
масштабтар; жердегі сызықтарды 
бағдарлау; 
топографиялық карталарды 
жəне пландарды жол-жол қылып 
сызу мен номенклатурасы жəне 
олардың мазмұны; 
техникалық дəлдіктегі теодо-
литтер мен нивелирлердің 
құрылысы; түсірім торла-
рын құрудың тəсілдері; 
топографиялық түсірімдердің 
əдістері; масштабты қатардағы 
топографиялық карталарды 
жаңартудың тəсілдері. 
Іскерліктер:
- топографиялық карталар мен 
пландарды оқу, оларда қажетті 
өлшеулерді жүргізу; техникалық 
теодолиттер мен нивелирлерге 
тексеру жəне түзету жұмыстарын 
жүргізу; 
Теодолиттік жүрістерді салу 
кезінде сызықтық жəне бұрыштық 
өлшеулерді орындау; 
Теодолиттік жүріс нүктелерінің 
координаттарын есептеу жəне 
теңестіру; 
Тригонометриялық нивелирлеуді 
орындау, өлшеу нəтижелері бой-
ынша нүктелер биіктігін есептеу 
жəне теңестіру; 
IY классты нивелирлеуді орын-
дау; 
Нивелирлік жүрісті есептеу жəне 
теңестіру; 
Тахеометрлік жəне мензульді 
топографиялық түсірімді орын-
дау; 30» дəлдік бағыттағы 
астрономиялық азимуттарды 
анықтау; 
Аэросуреттерді далалық жəне 
камералық дешифрлеуді (бажай-
лауды) орындау. 
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ЖКП. 04 Геоақпараттық жүйелер:
- геоақпараттық жүйелерді 
анықтау жəне терминология; 
 Компьютерлік кесте 
құралдарымен геоақпараттық 
жүйелер объектілерін сурет-
теу; геоақпараттық жүйелердің 
құрылымы мен құрамдас 
бөліктері; сандық картографиялық 
ақпарат – геоақпараттық 
жүйелердің ақпараттық негізі; 
сандық жəне электронды карта-
лар; Жердің сандық моделі; 
Бедердің сандық моделі; Сандық 
картографиялық ақпаратты (ЦКИ) 
кодтау жəне жіктеу; Сандық 
картографиялық ақпаратты 
құрудың технологиясы; сандық 
топографиялық карталар-
ды құрудың техникалық жəне 
бағдарламалық құралдары; 
Мемлекеттік қалалық кадастрдың 
автоматты ақпараттық жүйесі; 
Геоақпараттық жүйелерді құрудың 
техникалық жəне бағдарламалық 
құралдары; эксперименттік 
жəне есептік міндеттерді шешу 
үшін геоақпараттық жүйелердің 
қосымшаларын пайдалану.

Білімдер:
- геоақпараттық жүйелер 
құрылымы; сандық жəне элек-
тронды карталарды жасаудың 
тəсілдері; 
 Сандық картографиялық 
ақпаратты (ЦКИ) кодтаудың 
жіктелуі; сандық топографиялық 
ақпаратты құрудың техникалық 
жəне бағдарламалық құралдары.
Іскерліктер:
- топографиялық-геодезиялық 
жəне картографиялық ақпаратты 
жинау жəне жүйелеу үшін 
геоақпараттық жүйелерді 
құрудың техникалық жəне 
бағдарламалық құралдарын пай-
далану; эксперименттік жəне 
есептік міндеттерді шешу үшін 
геоақпараттық технологияларды 
пайдалану. 

КҚ 11

ЖКП. 05 Картографиялық сызу:
Сызу материалдары, құралдары 
мен керек-жарақтары. МС 
2.303-31 шрифтері, есептеу 
шрифтері. Қарындашпен, сызу 
қаламұшымен, рейсфедермен, 
кривоножкамен, кронциркуль-
мен сызу. 
Т-132, БМ-431, Д-432 
топографиялық шрифтері. 1: 5 000 
масштабты пландардың шартты 
белгілері. Акварель бояулары-
мен жұмыс. Кіші кегльдер, деколи 
шрифтері. 1:25000 масштабты 
карталардың шартты белгілері. 
Картаға жазбаларды жапсыру. 
Кіші масштабты жəне тақырыптық 
карталардың шартты белгілері. 
Пластикте сызу жəне оюлау. 

Білімдер:
- Сызу материалдары мен керек-
жарақтары; картографиялық 
штифттер. 
1 : 5 000 – 1 : 500 масштабты 
топографиялық пландардың шарт-
ты белгілері. Кіші масштабты жəне 
тақырыптық карталардың, 1:25 
000 масштабтың шартты белгілері. 
 Іскерліктер:
- топографиялық карталарды 
сызу құралдарымен сызу жəне 
рəсімдеу; 
- пластиктегі карталардың маз мұ-
нын оюлауды (өрнектеуді) орындау. 
Акварель бояуларымен түстік 
жууды өндіру. 
Карта ға жазбаларды жапсыруды 
орындау.
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ЖКП. 06 Фотограмметрия:
Топографиялық аэрофототүсірім. 
Перспектива теориясының негіздері. 
 Аэрофотосуреттердің геометриялық 
қасиеттері. Аэрофотосуреттердің 
бағдарлау элементтері. 
Фотосұлбалар. Аэрофотосуреттерді 
өзгерту жəне фотопландар жасау. 
Стереоскопия мен стереофотограм-
метрия негіздері. 
Қос суретті бағдарлаудың 
элементтері, өзара бағдарлау 
элементтерін анықтау. 
Картаны құрастырудың 
стереофотограмметрия-лық 
əдістері. Түрлі амалдармен 
топографиялық түсірімдердің 
геодезиялық негіздерін 
фотограмметриялық қоюландыру 
тəсілдері. 
Жердің сандық моделі тура-
лы түсінік жəне оны пайдалану. 
Аэрофотосуреттерді 
дешифрлеу; ғарыштық суреттерді 
дешифрлеу ерекшеліктері; кар-
таларды жаңарту: карталар-
ды жаңартудың технологиялық 
сұлбасы; карталарды жаңарту 
кезіндегі фотограмметриялық 
жұмыстар; карталарды түзетудің 
тəсілдері; 
Жерді қашықтан зондылаудың 
деректерін пайдалану. 

Білімдер:
- аэрофототүсірім туралы жалпы 
мəліметтер; 
Аэрофототүсірім 
материалдарының сапасын 
бағалау; аэрофотосуреттердің 
 Геометриялық қасиеттері; 
фотосұлбалар мен 
фотопландардың монтажы 
бойынша фотограмметриялық 
жұмыстардың негіздері; 
стереопардың теориялық негіздері. 
Ұқсас стереофотограмметриялық 
құралдардың құрылысын жəне 
оларда карта құрастырудің 
əдістемесін; карталарды 
жаңартудың технологиясын, Жерді 
қашықтан зондылаудың деректерін 
пайдаланудың мүмкіндіктерін. 
Іскерліктер:
 - қосымша монтажды орын-
дау; фотосхемаларды мон-
таждау; аэрофотосуреттерді 
қайта өзгертуді өндіру жəне 
жазық аудандарға фотоплан-
дарды монтаждауды орындау; 
стереоқұралдарда аэросуреттерді 
бағдарлауды орындау жəне 
модельді қарапайым өлшеуді 
орындау; 
Аэрофото жəне ғарыштық 
суреттерді дешифрлеуді орындау.  

КҚ 6
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ЖКП. 07 Электротехника жəне электро-
ника:
электр өрісі; тұрақты жəне ауыспа-
лы тоқтың электр тізбегі; электро-
магнетизм; электр өлшемдері; 
трансформато¬рлар; электр энер-
гиясын тарату жəне бөлу; 
Электроника: элек-трониканың 
физикалық негіздері; Электронды 
құралдар; элек¬тронды 
түзеткіштер жəне стабилизатор-
лар; электронды күшейткіштер; 
электронды генераторлар мен 
өлшеу аспаптары; автоматиканың 
электронды құрылысы 
жəне есептеу техникасы; 
микропроцес¬сорлар жəне микро- 
ЭЕМ; жарық жəне радиотолқын 
көмегімен ақпаратты жіберуді 
жүзеге асырудың қағидалары. 

Білімдер:
- жалпы электротехниканы; 
- радиоэлектроника негіздерін; 
- қашықөлшеуіштердің негізгі 
типтерін; 
- сызықтың ұзындығын өлшеудің 
жəне есептеудің əдістемесін. 
 Іскерліктер:
- радио жəне 
жарыққашықөлшеуіштердің 
теориялық негіздерін пайдалану; 
 - заманауи қашықөлшеуіштерді 
жəне олардың негізгі 
компоненттерін схема түрінде 
түсіндіру. 
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ЖКП. 08 Электрондық геодезиялық 
өлшеу құралдары:
Радиоэлектроника негіздері. 
Геодезиялық жарық жəне 
радиоқашықөлшеуіштердің 
теориялық негіздері. Заманауи 
қашықөлшеуіштердің 
жинақталған сұлбалары жəне 
олардың негізгі компоненттері. 
Сызықтың ұзындығын өлшеудің 
жəне есептеудің əдістемесін. 
Электронды тахеометрлер:
- құрылғының схемасы, 
қабырғаларды өлшеу əдістемесін, 
горизонтальды жəне , вертикальды 
бұрыштар мен бағыттарын, шегінен 
шығуларды, нүктелер биіктігін. 

Білімдер:
- геодезиялық фазалық 
қашықөлшеуіштердің теориялық 
негіздерін. 
 Іскерліктер:
Сызықтарды геодезиялық 
жəне топографиялық 
қашықөлшеуіштермен, электрон-
ды тахеометрлермен өлшеу жəне 
өлшеулерді компьютерлік өңдеуді 
жүзеге асыру. 

КҚ 11
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ЖКП. 09 Метрология, стандарттау жəне 
сертификаттау:
Метрологияның, стандарттаудың 
жəне сертификаттаудың құқықтық 
негіздері, мақсаттары, міндеттері, 
қағидалары, объектілері жəне 
құралдары. Метрология: негізгі 
түсініктер мен анықтамалар; 
өлшеу бірізділігін қамтамасыз 
ететін метрологиялық қызметтер; 
Мемлекеттік метрологиялық 
бақылау мен қадағалау; 
Стандарттау: стандарттау 
саласындағы жəне сапаны 
басқарудағы негізгі терминдер 
мен анықтамалар, халықаралық 
жəне аймақтық стандарттау; 
Қазақстан Республикасы 
стандарттауының мемлекеттік 
жүйесі, ТМД мемлекетаралық 
стандарттау. 

Білімдер:
- - Қазақстан Республикасы 
стандартизациясының 
Мемлекеттік жүйесінің жəне жал-
пы техникалық, ұйымдастыру-
əдістемелік стандарттар жүйесінің 
(кешені) негізгі ережелері. 
- ТМД мемлекеттік 
стандарттаудың метрологиялық 
қызметі туралы ережелер. 
Іскерліктер: 
 - өнім мен үдерістердің негізгі 
түрлеріне қойылатын нормативті 
құжаттар талаптарын қолдану. 
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ЖКП. 10 Кəсіптік қызметті құқықтық 
қамтамасыз ету:
Кəсіптік қызметті құқықтық 
қамтамасыз ету; кəсіптік қызмет 
аясындағы құқықтық реттеу 
түсінігі; кəсіпкерлік қызмет 
субъектілерінің құқықтық 
ережелері; заңды тұлғалардың 
ұйымдастырушылық-құқықтық 
түрлері; еңбек құқығы; еңбек 
келісім шарты жəне оны құру 
тəртібі, негіздері мен тоқтату; 
еңбек ақысы; халықты қамтамасыз 
етуді реттеудегі мемлекеттің 
ролі; Қызметкердің тəртіптік жəне 
материалдық жауапкершілігі; 
Əкімшілік құқықбұзушылық 
жəне əкімшілік жауапкершілік; 
Азаматтардың əлеуметтік қорғау 
құқығы; Бұзылған құқықтарды 
қорғау жəне дауларды шешудегі 
сот тəртібі; 
 «Геодезия жəне картография 
туралы» Қазақстан Республикасы 
заңдарының негізгі ережелері.

Білімдер:
 - Кəсіптік қызмет саласындағы 
қызметкерлердің құқықтары мен 
міндеттері; 
Кəсіптік қызмет үдерісінде 
құқықтық қарым-қатынасты 
реттейтін заңнамалық актілер мен 
басқа да нормативті құжаттар. 
 Іскерліктер:
 Еңбек заңнамасына сəйкес өз 
құқықтарын қорғау. 
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ЖКП. 11 Өндірісті ұйымдастыру 
жəне басқару: Кəсіпорын 
- микроэкономиканың ба-
сты субъектісі. Қазақстан 
Республикасының 
топографиялық-геодезиялық жəне 
картографиялық өндірісі экономи-
касын басқару құрылымы. 
Картографиялық өндірістің өндіріс 
үдерістерін ұйымдастыру. Өндірістік 
бөлімшелердің байланысы. 
Топографиялық-геодезиялық 
жəне картографиялық өндірісті 
ұйымдастыру. Өндірістік 
бөлімшелердің байланысы: 
анықтамалық картографиялық 
қызметтің, редакциялық 
картақұрастырушылық, безендіру 
жəне түзету жұмыстарының. 
Техникалық редакциялауды 
ұйымдастыру, тираждарды ба-
сып шығару. Еңбек өнімділігі, 
еңбекті техникалық нормалау, 
еңбекті төлеуді ұйымдастыру. 
Кəсіпорынның өндірістік ресурстары. 
Картографиялық жұмыстарды жос-
парлау жəне қаржыландыру. Кəсіп-
орынның өндірістік-шаруашы лық 
қызметін есепке алу жəне талдау. 

Білімдер:
Өндірістік жəне технологиялық 
үдерістерді ұйымдастыруды; 
 
саланың жəне ұйымның 
(кəсіпорынның) материалдық-
техникалық, еңбек жəне қаржы 
ресурстарын, оларды тиімді 
пайдаланудың көрсеткіштерін; 
Өнімнің (қызметтің) бағасын 
белгілеу механизмін, қазіргі 
жағдайда еңбек ақысын төлеу 
түрлерін; бизнес-жоспарды дай-
ындау əдістерін; 
Іскерліктер:
Ұйым қызметінің негізгі технико-
экономикалық көрсеткіштерін 
қабылданған əдістеме бойынша 
есептеу. 
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ЖКП. 12 Өмір қауіпсіздігі:

Төтенше жағдайларда халықты 
қорғау жəне тіршілігін қамтамасыз 
етуді ұйымдастыру. 
Төтенше жағдайлар салда-
рын оқшаулау жəне жою бой-
ынша іс-шаралар мазмұны 
мен ұйымдастыру; қорғаныс 
құралдары. 
Əскери қызметтің негізі; 
Мемлекет қорғанысының негізі; 
Қазақстан Республикасының 
Қарулы күштері; əскери ардың 
жауынгерлік дəстүрлері, белгілері; 
медициналық білім негіздері.

Білімдер:
Экономика объектілерінің 
тұрақтылығын қамтамасыз ету 
қағидаларын, оқиғалардың да-
муын болжау жəне техногенді 
төтенше жағдайлар мен стихиялық 
құбылыстардың салдарын бағалау. 
 Іскерліктер:
- Қызмет атқаратындарды жəне 
халықты төтенше жағдайлардың 
жағымсыз ықпалынан қорғау бой-
ынша іс-шаралар ұйымдастыру 
жəне өткізу; 
- Əскери қызмет негіздерін жəне 
мемлекеттің қорғанысын білу; 
- Алғашқы медициналық қызмет 
көрсету. 
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ЖКП. 13 Еңбекті қорғау: 
Қауіпсіздік техникасына жалпы 
талаптар, жұмыс орындарына 
санитарлық-техникалық талаптар. 
Метеорологиялық жағдайларға, 
жарыққа қойылатын талаптар, 
өндірістік шаң, газ, бу, өндірістік шу. 
Қорғаныс жəне сақтандыратын 
құралдар, вентиляциялық 
қондырғылар. Өндірістегі 
бақытсыздық жағдайлары, 
алғашқы көмек. Кəсіптік аурулар. 
Еңбекті қорғау мен қауіпсіздік 
техникасы жағдайларын бақылау. 
Өртке қарсы техника. 
Цехтар мен картографиялық 
кəсіпорындардың 
бөлімшелеріндегі қауіпсіздік тех-
никасына қойылатын талаптар. 

Білімдер:
- Кəсіптік қызмет саласын-
да қауіпсіз еңбек жағдайын 
қамтамасыз ету ерекшеліктері; 
 Кəсіпорында жəне дала бри-
гадасында еңбекті қорғаудың 
құқықтық, нормативті жəне 
ұйымдастырушылық негіздерін 
білу. 
 Іскерліктер: 
Кəсіптік қызмет сферасында 
жарақат алу қауіпсіздігі мен зиян-
ды факторлар талдауын жүргізу. 
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АП. 00 Арнайы пəндер 
АП.01 Картография:

Картография анықтамасы жəне 
оның міндеттері; картография 
құрылымы; 
картография ғылымдар жүйесінде; 
картаны жəне оның қасиеттерін 
анықтау; карталардың 
жіктелуі: жалпыгеографиялық 
жəне тақырыптық картлар; 
картаның элементтері, басқа 
картографиық туындылар; кар-
та түпнұсқасын жасаудың негізгі 
кезеңдері жəне олардың сипат-
тамасы; редакциялық-дайындық 
жұмыстары; 
анықтамалық-картографиялық 
қызмет; 
кезекші карталар; картаны жо-
балау, карта бағдарламасы; 
картаның редакциялық жоспары; 
құралдар, нұсқаулықтар; 
редакциялық-дайындық жұмыстар 
кезеңінде үдерістерді автомат-
тандыру. 
Карта құрастыру жұмыстары: 
құрастыру түпнұсқасы жəне оған 
қойылатын талаптар; 
Карталардың математикалық 
негізі; географиялық карталардағы 
қолтаңбалар; географиялық ата-
уларды нормалау; географиялық 
атаулар каталогы; құрастыру 
түпнұсқаларын түзету; 
Картографиялық 
генерализацияның маңыздылығы, 
түрлері мен факторлары; 
түрлі масштабтағы карталар 
мазмұнының жеке элементтерінің 
генерализациялануы; кар-
та құрастыру жұмыстарының 
кезеңдерінде үдерістерді ав-
томаттандыру; карталарды 
пайдаланудағы негізгі бағыттар. 
Картографияның дамуы тура-
лы тарихи мəліметтер, негізгі 
бағыттары мен перспективасы. 

Білімдер:
- картографияның дамуы тура-
лы тарихи мəліметтер, негізгі 
бағыттары мен перспективасы; 
картографияның құрылымы; 
картографияның ғылымдар 
жүйесіндегі ролі; 
 Жалпыгеографиялық 
карталардың жіктелуі; карта-
ларды пайдаланудың негізгі 
бағыттары. 
 Іскерліктер: 
- редакциялық-дайындық 
жұмыстарды орындау; карталар-
ды жобалау; 
Түрлі масштабтағы карталар-
да картографиялық генерали-
зацияны. 
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АП.02 Математикалық картография:
Картографиялық проекциялардың 
жалпы теориясы: 
жер эллипсоиды, географиялық 
координаттар, карталардағы 
бұрмалаулар, картографиялық 
проекциялардың жіктелуі. 
Конустық проекциялар: негізгі 
ережелері, қалыпты теңбұрышты, 
тең шамалы жəне тең аралық. 
 Азимуттық жəне перспективті про-
екциялар. Цилиндрлік проекция-
лар: : негізгі ережелері, қалыпты 
теңбұрышты, тең шамалы жəне 
тең аралық, қиғаш жəне көлденең, 
перспективті-цилиндрлік. Жалған 
конустық жəне жалған цилиндрлік, 
поликонустық проекциялар. 
Кіші масштабты карталардың 
кейбір проекциялары. 
1: 2 500 000 масштабтан 
одан ірі масштабқа дейінгі 
номенклатуралық карталардың 
проекциясы. 
 Гаусс-Крюгер проекциясы. 
Қарапайым 
картометриялық жұмыстармен 
қысқаша таныстыру. 

Білімдер:
- эллипсоидтың сызықтары мен 
жазықтықтары; 
- картографиялық проек-
цилар, бұрмалау эллипсі; 
картографиялық проекциялардың 
жіктелуі. 
 Іскерліктер: 
- кішімасштабты карталардың 
математикалық негізін құру. 

КҚ 1
КҚ 10
КҚ 11

АП.03 Жалпыгеографиялық карталар-
ды құрастыру:
Жалпыгеографиялық карталар, 
олардың жіктелуі мен мазмұны. 
 Карталарды редакциялау мен 
құрастырудың негізі: 
Карта түпнұсқасын құрастырудың 
жалпы сұлбасы, картографиялық 
материалдар, редакциялық –
дайындық жұмыстары, бастапқы 
материал бейнесін құрастырылатын 
картаның негізіне ауыстыру тəсілі, 
картографиялық генерализация. 
1: 25 000, 1: 50 000, 1: 100 000 
масштабты топографиялық кар-
таларды құрастыру. 1: 200 000, 1: 
500 000, 1: 1 000 000 масштабты 
карталарды құрастыру. 
Карталарды баспаға дайындау: 
баспа түпнұсқасы, технологиялық 
сұлба. Теңіз карталарын, 
жалпыгеографиялық атластарды 
құрастыру жəне жасау технология-
сы. Ғарыштық түсірім материалда-
рын картографияда пайдалану. 

Білімдер:
- топографиялық карталардың 
түпнұсқасын құрастырудың негізгі 
кезеңдері мен олардың сипат-
тамасы; 
Іскерліктер:
1: 25 000, 1: 50 000, 1: 100 000 
масштабты топографиялық 
карталардың түпнұсқаларын 
құрастыру жəне редакциялау. 
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АП.04 Тақырыптық карталарды 
құрастыру:
Тақырыптық карталарды анықтау, 
олардың жіктелуі, қолданылуы; 
Тақырыптық карталарды жобалау 
жəне редакциялау ерекшеліктері; 
қатырыптық карталарды 
құрастыру ерекшеліктері; 
Авторлық түпнұсқалар; тақырыптық 
карталарда құбылыстарды бейне-
леу тəсілдері; 
Гипсометриялық, саяси-əкімшілік, 
əкімшілік, əлеуметтік-экономикалық, 
саяхатшылық, оқу карталары; 
тақырыптық карталарды жəне 
кешенді атластарды құрастыру 
технологиясы; 
маңызды тақырыптық карта-
лар жəне олардың сипаттамсы; 
кешенді мазмұндағы атластарды 
құрастыру ерекшеліктері; 
 картографияның даму тарихы тура-
лы мəліметтер; жалпыгеографиялық 
жəне тақырыптық карталарды жасау 
кезінде ғарыштық түсірім матери-
алдарын пайдалану; тақырыптық 
карталарды жасау кезінде 
картографиялық үдерістерді авто-
маттандыру. 

Білімдер:
- түрлі масштабтағы 
жалпыгеографиялық, тақырыптық 
жəне арнайы карталарды 
дəстүрлі жəне компьютерлік 
əдістермен жобалау, редакци-
ялау, құрастыру жəне баспаға 
дайындау. 
 Іскерліктер:
- тақырыптық карталарды жəне 
кешенді атластарды жобалау, 
құрастыру жəне редакциялау; 
Картографиялық туындының 
дизайнын əзірлеу жəне жүзеге 
асыру. 
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АП.05 Сандық картография:
Сандық картографияның негізгі 
түсініктері мен анықтамасы; 
Сандық картография 
ақпараттарын ұсыну түрлері; 
сандық карталарды құрастырудың 
негізгі технологиясы; сандық 
картографиялаудың 
техникалық құралдары; сандық 
топографиялық карталар; 
дигитайзерлерді пайдалана оты-
рып, сандық карталарды жасау; 
сканерлерді пайдалана отырып, 
сандық карталарды құрастыру 
технологиясы; 
сандық карталар мұрағатын жүргізу 
құралдары; компьютерлік баспа 
жүйелері негізінде карталарды ре-
дакциялау жəне баспаға дайындау; 
 компьютерлік баспа жүйелері 
нің бағдарламалық-аппараттық 
құралдары; 
бастапқы картматериалдар-
ды дайындау; суреттерді 
компьютерлік өңдеу; 
принтерлік сынамаларды түзету 
жəне редакциялық қарап шығу; 
электронды карталар; 
тираждауға дайындау; карта-
ларды баспаға дайындаудың 
компьютерлік технологиясы; 
электронды атластар , оларды 
құрастыру технологиясы. 

Білімдер:
- сандық картографиялаудың 
техникалық жəне бағдарламалық 
құралдары; 
компьютерлік баспа жүйелері 
негізінде карталарды 
редакциялауға жəне баспаға 
дайындау; 
Іскерліктер:
Сканерлер мен компьютерлік 
ақпараттық жүйелерді пайдала-
на отырып сандық карталарды 
жасау. 
 

КҚ 8
КҚ 9
КҚ 11
КҚ 12
КҚ 13
КҚ 14 
КҚ 15
КҚ 16
КҚ 17

АП.06 Карталарды баспаға дайындау:
- баспа түпнұсқалары жəне оларға 
қойылатын талаптар; баспа 
түпнұсқаларының түрлері; қағазда 
сызумен, пластикте сызумен, оюмен, 
компьютерлік технологиялармен 
баспа түпнұсқаларын дайындаудың 
технологиялық сұлбалары; ска-
нерлеу құрылғылары, шығарушы 
құрылғылар, 
графикалық станциялар, 
қолданбалы бағдарламалар; ба-
спа түпнұсқаларын түзету; 
қосымша материалдар; 
көркем түпнұсқаларды жасау; кар-
та ларды түстік безендірудің маңыз-
дылығы; түстік ажырату негіздері; 
карталарды безендірудің 
тəсілдері мен техникалық амал-
дары; колориметрия жəне ко-
лориметрия жүйесі туралы 
түсінік; бедерді картада түстік 
жəне көлеңкелі безендіру; 
тақырыптық карталардың көркем 
түпнұсқаларын безендіру. 

Білімдер:
- карталарды баспаға 
дайындаудың 
технологиялық сұлбалары; 
Іскерліктер:
 - қағазда сызумен, пластикте 
сызумен, оюмен, компьютерлік 
технологиялармен баспа 
түпнұсқаларын құрастыру. 
 

КҚ 17
КҚ 18

АП.07 Картографиялық дизайн:
Түс ажырату негіздері: түстік көру - 
заттардың түстік қасиеттерін тану 
құралы ретінде, карталар мен 
атластарды түстік безендірудің 
маңызы; шрифтік жəне реңдік 
безендіру үндестігі. 
Тақырыптық карталар мен ат-
ластарды көркем безендіру: 
безендірудің негізгі амалдары, 
баспа түпнұсқаларын штрихты 
безендіру, көркем шрифтер мен 
рамалар. Көркем түпнұсқаларды 
безендіру: реңдік безендіру, бояу 
шкалалары, физикалық карталар-
ды көркем безендіру. Пластикалық 
тəсілдермен бедерді бейнелеу. 
Түпнұсқаны түзету жəне рəсімдеу.  

Білімдер:
- карталар мен атластарды түстік 
жəне шрифтік безендіру негіздері; 
 Іскерліктер: 
- физикалық, тақырыптық кар-
талар мен атластарды көркем 
безендіруді орындау. 
 

КҚ 8
КҚ 9
КҚ 17
КҚ 18

АП.08 Карталар мен атластарды ба-
спадан шығару:
Карталарды басылымдау туралы 
түсінік; картаның баспа түпнұсқасы; 
фоторепродукциялық үдерістер; 
фоторепродукциялық құрал-
жабдық жəне фотографиялық 
материалдар; түс ажырату 
маңыздылығы мен тəсілдері; 
Қағаз бен пластикте жасау тех-
нологиясы; 
Картаның реңдік элементтерінің 
диапозитивтерін алу; 
Баспа түрлерін дайындау техно-
логиясы; 
Офсетті станок; офсеттік баспа 
машиналары; карталарды баспа-
дан шығару; карталар мен атла-
старды өңдеу; 
 Техникалық редакциялау; реңдік 
безендіру кестесін құрастыру; ре-
прография туралы түсінік; 
 Компьютерлік баспа жүйесі. 

Білімдер:
- карталарды басылымдаудың 
ұқсас технологиялары; 
компьютерлік баспа жүйелері ту-
ралы жалпы мəліметтер. 
 Іскерліктер:
Карталар мен атластарды алу 
жəне басып шығару; 
Қағаз бен пластикте жасау жəне 
көшірмесін алу. 

КҚ 9
КҚ 19

АП.09 Кəсіптік қызметтегі ақпараттық 
технологиялар:
Кəсіптік міндеттерді шешу үшін 
автоматтандырылған жұмыс 
орындары (АЖО):
- техникалық құралдар; 
- бағдарламалық қамтамасыз ету; 
кəсіптік міндеттерді шешу үшін 
негізгі қолданбалы бағдарламалар 
пакеті: 
- автоматтандырылған жұмыс 
орындарын (АЖО) бағдарламалық 
қамтамасыз етудің арналуы жəне 
құрамы; 
- желілік операциялық жүйелер 
жəне олардың айырмашылық 
ерекшеліктері; 
- локальді торлар, торлардың 
аппараттық қамтамасыз етілуі, тор-
ларды орнату, ресурстарға кіруге 
мүмкіндік. 
Файлдарды қорғау:
- объектілер, ақпараттарды қорғау 
мақсаттары мен міндеттері; 
ақпараттық қауіпсіздікті 
қамтамасыз етудің шаралар түрі. 
Ақпарат жəне оларды жеткізу 
түрлері: 
- ақпаратты іздестіру, файлдарды 
іздестіру бағдарламалары; 
- ақпаратты сканер көмегімен қағаз 
тасымалдаушылардан енгізу; 
- ақпаратты сыртқы тасымалдау-
шылардан енгізу; 
- сыртқы компьютерлік тасымалда-
ушылармен ақпаратпен алмасу;
- ақпаратты өңдеу жəне қайта құру 
технологиясы; 
- кеңістіктік ақпаратты жинау жəне 
өңдеудің заманауи технологиясы; 
- ақпаратты жеткізу жəне 
ақпаратты жеткізудің тəсілдері; 
- принтерлер көмегімен 
құжаттарды басып шағыру; 
- ақпаратты аудио- жəне бей-
не суреттеу. Internet жəне оның 
қызметтерін пайдалану.  

Білімдер:
Кəсіптік міндеттерді шешу үшін 
автоматтандырылған жұмыс 
орындары (АЖО):
 - техникалық құралдар; 
- бағдарламалық қамтамасыз ету; 
Іскерліктер:
- картографиялық сканерлер 
көмегімен қағаз тасымалдаушы-
дан жəне сыртқы тасымалдаушы-
лар көмегімен ақпаратты жинау-
ды жүзеге асыру. 
Растрлық жəне сандық 
ақпараттарды өңдеуді жүзеге 
асыру; ақпаратты принтер ба-
спасы түрінде көрсету, сонымен 
қатар аудио жəне бейне сурет 
ретінде көрсету. 
 

КҚ 11
КҚ 18
КҚ 24

КП. 00 Кəсіптік практика (оқу, технологиялық, дипломалды)
КП.01 Оқу практикасы: 

Теодолиттік жүрістерді сала оты-
рып, топографиялық түсірімдердің 
пландық негізін жасау. IY клас-
сты геометриялық нивелир-
леу əдісімен топографиялық 
түсірімнің биіктік негізін құру. 1:2 
000 масштабындағы тахеометрлік 
түсірім. 
Геоморфологиялық тəжірибе. 
Фотосхемалар мен фотоплан-
дарды құру. 
Аэросуреттерді дешифрлеу. 
1:5 000 масштабындағы ара-
лас түсірім. Картография. 
Жалпыгеографиялық карталарды 
құрастыру жəне редакциялау. 
 

Іскерліктер: 
Топографиялық карталар мен 
пландарды жасау жəне негізгі 
геодезиялық бұрышөлшеу 
құралдарымен жер бетіндегі 
нүктенің орынын анықтау, то-
покарталарды жасаудың 
фотограмметриялық əдістері. 
 Дағдылар:
Түрлі əдістермен геодезиялық 
торларды құру кезінде далалық 
жəне камералық жұмыстар 
кешенін орындау. 
 

КҚ 2
КҚ 8
КҚ 10
КҚ 12
КҚ 16
КҚ 17

КП.02 Өндірістік технологиялық 
практика: 
Жұмысқа орналастыру. 
Кəсіпорынның 
ұйымдастырушылық 
құрылымымен жəне оның 
бөлімшелерімен таныстыру. 
Жұмысты орындау үшін қажетті 
құралдарды, жабдықтарды, 
материалдық құндылықтарды алу. 

Топографиялық-геодезиялық 
жұмыстарды өндіру бойын-
ша нұсқаулықтардың қажетті 
бөлімдерін, нұсқау мен 
нұсқамаларды оқу. 
Далалық топографиялық-
геодезиялық жұмыстарды орын-
дау. 
Техникалық есепті дайындау жəне 
тапсыру. 

Іскерліктер:
Карта құрастыру үшін негіз дай-
ындау, картаның мазмұны мен 
аңызын əзірлеу. 
Географиялық жəне ақпараттық 
жүйелер базасында карталар мен 
атластар түпнұсқасын редакция-
лау мен құрастыруды орындай 
білуі керек. 
Карта түпнұсқасын дəстүрлі 
жəне компьютерлік тəсілдермен 
техникалық құрастыруды 
жүзеге асыру жəне мазмұны 
элементтерін генерализациялау-
ды жүзеге асыру. 
 Картаны компьютерлік 
картографиялық жүйелерде ба-
сып шығаруға дайындау, баспаға 
дайындаудың жəне құрастырудың 
барлық сатысында түзету 
жұмыстарын жүзеге асыру. 
Дағдылар: 
Фоторепродукця үдерістерінен ха-
бардар болу, карталардың баспа 
түрлерін дайындау жəне элек-
тронды түс ажырату көмегімен 
басып шығару. 
 Картографиялық өнімді жар-
намалау. 

БҚ 1
КҚ 1
КҚ 2
КҚ 3
КҚ 7
КҚ 12
КҚ 13
КҚ 14
 КҚ 15
 КҚ 16
 ПК17
 КҚ 18

КП.03 Мамандық бейіні бойынша 
камералдық практика: 
 Карта бағдарламасын құрастыру. 
Географиялық негізді есептеу 
жəне құру. 
Гидрографияны, елді мекендерді, 
жол тораптарын, шекараларды 
құру, рамалық безендіру, түзету. 
 

Іскерліктер:
Карта түпнұсқасын дəстүрлі 
жəне компьютерлік тəсілдермен 
техникалық құрастыруды 
жүзеге асыру жəне мазмұны 
элементтерін генерализациялау-
ды жүзеге асыру. 
Дағдылар:
Географиялық жəне ақпараттық 
жүйелер базасында карталар мен 
атластардың түпнұсқасын ре-
дакциялауды жəне құрастыруды 
істей білуі керек. 

КҚ 5
КҚ 9
КҚ 10
КҚ 12
КҚ 15
КҚ 17

КП.04 Геоақпараттық технологиялар-
ды меңгеру: 
 Растр материалын сканерлеу. 
Растр бейнелерін өзгерту жəне 
тіркеу. Топографиялық картаның 
мазмұнын 
векторлау. Жаңартылған картаны 
растр түрінде плоттерде басып 
шығару. 
 

Іскерліктер:
Компьютерлік картографиялық 
жүйелерде картаны баспаға дай-
ындау, баспаға дайындаудың 
жəне құрастырудың барлық са-
тысында түзету жұмыстарын 
жүргізу.
 Дағдылар:
Географиялық жəне ақпараттық 
жүйелер базасында карталар мен 
атластардың түпнұсқасын редак-
циялау жəне құрастыру. 

КҚ 13
КҚ 14
КҚ 15
КҚ 16
КҚ 17
КҚ 24

Ескерту. 1-кесте. Базалық құзыреттер

Құзыреттер 
коды 

Базалық құзыреттер 

БК 1

БК 2

БК 3
БК 4

БК 5

БК 6
БК 7

БК 8

Гуманитарлық ғылымдар негізін білу, бұл ғылымдардан алған білімдері мен 
əдістерін кəсіптік жəне басқа да қызметте дұрыс пайдалана білу, Қазақстан 
Республикасының Конституция негіздерін білу, адамның адамға, қоғамға, 
қоршаған табиғат ортасына қарым-қатынасын реттейтін этикалық жəне 
құқықтық нормаларды, өмір бойы өзінің білімі мен дағдыларын жаңартып 
отыру; 
Ойлау мəдениетін білу, Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі – 
қазақ тілі мен бірге ресми қолданыстағы тіл – орыс тілін білу. Кəсіптік 
лексиканы сауатты қолдану, өзінің кəсіптік қызметінде шет тілінен алған 
білімін қолдана білу; 
Моральдық адамгершілік нормаларды сақтау, салауатты өмір салты туралы 
түсінігі болу, физикалық өзін жетілдіру біліктіліктері мен дағдыларын білу; 
Кең ой-өрісі болу, өмірлік құбылыстарды түсінуге қабілетті болу, өзбетімен 
шындықты іздеуге, қайшы идеяларды сыни қабылдауға, кəсіптік жағдайда 
жүйелі əрекет жасауға қабілетті болу; 
 Қоғамдық жəне кəсіптік қызметінде пайдалану үшін қажетті ақпаратты жи-
нау жəне жүйелеу;
Коммуникативті қабілеттерге ие болу; 
Технико-технологиялық, əлеуметтік-экономикалық жəне экологиялық фак-
торларды ескере отырып, кəсіптік мəселелерді шешуге қажетті табиғат пен 
қоғамда болып жатқан үдерістер мен құбылыстар туралы біртұтас көзқарас 
болу; адам, қоғам жəне қоршаған ортаның саяси жəне əлеуметтік қарым-
қатынасы аспектілерін түсіну; 
Тіршілік əрекеті материалдарын құжат ретінде рəсімдеу кезінде оргтехника, 
стандарттар, ережелер мен нұсқаулықтарды пайдалана білу. 

2-кесте. Кəсіптік құзыреттер 
ТжКБ 
деңгейі 

Біліктілік Кəсіптік құзыреттер 

Орта 
буын 
мама-
ны 

071301 3 
– Техник-
геодезист

КҚ 1 Геодезиялық жəне инженерлік-геодезиялық мəселелерді 
шешу үшін арналған геодезиялық аспаптар құрылысын білу, 
олардың тексерулерін, түзетулері мен пайдалану тəсілдерін; 
КҚ 2 Топографиялық-геодезиялық жəне инженерлік-геодезиялық 
жұмыстардың заманауи технологияларын білу; 
КҚ 3. Инженерлік объектілерді құру мен пайдалану кезіндегі 
инженерлік-іздестірулер жəне жобалау жұмыстарының заманауи 
технологияларын білу; 
КҚ 4. Қала шаруашылығын пайдаланудағы, жерге орнала-
стыру мен құрылыс салынған аумақтар кадастрын жүргізудегі 
геодезиялық қамтамасыз етудің заманауи технологияларын білу; 
КҚ 5. Кəсіпорын қызметін ұйымдастыру негізін жəне оны 
басқаруды білу; 
КҚ 6. Кəсіпорынның өндірістік-шаруашылық қызметінің негізгі 
көрсеткіштерін білу; 
КҚ 7. Топографиялық-геодезиялық жəне инженерлік-геодезиялық 
жұмыстардың заманауи дамуының негізгі бағыттарын білу; 
КҚ 8. Геодезияда əртүрлі жұмыстар түрінде 9. Бірыңғай өлшеуді 
қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің негізгі талаптарын білу. 
КҚ 9 Өлшеу бірлігін қамтамасыз ететін мемлекеттік жүйенің 
негізгі талаптарын білу; 
КҚ 10 Құрылыс объектілерінің жобалаулары мен бас планын 
əзірлеуді қамтамасыз ету үшін геодезиялық дайындықты орын-
дау; 
КҚ 11 Ірі масштабты топографиялық түсірулер мен іздестіру 
пландарын жасау əдістерін білу; 
КҚ 12 Сызықтық құрылыстардың инженерлік-геодезиялық 
іздестіру жұмыстарының кешенін, далалық жəне камералық 
трассалауды орындау; 
КҚ 13 Инженерлік құрылыс жобаларын жүзеге асыру, өлшеу 
жұмыстарын орындау жəне атқаруға қажетті құжаттаманы 
құрастыру; 
КҚ 14 Құрылысты жүргізу үдерісінде геодезиялық бақылау 
жүргізу; 
КҚ 15 Кадастрлық жұмыстар үшін геодезиялық қамтамасыз 
етуді құру; 
КҚ 16 Топографиялық-геодезиялық жəне инженерлік-
геодезиялық жұмыстар үшін ақпараттық технологияларды пай-
далану; 
КҚ 17 Телім қызметінің технико-экономикалық көрсеткіштерінің 
негізгі есептеулерін орындау, өндірістік қызметтің тиімділігін 
бағалау; 
КҚ 18 Өндіріс орынындағы техника қауіпсіздігі жағдайын талдау 
жəне бағалау. 

0713033 
- Техник – 
аэрофотогео-
дезист

КҚ 1. Топографиялық карталарды құрастыру мен жаңалау 
кезінде қажет болатын геодезиялық торларды құру бойын-
ша далалық жəне камералық жұмыстарды орындауда негізгі 
басшылыққа алатын нормативті-техникалық құжаттардың та-
лаптарын білу; 
КҚ 2. Далалық топографиялық-геодезиялық жұмыстарды 
орындаудың əдістемесін білу; 
КҚ 3. Мемлекеттік геодезиялық торларды құру тəсілдері мен 
жиіліктерін білу; 
КҚ 4. Арнайы бекітілген негізгі геодезиялық өндірістік 
үдерістердің түрлерін мен жұмыстарын білу; 
КҚ 5. Топографиялық карталар мен пландарды жаңартудың 
негізгі əдістерін жəне топографиялық ақпаратты электронды 
түрде алуды білу; 
КҚ 6. Фотограмметриялық үдерістердің түрлерін білу; 
КҚ 7. Геодезиялық жəне электронды аспаптардың құрылысы 
мен жұмыс қағидасын білу; 
КҚ 8. Фотограмметриялық аспаптардың құрылысы мен жұмыс 
істеу қағидасын жəне олардың жұмыс істеу əдістемесін білу; 
КҚ 9. Аэрофото жəне ғарыштық түсірімдерді 
фотограмметриялық өңдеу мен бажайлау (дешифрлеу) техно-
логиясын білу; 
КҚ 10. Геодезияда əртүрлі жұмыс түрлерін орындау барысында 
қолданатын координаттар жүйесін білу; 
КҚ 11. Топографиялық-геодезиялық жұмыстардың заман тала-
бына сай дамуының негізгі бағыттарын жəне Жерді қашықтан 
бақылаудың заманауи тəсілдерін білу; 
КҚ 12. Өлшеудің бірыңғайлығын қамтамасыз ететін мемлекеттік 
жүйенің негізгі талаптарын білу. 
КҚ 13 Əртүрлі əдістермен геодезиялық желілер құрастыру 
кезінде далалық жəне камералық жұмыстар кешенін орындай 
білу, жердің аэрофототопографиялық жəне басқа да түсіру 
түрлерін орындай білу; 
КҚ 14 аэрофото жəне ғарыштық түсірулерді далалық жəне 
камералық дешифрлеуді (бажайлауды) орындау; 
КҚ 15 Фотосхемалар мен фотопландарды құрастыру бойынша 
фотограмметриялық жұмыстар орындау; 
КҚ 16 Топографиялық карталар мен пландарды құрастыру мен 
жаңарту кезінде ұқсас фотограмметриялық аспаптармен жəне 
фотограмметрияның сандық əдістерімен стереотопографиялық 
жұмыстар орындау; 
КҚ 17 Геодезиялық өлшеу аспаптарын тексеруді орындау; 
КҚ 18 Далалық жəне камералық өлшеулер нəтижелерін өңдеу 
жəне компьютерлік бағдарламаларды пайдалана отырып, ма-
териалдарды рəсімдеу; 
КҚ 19 Нормативті құжаттар талаптарына сəйкес орындалған 
жұмыстардың сапасын бағалау. 

071304 3 
– Техник-
картограф

КҚ 1. Түлек Жер туралы жалпы мəліметті, Жердің ішкі 
құрылысын, литосфераны, атмосфераны, гидросфераны, биосфе-
раны, рельефті жəне оның типтері мен түрлерін білу керек; 
КҚ 2. Қазақстан Республикасының географиялық жағдайы мен 
шекараларын, Қазақстанның физико-географиялық аудандарға 
бөлінулерін, Қазақстанның саяси-əкімшілік бөлінулерін білу; 
КҚ 3. Қазақстанның экономикалық аудандарға бөліну 
жағдайындағы өндірістің, ауыл шаруашылығының, көліктің жəне 
т.б. табиғи, еңбек ресурстары мен даму ерекшеліктерін білу; 
КҚ 4. Негізгі бұрыш өлшейтін геодезиялық аспаптар көмегімен 
жер бетіндегі нүктелердің қалпын анықтау жəне топографиялық 
карталар мен пландарды білу; топокарта жасаудың 
фотограмметриялық əдістерін білу; 
КҚ 5. Техник-картограф масштабты қатардағы топографиялық 
карталарды, географиялық жəне тақырыптық карталарды жəне 
оларды баспаға дайындау, құрастыру мен редакциялау бойын-
ша жетекшілік ететін нормативті-техникалық құжаттардың негізгі 
талаптарын білу керек; 
 КҚ 6. Далалық топографиялық-геодезиялық жұмыстардың орын-
далу əдістемесін білу; 
 КҚ 7. Топографиялық карталар мен пландарды жаңартудың 
негізгі əдістерін білу; 
 КҚ 3.1.8. Аэрофото- жəне ғарыштық түсірімдерді 
фотограмметриялық өңдеу мен дешифрлеу (бажайлау) техно-
логиясын білу; 
 КҚ 8. Карталар мен атластарды баспаға дайындау, құрастыру 
жəне редакциялау технологиясын білу; 
 КҚ 9. Баспа жұмыстары технологиясы туралы көзқарастары 
болу; 
 КҚ 10. Геодезия мен картографияда қолданылатын координат-
тар жүйесі мен картографиялық проекцияларды білу; 
 КҚ 11. Топографиялық-геодезиялық жəне картографиялық 
жұмыстардың заман талабына сай дамуының негізгі бағыттарын 
жəне Жерді қашықтан бақылаудың заманауи тəсілдерін білу.
КҚ 12 Карта құрастыру үшін негіз дайындау, картаның мазмұны 
мен тарихын дайындау; 
КҚ 13 Сандық деректер мен картографиялық деректер банкінің 
жинау үдерістерін автоматтандыру мен есепке алуынан хабар-
дар болу; 
КҚ 14 Географиялық жəне ақпараттық жүйелер базасында 
карталар мен атластардың түпнұсқасын редакциялау мен 
құрастыруды білулері керек; 
КҚ 15 Картаның редакциялық планымен жəне басқа нормативті 
жəне анықтамалық материалдармен пайдалана білу; 
КҚ 16 Карта түпнұсқасын техникалық құрастыруды дəстүрлі 
жəне компьютерлік тəсілмен жүзеге асыру жəне мазмұнының 
элементтерін генерализациялауды өткізу; 
КҚ 17 Картографиялық жəне компьютерлік дизайн дағдыларын 
пайдалана отырып, картаны безендіру; 
КҚ 18 Картаны компьютерлік картографиялық жүйелерде 
баспаға дайындау, баспаға дайындау мен құрастырудың барлық 
сатыларында түзетулерді жүзеге асыру; 
КҚ 19 Фоторепродукция үдерістерінен хабардар болу, баспа 
түрлерін дайындау жəне электронды түсті бөлу көмегімен карта 
басып шағару; 
КҚ 20 Картографиялық кəсіпорындар мен оның құрылымдық 
бөлімшелерінің негізгі технико-экономикалық көрсеткіштерін 
есептеу; 
КҚ 21 Картографиялық өнімді жарнамалау; 
КҚ 22 Картографиялық өндірістің маркетингтік қызметін түсіну; 
КҚ 23 Ұжым қызметін жоспарлау; 
КҚ 24 Ақпараттық технологияларды кəсіптік қызметте пайдалану. 

Қысқартулар мен белгілер
МС - мемлекеттік стандарт
ТМД - Тəуелсіз Мемлекеттер Достастығы
ЭЕМ - электрондық есептеу машинасы
СКА сандық картографиялық ақпарат
СЭС - су электр станциясы
GPS Global Positioning System, орынды анықтаудың жаһандық навигациялық 

жүйесінің жалпы қабылданған атауының аббревиатурасы (АҚШ)
ГЛОНАС - Ресейлік жаһандық навигациялық спутниктік жүйелер 
ГАЖ - геоақпаратық жүйелер
ЖСМ - жерді сандық модельдеу
АБЖ - автоматтандырылған басқару жүйесі
АЖО автоматтандырылған жұмыс орындары

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
 жылғы 15 маусымдағы № 384 бұйрығына 134-қосымша 

Үлгілік оқу жоспары 
техникалық жəне кəсіптік білім

Білім коды мен бейіні: 0800000 – Мұнай-газ жəне химия өндірісі
Мамандығы: 0816000 – Химиялық технология жəне өндіріс (түрлері бойынша)
Біліктілігі: 081601 2 – Спектрлік талдау зертханашысы

Оқыту нысаны: күндізгі
Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

негізгі орта білім базасында
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жəне 

пəндердің 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЖБП. 00 Жалпы білім беретін 
пəндер 1448 1,2

ЖГП. 00 Жалпы гуманитарлық 
пəндер (кəсіптік қазақ (орыс) 
тілі, кəсіптік шетел тілі, дене 
тəрбиесі)

272 2,3

ЖКП. 00 Жалпы кəсіптік пəндер 432 180 252 1,2,3

ЖКП. 01 Мемлекеттік тілде іс 
қағаздарын жүргізу + 42 42 3

ЖКП. 02 Сызу + 34 34 1

ЖКП. 03 Жалпы жəне арнайы элек-
тртехника + 38 30 8 1

ЖКП. 04 Аналитикалық химия + + 162 38 124 1,2
ЖКП. 05 Жалпы химиялық технология + 64 54 10 2

ЖКП. 06
Стандарттау, метрология 
жəне өнім сапасын басқару 
негіздері

+ 32 26 6 2

ЖКП. 07 Өндіріс экономикасының 
негіздері + 32 32 2

ЖКП. 08 Қолданбалы информатика + 28 28 2
АП. 00 Арнайы пəндер 540 268 272 2,3

АП. 01
Еңбекті қорғау жəне 
өнеркəсіп экологиясының 
негіздері

+ 72 62 10 2

АП. 02
Бақылау-өлшеу аспаптары 
жəне автоматты бақылау 
құралдары

+ 42 42 3

АП. 03 Техникалық талдау жəне 
өндірісті бақылау + + 98 34 64 3

АП. 04 Зауыттық зертханалардың 
жұмысын ұйымдастыру + 28 28 3

АП. 05 Спектрлік талдау + + + 168 30 138 2,3

АП. 06 Талдаудың физика-
химиялық əдістері + + + 132 72 60 2,3

БҰАП. 00 Білім беру ұйымы 
анықтайтын пəндер*

44-
287*

ӨО жəне 
КП

Өндірістік оқыту жəне 
кəсіптік практика 1350

ӨО. 00 Өндірістік оқыту 522
ӨО. 01 Танысу практикасы 72

ӨО. 02 Зертханалық жұмыстар 
техникасы 72

ӨО. 03 Кəсіпорын зертханаларын-
да оқыту 378

КП. 00 Кəсіптік практика 828

КП. 01 Оқу бітіру алдындағы 
өндірістік практика 828

АА. 00 Аралық аттестаттау 162
ҚА. 00 Қорытынды аттестаттау: 72
ҚА. 01 Қорытынды аттестаттау ** 60
ҚА. 02
(КДДБ)

Кəсіптік даярлық деңгейін 
бағалау жəне біліктілікті беру 12

Міндетті оқытудың 
қорытындысы 4320

К Консультациялар оқу жылына 100 сағаттан артық емес
Ф Факультативтік сабақтар аптасына 4 сағаттан артық емес

Барлығы: 4960
Ескерту: ЖБП– жалпы білім беретін пəндер; ЖГП– жалпы гуманитарлық пəндер; ƏЭП - 

əлеуметтік-экономикалық пəндер; ЖКП – жалпы кəсіптік пəндер; АП – арнайы пəндер; БҰАП 
– жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пəндер; ӨО – 
өндірістік оқыту; КП – кəсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестат-
тау; КДДБ – кəсіптік даярлық деңгейін бағалау жəне біліктілікті беру; К – консультациялар; 
Ф – факультативтік сабақтар.

ТжКБ-ның МЖМБС-на сəйкес пəндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті 
болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жоба (жұмыс), бақылау жұмысы, емтихан, 
сынақ), пəнді оқыту тəртібі үлгі болып табылады жəне оқыту нысанына, мамандықтардың 
ерекшеліктеріне, жергілікті жəне басқа да жағдайларға (жайларға) қарай, оның ішінде жұмыс 
берушілердің қажеттіліктеріне сəйкес өзгертілуі мүмкін.

*Білім беру ұйымы анықтайтын пəндерге арналған сағат көлемі жалпы кəсіптік жəне ар-
найы пəндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

**Ұсынылатын қорытынды аттестаттау түрлері: ЖКП (04), АП (01, 03) жалпы кəсіптік жəне 
арнайы пəндері бойынша кешенді емтихан тапсыру.

Оқу-өндірістік жабдықтар жəне техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті 
мамандықтың пəндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады. 

Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар жəне техникалық оқыту 
құралдарының тізіміжұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын 
серіктес кəсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есеп-
ке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, 
кредиттік оқытуды ескеру ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2015 жылғы 15 маусымдағы № 384 бұйрығына 135-қосымша 

Үлгілік оқу жоспары
техникалық жəне кəсіптік білім 

Білім коды мен бейіні: 0800000 – Мұнай-газ жəне химия өндірісі
Мамандығы: 0816000 – Химиялық технология жəне өндіріс (түрлері бойынша)
Біліктілігі: 081601 2 – Спектрлік талдау зертханашысы

Оқыту нысаны: күндізгі
Оқытудың нормативтік мерзімі: 10 ай

жалпы орта білім базасында
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Бақылау ны-
саны

Оқу уақытының көлемі 
(сағ.)

Ку
рс
та
р 
бо

йы
нш

а 
бө

лу

ем
ти
ха
н

сы
на
қ

ба
қы

ла
у 
жұ

мы
сы

ку
рс
ты

қ 
жо

ба
 

(ж
ұм

ы
с)

Бар-
лығы

оның ішінде:

те
ор

ия
лы

қ 
са
ба

қт
ар

пр
ак
ти
ка
лы

қ 
(з
ер
тх
ан
ал

ы
қ-

пр
ак
ти
ка
лы

қ 
са
ба

қт
ар

)
ку
рс
ты

қ 
жо

ба
 

(ж
ұм

ы
с)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЖГП. 00

Жалпы гуманитарлық 
пəндер (кəсіптік қазақ 
(орыс) тілі, кəсіптік ше-
тел тілі, дене тəрбиесі, 
Қазақстан тарихы)

234 1

ЖКП. 00 Жалпы кəсіптік пəндер 236 128 108 1

ЖКП. 01 Мемлекеттік тілде іс 
қағаздарын жүргізу + 16 16 1

ЖКП. 02 Сызу + 28 28 1

ЖКП. 03 Жалпы жəне арнайы 
электртехника + 28 22 6 1

ЖКП. 04 Аналитикалық химия + + 56 26 30 1

ЖКП. 05 Жалпы химиялық тех-
нология + 28 28 1

ЖКП. 06
Стандарттау, метроло-
гия жəне өнім сапасын 
басқару негіздері

+ 24 24 1

ЖКП. 07 Өндіріс экономикасының 
негіздері + 28 28 1

ЖКП. 08 Қолданбалы инфор-
матика + 28 28 1

АП. 00 Арнайы пəндер 298 168 130 1

АП. 01
Еңбекті қорғау жəне 
өнеркəсіп экологиясының 
негіздері

+ 42 36 6 1

АП. 02
Бақылау-өлшеу аспап-
тары жəне автоматты 
бақылау құралдары

+ 28 28 1

АП. 03 Техникалық талдау жəне 
өндірісті бақылау + + 40 8 32 1

АП. 04
Зауыттық 
зертханалардың 
жұмысын ұйымдастыру

+ 24 24 1

АП. 05 Спектрлік талдау + + + 124 56 68 1

АП. 06 Талдаудың физика-
химиялық əдістері + + 40 16 24 1

БҰАП. 00 Білім беру ұйымы 
анықтайтын пəндер* 24-157*

ӨО жəне 
КП

Өндірістік оқыту жəне 
кəсіптік практика 558

ӨО. 00 Өндірістік оқыту 108
ӨО. 01 Танысу практикасы 18

ӨО. 02 Зертханалық жұмыстар 
техникасы 90

ӨО. 03 Кəсіпорын зертханала-
рында оқыту -

КП. 00 Кəсіптік практика 450

КП. 01 Оқу бітіру алдындағы 
өндірістік практика 450

АА. 00 Аралық аттестаттау 54
ҚА. 00 Қорытынды аттестаттау 36
ҚА. 01 Қорытынды аттестаттау** 24

ҚА. 02
(КДДБ)

Кəсіптік даярлық деңгейін 
бағалау жəне біліктілікті 
беру

12

Міндетті оқытудың 
қорытындысы 1440

К Консультациялар оқу жылына 100 сағаттан артық емес

Ф Факультативтік 
сабақтар аптасына 4 сағаттан артық емес

Барлығы: 1656
Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пəндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пəндер; ƏЭП - 

Əлеуметтік-экономикалық пəндер; ЖКП – Жалпы кəсіптік пəндер; АП – арнайы пəндер; БҰАП 
– жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пəндер; ӨО – 
өндірістік оқыту; КП – кəсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестат-
тау; КДДБ – кəсіптік даярлық деңгейін бағалау жəне біліктілікті беру; К – консультациялар; 
Ф – факультативтік сабақтар.

ТжКБ-ның МЖМБС-на сəйкес пəндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті 
болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жоба (жұмыс), бақылау жұмысы, емтихан, 
сынақ), пəнді оқыту тəртібі үлгі болып табылады жəне оқыту нысанына, мамандықтардың 
ерекшеліктеріне, жергілікті жəне басқа да жағдайларға (жайларға) қарай, оның ішінде жұмыс 
берушілердің қажеттіліктеріне сəйкес өзгертілуі мүмкін.

*Білім беру ұйымы анықтайтын пəндерге арналған сағат көлемі жалпы кəсіптік жəне ар-
найы пəндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

**Ұсынылатын қорытынды аттестаттау түрлері: ЖКП (04); АП (01, 03) жалпы кəсіптік жəне 
арнайы пəндері бойынша кешенді емтихан тапсыру.

Оқу-өндірістік жабдықтар жəне техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті 
мамандықтың пəндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады. 

Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар жəне техникалық оқыту 
құралдарының тізіміжұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын 
серіктес кəсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есеп-
ке алғанда, IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, 
кредиттік оқытуды ескеру ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы № 384 бұйрығына 136-қосымша 

Үлгілік оқу жоспары
техникалық жəне кəсіптік білім

Білім коды мен бейіні: 0800000 – Мұнай-газ жəне химия өндірісі
Мамандығы: 0816000 – Химиялық технология жəне өндіріс (түрлері бойынша)
Біліктілігі: 081602 2 – Химиялық талдау зертханашысы

Оқыту нысаны: күндізгі
Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай

негізгі орта білім базасында

Циклдер 
жəне 

пəндердің 
индексі

Циклдер жəне 
пəндердің атаулары

Бақылау ны-
саны Оқу уақытының көлемі (сағ.)
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ЖБП. 00 Жалпы білім беретін 
пəндер 1448 1,2

ЖГП. 00 Жалпы 
гуманитарлық 
пəндер (кəсіптік қазақ 
(орыс) тілі, кəсіптік ше-
тел тілі, дене тəрбиесі)

272 2,3

ЖКП. 00 Жалпы кəсіптік 
пəндер 484 194 290 1,2,3

ЖКП. 01 Мемлекеттік тілде іс 
қағаздарын жүргізу + 32 32 2

ЖКП. 02 Сызу + 34 34 1

ЖКП. 03 Жалпы жəне арнайы 
электртехника + 38 30 8 1

ЖКП. 04 Аналитикалық химия + + + 222 42 180 1,2

ЖКП. 05 Жалпы химиялық тех-
нология + 64 58 6 2

ЖКП. 06
Стандарттау, метроло-
гия жəне өнім сапасын 
басқару негіздері

+ 42 36 6 3

ЖКП. 07
Өндіріс 
экономикасының 
негіздері

+ 28 28 3

ЖКП. 08 Қолданбалы инфор-
матика + 24 24 2

АП. 00 Арнайы пəндер 484 192 292 2,3

АП. 01

Еңбекті қорғау 
жəне өнеркəсіп 
экологиясының 
негіздері

+ 70 62 8 3

АП. 02
Бақылау-өлшеу аспап-
тары жəне автоматты 
бақылау құралдары

+ 42 42 3

АП. 03 Техникалық талдау 
жəне өндірісті бақылау + + 212 18 194 2,3

АП. 04

Зауыттық 
зертханалардың 
жұмысын 
ұйымдастыру

+ 28 28 3

АП. 05 Аспаптық талдау 
əдістері + + + 132 42 90 2,3

БҰАП. 00 Білім беру ұйымы 
анықтайтын пəндер* 48-290*

ӨО  жəне 
КП

Өндірістік оқыту 
жəне кəсіптік прак-
тика

1350

ӨО. 00 Өндірістік оқыту 522
ӨО. 01 Танысу практикасы 72

ӨО. 02 Зертханалық 
жұмыстар техникасы 90

ӨО. 03 Кəсіпорын зертханала-
рында оқыту 216

ӨО. 04 Заттардың синтезі 
бойынша практикум 144

КП. 00 Кəсіптік практика 828

КП. 01 Оқу бітіру алдындағы 
өндірістік практика 828

АА. 00 Аралық аттестаттау 162

ҚА. 00 Қорытынды атте-
статтау: 72

ҚА. 01 Қорытынды аттестат-
тау ** 60

ҚА. 02
(КДДБ)

Кəсіптік даярлық 
деңгейін бағалау жəне 
біліктілікті беру

12

Міндетті оқытудың 
қорытындысы 4320

К Консультациялар оқу жылына 100 сағаттан артық емес

Ф Факультативтік 
сабақтар аптасына 4 сағаттан артық емес

Барлығы: 4960
Ескерту: ЖБП – жалпы білім беретін пəндер; ЖГП – жалпы гуманитарлық пəндер; ƏЭП - 

əлеуметтік-экономикалық пəндер; ЖКП – жалпы кəсіптік пəндер; АП – арнайы пəндер; БҰАП 
– жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пəндер; ӨО – 
өндірістік оқыту; КП – кəсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестат-
тау; КДДБ – кəсіптік даярлық деңгейін бағалау жəне біліктілікті беру; К – консультациялар; 
Ф – факультативтік сабақтар.

ТжКБ-ның МЖМБС-на сəйкес пəндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті 
болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жоба (жұмыс), бақылау жұмысы, емтихан, 
сынақ), пəнді оқыту тəртібі үлгі болып табылады жəне оқыту нысанына, мамандықтардың 
ерекшеліктеріне, жергілікті жəне басқа да жағдайларға (жайларға) қарай, оның ішінде жұмыс 
берушілердің қажеттіліктеріне сəйкес өзгертілуі мүмкін.

*Білім беру ұйымы анықтайтын пəндерге арналған сағат көлемі жалпы кəсіптік жəне ар-
найы пəндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

**Ұсынылатын қорытынды аттестаттау түрлері: ЖКП (04), АП (01, 03) жалпы кəсіптік жəне 
арнайы пəндері бойынша кешенді емтихан тапсыру.

Оқу-өндірістік жабдықтар жəне техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен тиісті 
мамандықтың пəндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай анықталады. 

Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар жəне техникалық оқыту 
құралдарының тізіміжұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын 
серіктес кəсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есепке 
алғанда,IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, кредиттік 
оқытуды ескеру ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы № 384 бұйрығына 137-қосымша 

Үлгілік оқу жоспары
техникалық жəне кəсіптік білім 

Білім коды мен бейіні: 0800000 – Мұнай-газ жəне химия өндірісі
Мамандығы: 0816000 – Химиялық технология жəне өндіріс (түрлері бойынша)
Біліктілігі: 081602 2 – Химиялық талдау зертханашысы

Оқыту нысаны: күндізгі
Оқытудың нормативтік мерзімі: 10 ай

жалпы орта білім базасында

Циклдер 
жəне 

пəндердің 
индексі

Циклдер жəне пəндердің 
атаулары

Бақылау ны-
саны

Оқу уақытының көлемі 
(сағ.)

Ку
рс
та
р 
бо

йы
нш

а 
бө

лу

ем
ти
ха
н

сы
на
қ

ба
қы

ла
у 
жұ

мы
сы

ку
рс
ты

қ 
жо

ба
 

(ж
ұм

ы
с)

Бар-
лығы

оның ішінде:

те
ор

ия
лы

қ 
са
ба

қт
ар

пр
ак
ти
ка
лы

қ 
(з
ер
тх
ан
ал

ы
қ-

пр
ак
ти
ка
лы

қ 
са
ба

қт
ар

)
ку
рс
ты

қ 
жо

ба
 

(ж
ұм

ы
с)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ЖГП. 00

Жалпы гуманитарлық 
пəндер (кəсіптік қазақ 
(орыс) тілі, кəсіптік ше-
тел тілі, дене тəрбиесі, 
Қазақстан тарихы)

234 1

ЖКП. 00 Жалпы кəсіптік пəндер 318 148 170 1

ЖКП. 01 Мемлекеттік тілде іс 
қағаздарын жүргізу + 16 16 1

ЖКП. 02 Сызу + 28 28 1

ЖКП. 03 Жалпы жəне арнайы элек-
тртехника + 28 22 6 1

ЖКП. 04 Аналитикалық химия + + 140 44 96 1

ЖКП. 05 Жалпы химиялық тех-
нология + 42 42 1

ЖКП. 06
Стандарттау, метрология 
жəне өнім сапасын басқару 
негіздері

+ 24 24 1

ЖКП. 07 Өндіріс экономикасының 
негіздері + 16 16 1

ЖКП. 08 Қолданбалы информатика + 24 24 1
АП. 00 Арнайы пəндер 216 126 90 1

АП. 01
Еңбекті қорғау жəне 
өнеркəсіп экологиясының 
негіздері

+ 42 38 4 1

АП. 02
Бақылау-өлшеу аспаптары 
жəне автоматты бақылау 
құралдары

+ 28 28 1

АП. 03 Техникалық талдау жəне 
өндірісті бақылау + + 64 18 46 1

АП. 04 Зауыттық зертханалардың 
жұмысын ұйымдастыру + 16 16 1

АП. 05 Аспаптық талдау əдістері + + + 66 26 40 1

БҰАП. 00 Білім беру ұйымы 
анықтайтын пəндер* 24-157*

ӨО  жəне 
КП

Өндірістік оқыту жəне 
кəсіптік практика 540

ӨО. 00 Өндірістік оқыту 162
ӨО. 01 Танысу практикасы 18

ӨО. 02 Зертханалық жұмыстар 
техникасы 72

ӨО. 03 Кəсіпорын зертханаларын-
да оқыту -

ӨО. 04 Заттардың синтезі бойын-
ша практикум 72

КП. 00 Кəсіптік практика 378

КП. 01 Оқу бітіру алдындағы 
өндірістік практика 378

АА. 00 Аралық аттестаттау 72
ҚА. 00 Қорытынды аттестаттау: 36
ҚА. 01 Қорытынды аттестаттау** 24

ҚА. 02
(КДДБ)

Кəсіптік даярлық деңгейін 
бағалау жəне біліктілікті 
беру

12

Міндетті оқытудың 
қорытындысы 1440

К Консультациялар оқу жылына 100 сағаттан артық емес
Ф Факультативтік сабақтар аптасына 4 сағаттан артық емес

Барлығы: 1656

Ескерту: ЖБП – жалпы білім беретін пəндер; ЖГП – жалпы гуманитарлық пəндер; ƏЭП - 
əлеуметтік-экономикалық пəндер; ЖКП – жалпы кəсіптік пəндер; АП – арнайы пəндер; БҰАП 
– жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пəндер; ӨО – 
өндірістік оқыту; КП – кəсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестат-
тау; КДДБ – кəсіптік даярлық деңгейін бағалау жəне біліктілікті беру; К – консультациялар; 
Ф – факультативтік сабақтар.

ТжКБ-ның МЖМБС-на сəйкес пəндердің тізімі үлгілік оқу жоспарында орындауға міндетті 
болып табылады. Бақылау нысандары (курстық жоба (жұмыс), бақылау жұмысы, емтихан, 
сынақ), пəнді оқыту тəртібі үлгі болып табылады жəне оқыту нысанына, мамандықтардың 
ерекшеліктеріне, жергілікті жəне басқа да жағдайларға (жайларға) қарай, оның ішінде жұмыс 
берушілердің қажеттіліктеріне сəйкес өзгертілуі мүмкін.

*Білім беру ұйымы анықтайтын пəндерге арналған сағат көлемі жалпы кəсіптік жəне ар-
найы пəндер циклдарының сағат көлемін (25% дейін) қысқарту есебінен ұлғайтылуы мүмкін.

**Ұсынылатын қорытынды аттестаттау түрлері: ЖКП (04), АП (01, 03) жалпы кəсіптік жəне 
арнайы пəндері бойынша кешенді емтихан тапсыру.

Оқу-өндірістік жабдықтар жəне техникалық оқыту құралдарының тізімі шамамен 
тиісті мамандықтың пəндері бойынша білім беру бағдарламаларының мазмұнына қарай 
анықталады. 

Нақты оқу орнын жабдықтау үшін оқу-өндірістік жабдықтар жəне техникалық оқыту 
құралдарының тізіміжұмыс оқу бағдарламаларын есепке ала отырып, кадрлар даярланатын 
серіктес кəсіпорынмен бірлесіп анықталады. Бұл ретте саланың даму келешектерін есеп-
ке алғанда,IT-технологиялар, 3D-технологиялар, АКТ, қашықтықтық, модульдік, дуалдық, 
кредиттік оқытуды ескеру ұсынылады.

(Жалғасы. Басы 23-бетте) 


