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(Соңы 14-бетте) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 30 мамыр               №311            Астана, Үкімет Үйі

«Жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын іске 
асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың 

үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 19 қаңтардағы

№ 111 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына 

оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2012 жылғы 19 қаңтардағы № 111 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., 
№ 26, 363-құжат) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыра-
тын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларында:

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарына түсуші адамдарды қабылдау 

сертификаттағы балдарға сəйкес конкурстық негізде олардың өтініштері бойынша жүзеге 
асырылады.

Сертификаттар ұлттық бірыңғай тестілеу (бұдан əрі – ҰБТ) немесе кешенді тестілеу (бұдан 
əрі – КТ) немесе эксперименттік алаң болып табылатын «Назарбаев Зияткерлік мектептері» 
дербес білім беру ұйымының білім беру бағдарламалары бойынша түлектердің оқудағы 
нəтижелерін сырттай бағалау нəтижелері бойынша, сондай-ақ тізбесін білім беру саласындағы 
уəкілетті орган айқындаған жалпы білім беретін пəндер бойынша халықаралық олимпиадалар 
мен ғылыми жобалар конкурстарының (ғылыми жарыстардың) 2014, 2015, 2016 жылдардағы 
жеңімпаздарына (бұдан əрі – халықаралық олимпиадалар мен конкурстардың жеңімпаздары) 
(бірінші, екінші жəне үшінші дəрежелі дипломдармен марапатталған) беріледі.

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымының білім беру 
бағдарламалары бойынша түлектердің оқудағы нəтижелерін сырттай бағалау балдары ҰБТ 
сертификатының балдарына ауыстырылады, халықаралық олимпиадалар мен конкурстардың 
жеңімпаздарына білім беру саласындағы уəкілетті орган бекітетін шəкілге сəйкес қорытынды 
бағаларды балға ауыстыру негізінде ҰБТ сертификаты беріледі.

Білім беру грантын беру конкурсы «Білім туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
4-бабының 5) тармақшасына сəйкес бекітілген Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру 
грантын беру ережелеріне сəйкес өткізіледі.».

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

Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі
Б.САҒЫНТАЕВ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 2 маусым           №334         Астана, Үкімет Үйі

«Кредиторлар талаптары тiзiлiмiнің нысандарын, оны 
қалыптастыру қағидалары мен мерзімін бекiту туралы» 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 
2 шілдедегі № 762 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар 

енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Кредиторлар талаптары тiзiлiмiнің нысандарын, оны қалыптастыру қағидалары мен 

мерзімін бекiту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 2 шілдедегі № 
762 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 45, 442-құжат) мынадай 
өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1) көрсетілген қаулымен бекітілген оңалту рəсіміндегі кредиторлар талаптары тізілімінің 
нысаны осы қаулыға қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;

2) көрсетілген қаулымен бекітілген Кредиторлар талаптарының тізілімін қалыптастыру 
қағидалары мен мерзімінде:

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Осы Кредиторлар талаптарының тізілімін қалыптастыру қағидалары мен мерзімі (бұдан 

əрі – Қағидалар) «Оңалту жəне банкроттық туралы» 2014 жылғы 7 наурыздағы Қазақстан 
Республикасы Заңының (бұдан əрі – Заң) 72-бабының 7-тармағына жəне 88-бабы 3-тармағының 
5) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне оңалту рəсімін қолдану кезінде – уақытша əкімшінің 
жəне банкроттық туралы іс қозғалған кезде уақытша басқарушының кредиторлар талаптарының 
тізілімін (бұдан əрі – тізілім) қалыптастыру тəртібін айқындайды.

Заңның 71-бабы 2-тармағының 5) тармақшасына жəне 89-бабы 2-тармағының 9) 
тармақшасына сəйкес тізілімді жүргізуді оңалту рəсімін жүргізу кезінде – оңалтуды басқарушы 
жəне банкроттық рəсімін жүргізу кезінде банкроттықты басқарушы жүзеге асырады.»;

4 жəне 5-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Кредиторлардың борышкерге қоятын талаптары ерікті түрде жазбаша нысанда 

мəлімделуі тиіс жəне мыналар:
1) талаптың сомасы туралы (негізгі берешектің, сыйақының (мүдденің), тұрақсыздық 

айыбының жəне өзге де айыппұл санкцияларының, залалдардың сомасы туралы жеке-же-
ке) мəліметтер;

2) кредиторлар жиналысын өткізу туралы хабарландыру тəсілдерінің бірін көрсету 
қамтылуы қажет.

Талаптар, егер осы Қағидалардың 10-тармағының бірінші бөлігінде өзгеше белгіленбесе, 
кредиторлардың талаптарды мəлімдеу тəртібі туралы хабарлама жарияланған сəттен ба-
стап бір айдан кешіктірілмейтін мерзімде мəлімделуі жəне хабарландыруда көрсетілген 
мекенжайға жіберілуі тиіс.

Кредитордың осы Қағидалардың 4-тармағының екінші бөлігінде белгіленген мерзімнен 
кешіктіріліп мəлімделген талабы уақытша əкімшіге немесе оңалтуды басқарушыға жолданады.

Өтінішке талаптың негізі мен сомасын растайтын құжаттардың көшірмелері (заңды күшіне 
енген сот шешімдері, шарттардың көшірмелері, борышкердің қарызын мойындауы) қоса 
беріледі, салыстырып тексеру үшін онымен бір мезгілде құжаттардың түпнұсқалары ұсынылады.

Кредиторлар талаптың негізі мен сомасын растайтын өзге құжаттарды ұсынуға құқылы.
Кредиторлардың шетел валютасында көрсетілген талаптары сот оңалту рəсімін енгізу 

туралы шешім қабылдаған сəтте Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген бағам 
бойынша теңгемен ескеріледі.

Кредиторлар борышкерге берешек сомасын жəне осы сомаға тиесілі сыйақыны (мүддені), 
борышкер тарапынан міндеттемелердің орындалмауынан немесе тиісінше орындалмауынан 
келтірілген залалдарды, тұрақсыздық айыбын (айыппұлдарды, өсімпұлдарды) қамтитын та-
лаптарды қоюға құқылы.

Сыйақының (мүдденің), залалдардың, тұрақсыздық айыбының (айыппұлдардың, 
өсімпұлдардың) сомасы сот оңалту рəсімін енгізу туралы шешім қабылдаған күні айқындалады.

5. Өтініш пен оған қоса берілетін құжаттарды уақытша əкімші немесе оңалтуды басқарушы 
оларды алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде қарайды.»;

10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«10. Кредитордың осы Қағидалардың 4-тармағының екінші бөлігінде белгіленген мерзімнен 

кешіктіріліп мəлімделген талабы танылған жағдайда тізілімге енгізіледі, бірақ мұндай креди-
тор бір ай мерзімде мəлімделген кредиторлар талаптары толық қанағаттандырылғанға дейін 
кредиторлар жиналысында дауыс беру құқығынан айырылады.

Осы Қағидалардың 5, 6, 7 жəне 8-тармақтарының талаптары, осы Қағидалардың 
4-тармағының екінші бөлігінде белгіленген мерзімнен кешіктіріліп мəлімделген кредиторлардың 
талаптарын қарау кезінде оңалтуды басқарушыға қолданылады.»;

12-тармақ мынадай мазмұндағы төртінші бөлікпен толықтырылсын:
«Тізілімге өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайда, құжаттарға уақытша 

əкімші немесе оңалтуды басқарушы қол қояды, осы тармақта белгіленген тəртіппен бөлек 
қалыптастырылған істе ресімделеді жəне тігіледі.»;

13, 14 жəне 15-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«13. Борышкер əр парағын дəйектеген, қол қойған жəне оның мөрімен (бар болса) 

куəландырылған тізілімді:
1) уақытша əкімші – соттың оңалту рəсімін қолдану туралы шешімі заңды күшіне енген 

күннен бастап екі айдан кешіктірілмейтін мерзімде;
2) уақытша əкімші немесе оңалтуды басқарушы осы Қағидалардың 4-тармағының екінші 

бөлігінде белгіленген мерзімнен кешіктіріліп мəлімделген кредитор талаптарын таныған күннен 
бастап екі жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде қағаз жəне электрондық жеткізгіштерде 
уəкілетті органның интернет-ресурсында орналастыру үшін уəкілетті органның аумақтық 
бөлімшесіне жібереді.

 14. Уəкілетті орган уақытша əкімші немесе оңалтуды басқарушы тізілімді ұсынған күннен 
бастап екі жұмыс күні ішінде оны өзінің интернет-ресурсында орналастырады.

Егер ұсынылған тізілім бекітілген нысанға сəйкес келмесе не толық ақпаратты қамтымаса, 
уəкілетті органның аумақтық бөлімшесі тізілімді алған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде 
уақытша əкімшіге немесе оңалтуды басқарушыға жазбаша дəлелді ескертулер жібереді, ол 
алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде оларды жоюы қажет.

 15. Тізілім уəкілетті органның интернет-ресурсында орналастырылған күннен бастап 
қалыптастырылды (өзгертілді немесе толықтырылды) деп есептеледі.»;

21 жəне 22-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«21. Кредиторлардың борышкерге қоятын талаптары ерікті түрде жазбаша нысанда 

мəлімделуі тиіс жəне мыналар:
1) талаптың сомасы туралы (негізгі берешектің, сыйақының (мүдденің), тұрақсыздық 

айыбының жəне өзге де айыппұл санкцияларының, залалдардың сомасы туралы жеке-же-
ке) мəліметтер;

2) кредиторлар жиналысын өткізу туралы хабарландыру тəсілдерінің бірін көрсету 
қамтылуы қажет.

Талаптар, егер осы Қағидалардың 27-тармағының бірінші бөлігінде өзгеше белгіленбесе, 
кредиторлардың талаптарды мəлімдеу тəртібі туралы хабарлама жарияланған сəттен ба-
стап бір айдан кешіктірілмейтін мерзімде мəлімделуі жəне хабарландыруда көрсетілген 
мекенжайға жіберілуі тиіс.

Кредитордың осы Қағидалардың 21-тармағының екінші бөлігінде белгіленген мерзімнен 
кешіктіріліп мəлімделген талабы уақытша немесе банкроттықты басқарушыға жолданады.

Өтінішке талаптың негізі мен сомасын растайтын құжаттардың көшірмелері (заңды күшіне 
енген сот шешімдері, шарттардың көшірмелері, борышкердің қарызын мойындауы) қоса 
беріледі, салыстырып тексеру үшін онымен бір мезгілде құжаттардың түпнұсқалары ұсынылады.

Кредиторлар талаптың негізі мен сомасын растайтын өзге құжаттарды ұсынуға құқылы.
Кредиторлардың шетел валютасында көрсетілген талаптары сот банкроттық рəсімін енгізу 

туралы шешім қабылдаған сəтте Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген бағам 
бойынша теңгемен ескеріледі.

Кредиторлар борышкерге берешек сомасын жəне осы сомаға тиесілі сыйақыны (мүддені), 
борышкер тарапынан міндеттемелердің орындалмауынан немесе тиісінше орындалмауынан 
келтірілген залалдарды, тұрақсыздық айыбын (айыппұлдарды, өсімпұлдарды) қамтитын та-
лаптарды қоюға құқылы.

Сыйақының (мүдденің), залалдардың, тұрақсыздық айыбының (айыппұлдардың, 
өсімпұлдардың) сомасы борышкерді банкрот деп тану туралы шешім қабылдаған күні 
айқындалады.

Егер кредиторлардың мəлімдеген талаптары бойынша сыйақы (мүдде), тұрақсыздық айыбы 
жəне өзге де айыппұл санкциялары, залалдар есептелген болса, онда мұндай кредиторлар 
борышкер банкрот деп танылғаннан кейін күнтізбелік он бес күн ішінде сыйақыны (мүддені), 
тұрақсыздық айыбын жəне өзге де айыппұл санкцияларын, залалдарды ескере отырып, өзінің 
талаптарын қайтадан мəлімдейді.

 22. Өтініш пен оған қоса берілетін құжаттарды уақытша басқарушы немесе банкроттықты 
басқарушы оларды алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде қарайды.»;

25-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«25. Уақытша басқарушы таныған кредиторлардың талаптары тізілімге енгізіледі.
Осы Қағидалардың 21-тармағының талаптарына сай келетін өтініш болған кезде 

кредиторлардың бұрын сотқа мəлiмдеген талаптары да тiзiлiмге енгiзiледi.»;
27-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«27. Кредитордың осы Қағидалардың 21-тармағының екінші бөлігінде белгіленген мерзімнен 

кешіктіріліп мəлімделген талабы танылған жағдайда тізілімге енгізіледі, бірақ мұндай креди-
тор бір ай мерзімде мəлімделген кредиторлар талаптары толық қанағаттандырылғанға дейін 
кредиторлар жиналысында дауыс беру құқығынан айырылады.

Осы Қағидалардың 22, 23, 24 жəне 25-тармақтарының талаптары осы Қағидалардың 
21-тармағының екінші бөлігінде белгіленген мерзімнен кешіктіріліп мəлімделген 
кредиторлардың талаптарын қарау кезінде банкроттықты басқарушыға қолданылады.»;

29, 30 жəне 31-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын: 
«29. Тізілімнің əрбір кезегі бойынша уақытша басқарушы осы Қағидалардың 12-тармағының 

талаптарына сəйкес бөлек іс қалыптастырады.
Тізілімге өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайда, құжаттарға уақытша немесе 

банкроттықты басқарушы қол қояды, осы Қағидалардың 12-тармағында белгіленген тəртіппен 
бөлек қалыптастырылған істе ресімделеді жəне тігіледі.

 30. Борышкер əр парағын дəйектеген, қол қойған жəне оның мөрімен (бар болса) 
куəландырылған тізілімді:

1) уақытша басқарушы – соттың борышкерді банкрот деп тану туралы шешімі шығарылған 
күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде;

2) уақытша немесе банкроттықты басқарушы осы Қағидалардың 21-тармағының екінші 
бөлігінде белгіленген мерзімнен кешіктіріліп мəлімделген кредитор талаптарын таныған күннен 
бастап екі жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде қағаз жəне электрондық жеткізгіштерде 
уəкілетті органның интернет-ресурсында орналастыру үшін уəкілетті органның аумақтық 
бөлімшесіне жібереді.

31. Уəкілетті орган уақытша немесе банкроттықты басқарушы тізілімді ұсынған күннен ба-
стап екі жұмыс күні ішінде оны өзінің интернет-ресурсында орналастырады.

Егер ұсынылған тізілім бекітілген нысанға сəйкес келмесе не толық ақпаратты қамтымаса, 
уəкілетті органның аумақтық бөлімшесі тізілімді алған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде 
уақытша немесе банкроттықты басқарушыға жазбаша дəлелді ескертулер жібереді, ол алған 
күннен бастап бес жұмыс күні ішінде оларды жоюы қажет.»;

мынадай мазмұндағы 31-2-тармақпен толықтырылсын:
«31-2. Тізілім уəкілетті органның интернет-ресурсында орналастырылған күннен бастап 

қалыптастырылды (өзгертілді немесе толықтырылды) деп есептеледі.».
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 2 маусымдағы №334 қаулысына қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
 2014 жылғы 2 шілдедегі №762 қаулысымен бекітілген

Нысан
 20 __ жылғы «____» ___________

 (кредиторлар талаптарының тізілімін
 уəкілетті органның интернет-ресурсында

 жариялау күні)

Оңалту рəсіміндегі кредиторлар талаптарының тізілімі
 _________________________________________________

 (оңалтылатын борышкердің атауы)

Р/с 
№

Кезек, кредитордың Т.А.Ə. (бар бол-
са)/атауы

Креди-
тордың жеке 

сəйкес-
тендіру 

нөмірі/биз-
нес сəйкес-
тендіру 

нөмірі (ЖСН/
БСН)

Қойыл-
ған 

талап-
тар-
дың 
сома-
сы 

(теңге)

Əкімші қабыл-
даған шешімнің 

негізділігін 
растайтын 
құжаттар 

(атауы, күні, 
нөмірі), бере-
шек туындаған 

күн

Ес-
керт-
пе

1 2 3 4 5 6
1. Бірінші кезек
1) Тиісті мерзімдік төлемдерді капиталдан-

дыру жолымен айқындалған, азаматтар-
дың өмірі мен денсаулығына зиян келтір-
гені үшін олардың алдында борышкер жа-
уапты болатын азаматтардың талаптары
Жиыны:

2) Алименттерді өндіріп алу бойынша 
талаптар

...
Жиыны:

3) Еңбек шарты бойынша жұмыс істеген 
адамдарға борышкерде оңалту тура-
лы іс жүргізу қозғалғанға дейін бір жыл 
алдындағы күнтізбелік он екі ай бұрын 
қалыптасқан орташа айлық жалақыдан 
асырылмай есептелген еңбекақы жəне 
өтемақылар төлеу бойынша талаптар

...
Жиыны:

4) Борышкерде оңалту туралы іс жүргізу 
қозғалғанға дейін бір жыл алдындағы 
күнтізбелік он екі ай бұрын қалыптасқан ор-
таша айлық жалақы есебінен Мемлекеттік 
əлеуметтік сақтандыру қорына əлеуметтік 
аударымдар бойынша берешек

...
Жиыны:

5) Борышкерде оңалту туралы іс жүргізу 
қозғалғанға дейін бір жыл алдындағы 
күнтізбелік он екі ай бұрын қалыптасқан 
орташа  айлық  жалақы  есеб інен 
жалақыдан ұсталған міндетті зейнетақы 
жарналары, міндетті кəсіптік зейнетақы 
жарналары бойынша берешек

...
Жиыны:

6) Борышкерде оңалту туралы іс жүргізу 
қозғалғанға дейін бір жыл алдындағы күнтіз-
белік он екі ай бұрын қалыптасқан орта  ша 
айлық жалақы есебінен жалақы дан ұстал-
ған табыс салығы бойынша берешек

...
Жиыны:

7) Авторлық шарттар бойынша сыйақылар 
төлеу бойынша талаптар
Жиыны:
Бірінші кезек бойынша жиыны:

2. Екінші кезек
1) Қазақстан Республикасының заңнамасына 

сəйкес рəсімделген, борышкердің мүлік 
кепілімен қамтамасыз етілген міндеттемелер 
бойынша кредиторлардың талаптары

...
Екінші кезек бойынша жиыны:

3. Үшінші кезек
1) Салық жəне бюджетке төленетін басқа 

да міндетті төлемдер бойынша берешек
...
2) Борышкер салық есептілігіне сəйкес есеп-

теген, салық қызметі органы өткен салық 
кезеңдері мен оңалту рəсімі қолданылған 
салық кезеңі үшін салықтық тексерулер 
нəти желері бойынша есептеген салық 
жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдерді төлеу бойынша берешек

...
Үшінші кезек бойынша жиыны:

4. Төртінші кезек
1) Азаматтық-құқықтық  жəне  өзге  де 

міндеттемелер бойынша кредиторлардың 
талаптары

...
Жиыны:

2) Кепілді өткізуден түскен сома мөлшерінен 
асатын кепілді кредиторлардың та-
лаптары

...
Жиыны:
Төртінші кезек бойынша жиыны:

5. Бесінші кезек
1) Залалдар, тұрақсыздық айыбы (айыппұл-

дар, өсімпұлдар)

Жиыны:
2) Еңбек қатынастары оңалту туралы іс 

бойынша іс жүргізу қозғалғанға дейін бір 
жылдан басталған уақыт кезеңі ішінде 
туындаған кредиторлардың борышкер-
де оңалту туралы іс бойынша іс жүргізу 
қозғалғанға дейін бір жыл алдындағы 
күнтізбелік он екі ай бұрын қалыптасқан 
орташа айлық жалақы мөлшерінен аса-
тын еңбекақы жəне өтемақылар төлеу 
бойынша талаптары

...
Жиыны:

3) Оңалту туралы іс бойынша іс жүргізу 
қозғалғанға дейін бір жылдан бастап есеп-
телген кезеңде қызметкердің жалақысын 
көтеру нəтижесінде қалыптасқан еңбекақы 
жəне өтемақылар төлеу бойынша креди-
торлар талаптарының ұлғаю сомасы

...
Жиыны:

4) Талаптар қою мерзімі өткеннен кейін 
мəлімделген талаптар

...
Бесінші кезек бойынша жиыны:
Тізілім бойынша жиыны:

6. Танылмаған талаптар:
...

Жиыны:

Əкімші ______________________________________  ___________   ___________ 
 (борышкердің атауы/ Т.А.Ə. (бар болса))      (қолы)           (Т.А.Ə. (бар болса))

М.О. (бар болса)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 5 мамыр              №293              Астана қа ласы

«Мүлікті тәркілеу бөлігінде қылмыстық іс бойынша сот 
үкімі негізінде не мүлікті мемлекетке беру туралы шешім 

негізінде тыйым салынған мүлікті өткізу немесе пайдалану 
қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрінің 2015 жылғы 30 наурыздағы №227 бұйрығына 

өзгерістер енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН:
1. «Мүлікті тəркілеу бөлігінде қылмыстық іс бойынша сот үкімі негізінде не мүлікті 

мемлекетке беру туралы шешім негізінде тыйым салынған мүлікті өткізу немесе пайдала-
ну қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 30 
наурыздағы №227 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 10813 болып тіркелген, 2015 жылғы 5 мамырда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 
жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мүлікті тəркілеу бөлігінде қылмыстық іс бойынша сот 
үкімі негізінде не мүлікті мемлекетке беру туралы шешім негізінде тыйым салынған мүлікті 
өткізу немесе пайдалану қағидасында:

2-тармақтың 12) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«12) комиссия – «Жекелеген негіздер бойынша мемлекет меншiгiне айналдырылған 

(түскен) мүлiктi есепке алудың, сақтаудың, бағалаудың жəне одан əрi пайдаланудың кейбiр 
мəселелерi» туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 26 шілдедегі № 833 
қаулысымен бекітілген Жекелеген негіздер бойынша мемлекет меншiгiне айналдырылған 
(түскен) мүлiктi есепке алу, сақтау, бағалау жəне одан əрi пайдалану қағидаларына (бұдан 
əрі – Есепке алу қағидалары) сəйкес құрылған комиссия;»;

3 жəне 4-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Мүлікті одан əрі пайдалану, оның ішінде өткізу немесе беру үшін бағалау Есепке 

алу қағидаларында айқындалған тəртіппен жүргізіледі.
Уəкілетті орган немесе жергілікті атқарушы орган мүлікті есепке қабылдағаннан кейін 

мүлікке бағалау жүргізеді.
Уəкілетті орган немесе жергілікті атқарушы орган мүлікті бағалау туралы есептерді 

алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде мүлік жөніндегі деректерді тізілімге енгізуді 
қамтамасыз етеді.

Егер мүлік үлес меншігінде болған жағдайда тізілімге тек жекелеген негіздер бойынша 
мемлекет меншігіне айналдырылған (түскен) мүлік үлесі ғана енгізіледі.

4. Мүлікті одан əрі пайдалану туралы шешімді уəкілетті орган немесе жергілікті атқарушы 
орган қабылдайды.

Мынадай мүлік түрлерін: жануарлар, жануарлардан алынатын шикізаттар, алко-
голь өнімдері, темекі жəне темекі өнімдері, сондай-ақ жойылуға жататын немесе меншік 
үлесіндегі мүлікті қоспағанда тізілімге енгізілетін мүлік оны сатуға дейін веб-портал арқылы 
мемлекеттік заңды тұлғаларға, оның ішінде əлеуметтік қызметтердің субъектілеріне 
олардың теңгеріміне беру үшін ұсынылуы тиіс.

Мемлекеттік заңды тұлғаларға ұсынғанға дейін уəкілетті орган немесе жергілікті 
атқарушы орган тізілімге мынадай құжаттардың:

1) мүліктің құнын бағалау туралы есептің;
2) жекелеген файлдармен енгізілетін мүліктің əрбір түрі бойынша суреттердің, ал жыл-

жымайтын мүлік пен көлік құралы үшін əртүрлі жағынан түсірілген кемінде бес суреттің 
электрондық көшірмелерін тізілімге енгізуді қамтамасыз етеді.

Үлес меншігіндегі мүлікті сатушы сауда-саттыққа шығару алдында нарықтық құны бой-
ынша үлес меншігінің қалған қатысушыларына ұсынады. 

Мұндай қатысушылар сатушы жазбаша ұсынысты жіберген күннен бастап бір ай ішінде 
жылжымайтын мүлікті, он жұмыс күні ішінде өзге мүлікті сатып алу-сату шартына қол 
қоймаған жағдайда мүлік тің осы үлесі сауда-саттыққа шығарылады.»;

6-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Мүлікті мемлекеттік заңды тұлғалардың теңгеріміне беру жəне оны бекіту мүліктің 

атауын, қажетті санын, сондай-ақ жауа пты хатшының, ал мұндай лауазым болмаған 
жағдайда тиісті саланың уəкілетті органының (жергілікті атқарушы органның) басшысы не 
болмаса оны алмастырушы тұлға қол қойған мүлікті беру қажеттілігі туралы тиісті саланың 
уəкілетті органының (жергілікті атқарушы органның) қорытындысының электронды (ска-
нерленген) көшірмесін қоса бере отырып, мүлікті беру қажеттілігінің негіздемесін көрсете 
отырып тізілімнің веб-порталында тіркелетін мемлекеттік заңды тұлғалардың электрондық 
өтініші (бұдан əрі – өтініш) негізінде жүзеге асырылады.»;

7-тармақтың 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«7) комиссия оң шешім қабылдаған жағдайда он жұмыс күні ішінде уəкілетті орган не-

месе жергілікті атқарушы орган мүлікті беру туралы шешімді қабылдайды.
Қабылдаушы тарап мүлікті қабылдап алу-беру актісіне уəкілетті орган немесе жергілікті 

атқарушы орган шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде қол қояды.»;
12, 13 жəне 14-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«12. Мемлекеттік сатып алу туралы шартқа (комиссия) сəйкес сауда ұйымы арқылы 

мүлікті сату үшін беру комиссиялық тапсырма, қабылдап алу-беру актісі жəне мүлікті сату 
үшін алынған құннан жиырма бес пайыз мөлшеріндегі комиссиялық тапсырманы орындауды 
ақшалай қамтамасыз етуді растайтын құжат (төлем тапсырмасы немесе банктік кепілдік) 
негізінде жүзеге асырылады.

Сауда ұйымы төлеген комиссиялық тапсырманың орындалуын ақшалай қамтамасыз 
ету сатылған мүліктен түскен түсімдер есебіне есептеледі.

Қабылдап алу-беру актісіне тиісті бюджетке аударылуы тиіс соманы көрсете отырып, 
берілетін мүліктің тізбесі қоса беріледі. 

Ақшаны аудару үшін деректемелер мемлекеттік сатып алулар туралы шартта (комис-
сияда) көрсетіледі.

13. Комиссиялық тапсырманы алған күннен бастап үш ай ішінде орындалған жұмыстар 
туралы актіге қол қойылады жəне сауда ұйымы сатылған мүлік бойынша комиссиялық 
тапсырманы орындауды ақшалай қамтамасыз етуді алып тастағанда сатылған мүліктен 
қаражатты тиісті бюджет кірісіне аударады.

14. Егер үш ай өткеннен кейін сатылмаған мүлік қалса, оның құны елу пайызға 
төмендетіледі, бұл туралы тиісті бюджетке аударылуы тиіс соманы көрсете отырып, 
қабылдап алу-беру актісіне тиісті қосымшаға қол қойылады.

Сауда ұйымы сатушыдан қабылдап алу-беру актісі бойынша қабылдаған мүлік 
қайтарылмайды.

Сауда ұйымының бастамасы бойынша мемлекеттік сатып алу туралы шарт (комиссия) 
бұзылған жағдайда комиссиялық тапсырмаларда көрсетілген мүлікті сатуға алынған сома 
сатушыға төленуі тиіс.»;

19-тармақтың екінші бөлігінің 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«3) мүлік туралы мəлiметтерді (сандық жəне сапалық жағынан өлшенетін жəне са-

лыстырылатын);»;
21-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«21. Сауда-саттықты өткізу туралы хабарлама жарияланғанға дейiн сатушы тізілімге 

мынадай құжаттардың:
1) мүліктің құнын бағалау туралы есептің;
2) жекелеген файлдармен енгізілетін мүліктің əрбір түрі бойынша суреттердің, ал жыл-

жымайтын мүлік пен көлік құралы үшін əртүрлі жағынан түсірілген кемінде бес суреттің; 
3) Есепке алу қағидаларының 6-тармағының 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларында 

көрсетілген құжаттардың электрондық көшірмелерін тізілімге енгізуді қамтамасыз етеді.»;
26-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«26. Сауда-саттықта жеңген жəне сатып алу-сату шартын жасасқан қатысушының 

кепiлдiк жарнасы сатып алу-сату шарты бойынша тиесілі төлемдер есебіне жатқызылады.
Кепілдік жарна сомасы сату бағасынан асқан жағдайда сатушы жазбаша өтініш берген 

күннен бастап кемінде үш жұмыс күнінен кешіктірмей жеңімпазға айырмасы қайтарылады.»;
35-тармақтың алтыншы бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Егер мүлік екінші сауда-саттықта өткізілмеген болса, сауда ұйымдарының қызметтерін 

жеткізушілер болған жағдайда алғашқы бағадан елу пайыз мөлшеріндегі баға бойынша 
сауда ұйымына сатуға беріледі.»;

45-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«45. Сатып алу-сату шартына сауда-саттық нəтижелері туралы хаттамаға қол қойылған 

күннен бастап бес жұмыс күнінен аспайтын мерзімде тізілімнің веб-порталында ЭЦҚ пай-
далана отырып сатушы мен жеңімпаз қол қояды. Шартта сауда-саттық нəтижелері туралы 
хаттамаға шартты жасасу негіздемесі ретінде сілтеме көрсетіледі.

Сатып алу-сату шартын сатушы қалыптастырады жəне сауда-саттық өткізілген 

күннен  бастап  екі  жұмыс  күнінен  кешіктірмей  жеңімпазға  келісуге  жібереді .»;
54-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«54. Аванстық немесе түпкiлiктi төлемнiң мерзiмi өткен жағдайда сатушы тиісінше 

хабарламадан кейін шартты бiр жақты тəртiппен бұзады. Бұл ретте сатушы тізілімнің 
веб-порталында қалыптастырылатын сауда-саттық нəтижелерінің күшін жою туралы 
актіге қол қояды жəне осы мүлік сауда-саттыққа қайта шығарылады.»;

55-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«55. Мемлекет меншігіне айналдырылған бағалы қағаздарды қоспағанда, сатып 

алушыға мүлікті беру сатып алу-сату шарты бойынша сату бағасын сатып алушы толық 
төлегеннен кейін он жұмыс күні ішінде қабылдап алу-беру актісі бойынша жүргізіледі.

Қабылдап алу-беру актісі мемлекеттік жəне орыс тілдерінде екі данада (еркін нысанда) 
жасалады, қол қойылғаннан кейін сатушы екі жұмыс күні ішінде тізілімге енгізеді, оның 
біреуі сатушыда сақталады, ал екіншісі сатып алушыға беріледі.

Жеңімпаз белгіленген мерзімде қабылдап алу-беру актісіне қол қоймаған жағдайда 
сатушы тізілімнің веб-порталында қалыптастырылатын сауда-саттық нəтижелерінің 
күшін жою туралы актіге қол қояды жəне осы мүлік сауда-саттыққа қайта шығарылады.».

2. Қазақстан  Республикасы  Қаржы  министрліг інің  Мемлекеттік  мүлік  жəне 
жекешелендіру комитеті (Э.К. Өтепов) заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк 
тiркелуiн;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 
қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесінің Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми 
жариялау жəне қосу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық 
жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін 
мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберілуін;

4) 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 
___________ М.Бекетаев
2017 жылғы 22 мамыр 

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрі
___________ Т.Сүлейменов
2017 жылғы 17 мамыр

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 25 ма-
мырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15172 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 30 мамыр              №348             Астана қаласы

Астана қаласында ЭКСПО-2017 халықаралық 
мамандандырылған көрмесін өткізуге байланысты ресми 

қатысушыларға арналған жеңілдіктер мен 
преференциялар туралы Қазақстан Республикасының 

Үкіметі мен Халықаралық көрмелер бюросы арасындағы 
Келісімге сәйкес жеңілдіктер мен преференцияларға 

құқығы бар тұлғалардың салық міндеттемелерін орындау 
қағидаларын бекіту туралы

«Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан 
Республикасы Кодексінің (бұдан əрі – Салық кодексі) 26-бабының 3-тармағына сəйкес 
БҰЙЫРАМЫН:

1. Қоса беріліп отырған Астана қаласында ЭКСПО-2017 халықаралық мамандандырылған 
көрмесін өткізуге байланысты ресми қатысушыларға арналған жеңілдіктер мен преферен-
циялар туралы Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Халықаралық көрмелер бюросы 
арасындағы Келісімге сəйкес жеңілдіктер мен преференцияларға құқығы бар тұлғалардың 
салық міндеттемелерін орындау қағидалары бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті 
(А.М.Теңгебаев) заңнамамен белгіленген тəртіпте:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ 

жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмелерін Қазақстан Республикасы 
Əділет министрлігінің «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнында ресми жариялануын жəне Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкіне қосу үшін 
жіберілуін;

3) осы бұйрықты мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін 
мерзімді баспа басылымдарында ресми жариялауға жолдануын;

4) 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 Сыртқы істер министрі
_________________ Əбдірахманов Қ.Қ. 
30 мамыр 2017 жыл

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2017 жылғы 30 мамырдағы №348 бұйрығына қосымша

Астана қаласында ЭКСПО-2017 халықаралық мамандандырылған 
көрмесін өткізуге байланысты ресми қатысушыларға арналған жеңілдіктер 

мен преференциялар туралы Қазақстан Республикасының Үкіметі мен 
Халықаралық көрмелер бюросы арасындағы Келісімге сəйкес жеңілдіктер 
мен преференцияларға құқығы бар тұлғалардың салық міндеттемелерін 

орындау қағидалары

1 тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Астана қаласында ЭКСПО-2017 халықаралық мамандандырылған көрмесін 

өткізуге байланысты ресми қатысушыларға арналған жеңілдіктер мен преференция-
лар туралы Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Халықаралық көрмелер бюросы 
арасындағы Келісімге сəйкес жеңілдіктер мен преференцияларға құқығы бар тұлғалардың 
салық міндеттемелерін орындау қағидалары (бұдан əрі – Қағида) «Салық жəне бюд-
жетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» (Салық кодексі) 2008 жылғы 10 
желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Кодексі 26-бабының 3-тармағына сəйкес 
əзірленді жəне мыналарды:

1) мемлекеттік кірістер органында тіркеу есебіне қою тəртібін;
2) салық есептілігін табыс ету нысанын, мерзімін, тəртібін;
3) бақылау-кассалық машиналардың қолдану тəртібін;
4) қосылған құн салығын (бұдан əрі - ҚҚС) қайтару мерзімін;
5) қызметін тоқтатқан кезде салық төлеушілерді мемлекеттік деректер базасынан алып 

тастауын айқындайды.
2. Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар мен қысқартулар пайдаланылады:
1)  аккредиттелген  құжат  – Астана  қаласында  ЭКСПО -2017 халықаралық 

мамандандырылған көрмеге қатысу мақсатында тұлғаны аккредиттеу туралы Қазақстан 
Республикасы Сыртқы істер министрлігінің жазбаша растауы;

2) бақылау-касса машиналары – деректерді тіркеу жəне (немесе) беру функциясы бар 
электрондық құрылғы, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу кезінде 
жүзеге асырылатын ақшалай есеп айырысулар туралы ақпаратты тіркеуді жəне көрсетуді 
қамтамасыз ететiн аппараттық-бағдарламалық кешендер;

3) Бірыңғай қызмет көрсету орталығы – Астана қаласында ЭКСПО-2017 халықаралық 
мамандандырылған көрмесінің аумағында орналасқан тəулік бойғы негізде «бір тере-
зе» қағидаты бойынша жұмыс істейтін мемлекеттік жəне өзге де қызметтерді көрсететін 
қызмет көрсету орталығы;

4) жеңілдіктер мен преференциялардың бенефициарлары – Келісімге сəйкес жеңілдіктер 
мен преференцияларға құқығы бар тұлғалар; 

5) жиынтық ведомос (тізілім) – Секция комиссары Офисінің штаттық қызметкерлеріне 
қатысты аккредиттелген құжаттарды қоса бере отырып, Секция комиссары не оған 
уəкілеттігі бар өзге тұлға қол қойған жəне мөрмен куəландырған (бар болса) Қазақстан 
Республикасында аккредиттелген дипломатиялық жəне оларға теңестірілген өкілдіктердің 
жиынтық ведомосі (тізілімі), оның нысаны «Қазақстан Республикасында аккредиттелген 
дипломатиялық жəне оларға теңестірілген өкілдіктердің жиынтық ведомосы (тізілімі) ныса-
нын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 13 тамыздағы 
№ 408 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6479 
болып тіркелген) бекітілген;

6) Келісім – Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Халықаралық көрмелер бюросы 
арасындағы Астана қаласында ЭКСПО-2017 халықаралық мамандандырылған көрмесін 
өткізуге байланысты ресми қатысушыларға арналған жеңілдіктер мен преференциялар 
туралы келісім (Париж, 2015 жылғы 5 қараша) Қазақстан Республикасының Заңымен 2016 
жылғы 1 наурызында ратификацияланған.

3. Осы Қағидаларда пайдаланылатын Келісімде айқындалған ұғымдар Келісімде пай-
даланылатын мағынада қолданылады.

2 тарау. Мемлекеттік кірістер органында тіркеу есебіне қою тəртібі
4. Жеңілдіктер мен преференциялардың бенефициарлары Қазақстан Республикасының 

аумағында салық төлеуші ретінде мынадай нысандардың бірінде тіркелуі мүмкін:
1) филиалды, өкілдікті ашпай тұрақты мекеме арқылы қызметті жүзеге асыратын ре-

зидент емес-заңды тұлға;
2) шетелдік жəне (немесе) азаматтығы жоқ адам.
5. Осы Қағидалардың 4-тармағының 1) тармақшасын қолдану мақсатында Бірыңғай 

қызмет көрсету орталығына Қазақстан Республикасында қызметті жүзеге асыруды 
бастағанға дейін инкорпорация еліндегі тіркелуін растайтын құжаттың көшірмелерін қоса 
бере отырып тіркеу есебіне қою туралы салықтық өтініш беріледі.

Шетел корпорациясы елінде тіркелгенін растайтын құжаты болмаған жағдайда, 
Қазақстан Республикасында салық төлеуші ретінде тіркеу Қазақстан Республикасының 
Сыртқы істер министрлігімен ұсынған Секция комиссарларының тізімі негізінде жүзеге 
асырылады. 

 6. Осы Қағидалардың 4-тармағының 2) тармақшасын қолдану мақсатында Бірыңғай 
қызмет көрсету орталығына резидент емес-заңды тұлғаның жеке басын куəландыратын 
құжаттың көшірмесін қоса бере отырып тіркеу есебіне қою туралы салықтық өтініш беріледі.

7. Бірыңғай қызмет көрсету орталығы салық төлеуші ретінде тіркеуді жүргізеді жəне 
тіркеу есебіне қою туралы салықтық өтінішті алған сəттен бастап жиырма төрт сағат ішінде 
тіркеу куəлігін береді.

8. Тіркеу есебі туралы салықтық өтініш «Салықтық өтініштердің нысандарын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 31 желтоқсандағы № 
604 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №10175 
болып тіркелген) (бұдан əрі - № 604 бұйрық) 8-қосымшаға сəйкес бекітілген нысан бой-
ынша беріледі.

3 тарау. Салықтық есептілікті ұсынудың нысаны, мерзімі тəртібі
9. Қазақстан Республикасының аумағында қызмет аяқталғаннан кейін «Астана 

ЭКСПО-2017» секциясы комиссарының офисіне осы Қағидаға қосымшаға сəйкес 
декларация (032.00 нысаны бойынша) ұсынылады.

Осы тармақта көрсетілген декларацияны (Секция комиссары офисінен алған 
шетелдік немесе азаматтығы жоқ тұлғалар болып табылатын қызметшілер жəне 
қызметшілердің отбасы мүшелерінің табысы н декларациялау бөлігінде) Қазақстан 
Республикасының Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
10156 тіркелген «Салық есептілігі нысандарын жəне оларды жасау қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 25 
желтоқсандағы № 587 бұйрығына 1 жəне 124-қосымшаларға сəйкес бекітілген 
корпоративтік табыс салығы бойынша декларацияның (100.00 нысаны), жеке 
табыс салығы жəне əлеуметтік салық бойынша декларацияның (200.00 нысаны) 
орнына Секция комиссарының офисі ұсынады.

10. «Астана ЭКСПО-2017» секциясының комиссары офисінің декларациясы 
(032.00 нысаны бойынша) Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге 
асыруы кезеңінде жəне Келісімге сəйкес Қазақстан Республикасында салық са-
лудан босатылатын табыстарға қатысты ғана жасалады.

11. «Астана ЭКСПО-2017» секциясының комиссары офисінің декларация-
сы (032.00 нысаны бойынша) Қазақстан Республикасының аумағында қызмет 
аяқталғаннан кейін Бірыңғай қызмет көрсету орталығына келу тəртібінде қағаз 
тасығышта, бірақ 2018 жылғы 31 наурыздан кешіктірмей ұсынылады.

12. Секция комиссарының офисі Салық кодексінің 160-бабына сəйкес төлем 
көзінде салық салынатын табыстарды төлеген жағдайда, салық заңнамасында 
белгіленген салықтық есептілікті ұсынады.

13. Салықтық есептілікке жеңілдік жəне преференция бенефициары не оның 
өкілі қол қояды жəне жеңілдік жəне преференция бенефициары не оның өкілінің 
мөрімен (ол болған кезде) куəландырылады.

14. Салықтық есептілік екі данада ұсынылады. Салықтық есептіліктің бір дана-
сы Бірыңғай қызмет көрсету орталығының қабылдау туралы белгісімен жеңілдік 
жəне преференция бенефициарына не оның өкіліне қайтарылады. Салықтық 
есептілікте қойылған күн оны Бірыңғай қызмет көрсету орталығының қабылдаған 
күні болып табылады.

4 тарау. Бақылау-кассалық машинаны қолдану тəртібі
15. Қолма-қол ақша жəне (немесе) төлем карточкаларын пайдалана оты-

рып есеп айырысу арқылы сауда-саттық операциялары, қызмет көрсету кезінде 
жеңілдіктер мен преференциялар бенефициарлары модельдері Қазақстан 
Республикасының Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 5453 тіркелді «Бақылау-кассалық машиналардың мемлекеттік тізілімін бекіту ту-
ралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2008 жылғы 30 желтоқсандағы 
№ 635 бұйрығымен бекітілген бақылау-кассалық машиналардың мемлекеттік 
тізіліміне енгізілген бақылау-кассалық машиналарын қолданады.

16. Бақылау-кассалық машинасын тіркеу жəне оларды есептен алу мынадай 
ерекшеліктерді ескере отырып жүргізіледі:

1) есепке қою жəне фискалды деректер операторларымен шарт жасау Бірыңғай 
қызмет көрсету орталығы арқылы жүзеге асырылады;

2) есепке қою бақылау-кассалық машиналарды есепке қою туралы № 604 
бұйрыққа 21-қосымшаға сəйкес бекітілген нысан бойынша салықтық өтініш беру 
жолымен жүзеге асырылады. Аппараттық-бағдарламалық кешен болып табы-
латын бақылау-кассалық машиналарды есепке қою кезінде салықтық өтінішке 
қосымша «Салық инспекторының жұмыс орны» модулін пайдалану бойынша 
нұсқаулық қоса беріледі;

3) есептен алу үшін бақылау-кассалық машиналарын есептен алу туралы 
салықтық өтініш, бақылау-кассалық машиналарын тіркеу карточкасы ұсынылады, 
бұл ретте Аппараттық-бағдарламалық кешен болып табылатын бақылау-кассалық 
машиналары үшін «Салық инспекторының жұмыс орны» модуліне қолжетімділік 
қамтамасыз етіледі;

4) есепке қою жəне есептен алу салықтық өтінішті алған сəттен бастап жиырма 
төрт сағат ішінде жүргізіледі;

5) қолма-қол ақша жəне тауар чектерін есепке алу кітабын жүргізу жүргізілмейді.
5 тарау. Қосылған құн салығын қайтару мерзімі

17. ҚҚС қайтару мақсатында жеңілдік жəне преференция бенефициары 
Бірыңғай қызмет көрсету орталығы арқылы Қазақстан Республикасы Сыртқы 
істер министрлігінің дипломатиялық өкілдіктермен жұмыс жөніндегі ұйымына 
мына мерзімде: 

1) 2017 жылғы 1 – 20 шілдеде – 2017 жылғы 31 маусымды қоса сатып алынған 
тауарлар, жұмыстар, қызметтер бойынша; 

2) 2017 жылғы 1 – 20 тамызда – 2017 жылғы 31 шілдені қоса сатып алынған 
тауарлар, жұмыстар, қызметтер бойынша;

3) 2017 жылғы 1 – 20 қыркүйекте – 2017 жылғы 31 тамызды қоса сатып алынған 
тауарлар, жұмыстар, қызметтер бойынша;

4) 2017 жылғы 1 – 20 қазанда – 2017 жылғы 31 қыркүйекті қоса сатып алынған 
тауарлар, жұмыстар, қызметтер бойынша;

5) 2017 жылғы 1 – 20 қарашада – 2017 жылғы 31 қазанды қоса сатып алынған 
тауарлар, жұмыстар, қызметтер бойынша;

6) 2017 жылғы 1 – 20 желтоқсанда – 2017 жылғы 31 қарашаны қоса сатып 
алынған тауарлар, жұмыстар, қызметтер бойынша;

7) 2018 жылғы 1 – 20 қаңтарда – 2017 жылғы 31 желтоқсанды қоса сатып 
алынған тауарлар, жұмыстар, қызметтер бойынша жиындық ведомсты 
(тізілімді) ұсынады.

Шетел тілінде жасалған құжаттар болған кезде Секция комиссарының 
қолымен жəне мөрімен (ол болған кезде) куəландырылған қазақ жəне (немесе) 
орыс тіліндегі аудармасы ұсынылады.

18. Жеңілдік жəне преференция бенефициары ұсынған құжаттарды Қазақстан 
Республикасы Сыртқы істер министрлігінің дипломатиялық өкілдіктермен жұмыс 
жөніндегі ұйымы оларды алған күннен бастап он жұмыс күнінің ішінде мемлекеттік 
кірістер органына жолданады.

19. Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің дипломатиялық 
өкілдіктермен жұмыс жөніндегі ұйымынан жиынтық ведомосі (тізілімді), тауар-
лар, жұмыстар, қызметтер үшін төлемді (оның ішінде егер сатып алынған тау-
арлар, жұмыстар, қызметтер үшін төлемді, осындай төлем туралы Қазақстан 
Республикасы Сыртқы істер министрлігінің дипломатиялық өкілдіктермен жұмыс 
жөніндегі ұйымының атына жазбаша хабарламасы болған кезде үшінші тарап 
жүргізгенін) растайтын шот-фактуралар мен құжаттарды алғаннан кейін, сондай-
ақ егер төлем шет мемлекеттің банк шотынан жүргізілсе жиырма жұмыс күнінің 
ішінде мемлекеттік кірістер органы жеңілдік жəне преференция бенефициарына 
ҚҚС қайтаруды жүзеге асырады.

Жеңілдік жəне преференция бенефициарында Қазақстан Республикасының 
банктерінде ашылған банк шоттары болмаған кезде ҚҚС қайтару:

Қазақстан Республикасында аккредиттелген, дипломатиялық жəне шетел 
мемлекетінің оған теңестірілген өкілдіктерінің банк шоттарында; немесе 

Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігінің дипломатиялық ар-
насы бойынша келіп түскен хатта көрсетілген Астана қаласындағы ЭКСПО-2017 
Халықаралық мамандандырылған көрмесіне ресми қатысушының банк шотында 
жүргізіледі.

6 тарау. Қызметі тоқтатылған кезде салық төлеушілерді мемлекеттік
деректер базасынан алып тастау

21. Салық төлеушілерді мемлекеттік деректер базасынан алып тастау 
Қазақстан Республикасының аумағында қызметі тоқтатылған кезде: 

1) (032.00) нысаны бойынша Декларацияның негізінде – осы Қағиданың 
4-тармағының 1) тармақшасында;

2) мемлекеттік кірістер органына банк жолдайтын, резидент еместердің банк 
шоттарын жабу туралы хабарламаның негізінде – осы Қағиданың 4-тармағының 
2) тармақшасында көрсетілген тұлғаларға қатысты жүргізіледі.

22. Салық төлеушілерді мемлекеттік деректер базасынан алып тастауды 
камералдық бақылау жүргізгеннен кейін жəне салық төлеушілердің орындалмаған 
салықтық міндеттерінің болмауы шарты кезінде «Астана ЭКСПО-2017» 
секциясының комиссары офисінің декларациясын (032.00) нысаны бойынша 
Бірыңғай қызмет көрсету орталығына ұсынған немесе мемлекеттік кірістер орга-
ны резидент еместердің банк шоттарын жабу туралы хабарламаны алған күнінен 
бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей мемлекеттік кірістер органы жүргізеді.

 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 
5 маусымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №15200 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 18 ақпан                 №72             Астана қаласы

«Бухгалтерлік есеп пен аудит саласында мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтердің регламенттерін бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2015 жылғы 2 шілдедегі №394 бұйрығына өзгерістер 

енгізу туралы 

БҰЙЫРАМЫН:
1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 2 шілдедегі № 394 бұйрығына 

(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11817 тіркелген, «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 14 тамызда жарияланды) мынадай өзгерістер 
енгізілсін:

 аталған бұйрықпен бекітілген «Бухгалтерлердің кəсіби ұйымын аккредиттеу туралы 
куəлік беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес 
жаңа редакцияда жазылсын;

 аталған бұйрықпен бекітілген «Бухгалтерлерді кəсіби сертификаттау жөніндегі ұйымды 
аккредиттеу туралы куəлік беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті осы бұйрыққа 
2-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;

 аталған бұйрықпен бекітілген «Кəсіби аудиторлық ұйымды аккредиттеу туралы куəлік 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес 
жаңа редакцияда жазылсын;

 аталған бұйрықпен бекітілген «Аудиторлық қызметті жүзеге асыруға лицензияны 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті осы бұйрыққа 4-қосымшаға сəйкес 
жаңа редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржылық бақылау комитеті (А.С. 
Жұмаділдаев) 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 оны мерзімді баспа басылымдарында жəне «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберілуін;

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінен алынған күннен 
бастап бес жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 
актілерінің эталондық бақылау банкінде орналастыру үшін Қазақстан Республикасы 
Əділет министрлігінің «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

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

4. Осы бұйрық оның алғаш ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Қаржы министрі 
Б.СҰЛТАНОВ

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2016 жылғы 18 ақпандағы №72 бұйрығына 1-қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2015 жылғы 2 шілдедегі № 394 бұйрығына 1- қосымша

«Бухгалтерлердің кəсіби ұйымын аккредиттеу туралы куəлік беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1. Жалпы ережелер
 1. «Бухгалтерлердің кəсіби ұйымын аккредиттеу туралы куəлік беру» мемлекеттік 

көрсетілетін қызметті (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет) Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрлігінің Қаржылық бақылау комитеті (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
беруші) көрсетеді. 

Нормативтік құқықтық актілері тізілімінде №11362 болып тіркелген «Бухгалтерлік есеп 
пен аудит саласында мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 24 сəуірдегі №280 бұйрығымен 
бекітілген «Бухгалтерлердің кəсіби ұйымын аккредиттеу туралы куəлік беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан əрі - Стандарт) 9-тармағында көрсетілген 
құжаттарды қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету www.e.gov.kz «электрондық 
үкімет», www.elicense.kz веб-порталдары (бұдан əрі -портал) арқылы жүзеге асырылады.

 2. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету нысаны: электрондық.
 3. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі бухгалтерлердің кəсіби ұйымын аккредиттеу 

туралы куəлік беру, куəлікті қайта ресімдеу, бухгалтерлердің кəсіби ұйымын аккредиттеу 
туралы куəліктің телнұсқасын беру (бұдан əрі - куəлік) болып табылады.

 Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін ұсыну нысаны: электрондық.
2. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті беруші 

құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлердің) іс-қимыл тəртібін сипаттау 
 4. Стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттарды ұсыну мемлекеттік қызмет 

көрсету бойынша рəсімдерді (іс-қимылдары) бастау үшін негіз болып табылады.
5. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін рəсімдер (іс-қимылдар) 

мазмұны:
куəлік беру кезінде:
1) Стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттарды қабылдауды, оларды қызмет 

берушінің басшылығына үлестіру үшін беруді қызмет берушінің құжат айналымы бойынша 
басқарманың қызметкері жүзеге асырады – бір жұмыс күннің ішінде; 

 Рəсімнің нəтижесі –құжаттарды қабылдау;
 2) мемлекеттік қызметтер жəне аккредиттеу мен лицензиялау саласындағы басқармаға 

Стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттарды үлестіру – бір жұмыс күні.
 Рəсімнің нəтижесі – көрсетілетін қызметті беруші басшының қарары;
3) орындаушы көрсетілетін қызмет ті алушы ұсынған Стандарттың 9-тармағында 

көрсетілген құжаттарды қарайды – он алты жұмыс күннің ішінде.
 Рəсімнің нəтижесі – куəлік беру туралы шешім қабылдау;
 4) көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік қызметтер жəне аккредиттеу мен ли-

цензиялау саласындағы басқарма басшысымен, заң қызметінің басшысымен Стандарттың 
9-тармағында көрсетілген құжаттардың сəйкестігі туралы қорытындыны (бұдан əрі - 
қорытынды), куəлік беру туралы бұйрықты дайындау жəне келісу, сондай-ақ оларды қызмет 
берушінің басшылығы бекітеді жəне бұйрықты тіркеу–бір жұмыс күннің ішінде;

 Рəсімнің нəтижесі – куəлік беру туралы қорытынды жəне бұйрық;
5) куəлікті беру – бір жұмыс күннің ішінде.
Рəсімнің нəтижесі – куəлік; 
куəлікті қайта ресімдеу үшін:
1) Стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттарды қабылдауды, оларды қызмет 

берушінің басшылығына үлестіру үшін беруді қызмет берушінің құжат айналымы бойынша 
басқарманың қызметкері жүзеге асырады – бір жұмыс күннің ішінде;

Рəсімнің нəтижесі –құжаттарды қабылдау;
 2) орындаушы Стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттарды қарайды жəне 

көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік қызметтер жəне аккредиттеу мен лицензиялау 
саласындағы басқарма басшысымен, заң қызметінің басшысымен куəлікті қайта ресімдеу 
туралы қорытынды мен бұйрықты дайындайды жəне келіседі, сондай-ақ оларды қызмет 
берушінің басшысы бекітеді жəне тіркеу – бір жұмыс күні;

Рəсімнің нəтижесі – қорытынды жəне бұйрық.
3) қайта ресімделген куəлік беру – бір жұмыс күннің ішінде.
Рəсімнің нəтижесі –куəлік.
куəліктің телнұсқасын беру үшін:
1) Стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттарды қабылдауды, оларды қызмет 

берушінің басшылығына үлестіру үшін беруді қызмет берушінің құжат айналымы бойынша 
басқарманың қызметкері жүзеге асырады – бір жұмыс күннің ішінде; 

Рəсімнің нəтижесі – құжаттарды қабылдау; 
 2) орындаушы Стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттарды қарайды, куəлікті 

қағазға басып шығарады, мемлекеттік көрсетілетін қызметті берушінің мөрі жəне басшының 
қолымен растайды, куəліктің телнұсқасын береді – бір жұмыс күн.

Рəсімнің  нəтижесі – куəліктің телнұсқасын беру.
3 . Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті беруші 

құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимыл тəртібін сипаттау 
6. Мемлекеттік қызмет процесіне қатысатын көрсетілетін қызмет берушінің құрылымдық 

бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) тізбесі: 
1) көрсетілетін қызметті берушінің басшылығы;
2) мемлекеттік қызметтер жəне аккредитация мен лицензиялау саласындағы бақылау 

басқармасының басшысы;
3) қызмет көрсетушінің заң қызметі басқармасының басшысы;
4) мемлекеттік қызметтер жəне аккредитация мен лицензиялау саласындағы бақылау 

басқармасының қызметкері (лері) (орындаушы);
5) көрсетілетін қызметті берушінің құжат айналым бойынша басқармасының қызметкері 

(лері)
7. Құрылымдық бөлімшелердің (қызметкерлердің) арасында рəсімдер (іс-əрекеттер) 

бірізділігін сипаттау: 
 куəлік беру кезінде:
1) көрсетілетін қызметті берушінің құжат айналым бойынша басқармасының қызметкері 

Стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттарды қабылдайды жəне кейіннен 
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орындаушыға үлестіру үшін көрсетілетін қызметті берушінің басшысына бір жұмыс күннің 
ішінде береді;

 2) Стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттар мемлекеттік қызметтер жəне 
аккредитация мен лицензиялау саласындағы бақылау басқармасына бір жұмыс күннің 
ішінде үлестіріледі;

 3) орындаушы Стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттарды он алты жұмыс 
күннің ішінде қарайды жəне куəлік беру туралы қорытынды мен бұйрықты дайындайды;

 4) қорытынды мен бұйрық көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік қызметтер жəне 
аккредитация мен лицензиялау саласындағы бақылау басқармасының басшысымен, заң 
қызметі басқармасының басшысымен келіседі, көрсетілетін қызметті берушінің басшысы 
оны бекітеді. Бұйрық дайындалады жəне көрсетілетін қызметті берушінің құжат айналым 
бойынша басқармасының қызметкері оны тіркейді. Орындаушы порталда электронды 
түрдегі куəлікті шығарады жəне оған қызмет беруші басшысының ЭЦҚ-мен екі жұмыс 
күннің ішінде қол қойылады.

куəлікті қайта ресімдеу үшін: 
 1) көрсетілетін қызметті бер ушінің құжат айналым бойынша басқармасының 

қызметкері Стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттарды қабылдайды жəне кейіннен 
орындаушыға үлестіру үшін көрсетілетін қызметті берушінің басшысына бір жұмыс күннің 
ішінде береді;

2) орындаушы қайта ресімдеу туралы дайындаған қорытынды мен бұйрықты 
көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік қызметтер жəне аккредитация мен лицен-
зиялау саласындағы бақылау басқармасының басшысымен, заң қызметі басқармасының 
басшысымен келіседі жəне тіркеу нөмірі беріле отырып, бір жұмыс күннің ішінде қызмет 
берушінің басшысы бекітеді; 

3) қайта ресімдеу туралы бұйрықтың негізінде порталда электронды түрдегі куəлік жа-
салады жəне қызмет беруші басшысының ЭЦҚ-мен бір жұмыс күннің ішінде қол қойылады; 

 куəліктің телнұсқасын беру үшін:
 1) Стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің 

құжат айналым бойынша басқармасының қызметкері қабылдайды жəне бір жұмыс күннің 
ішінде қызмет берушіні басшысына кейіннен орындаушыға үлестіру үшін береді;

 2) орындаушы Стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттарды қарайды, куəлік 
басып шығарады, көрсетілетін қызметті беруші басшысының қолымен жəне көрсетілетін 
қызмет берушінің мөрімен растайды. Бір жұмыс күннің ішінде куəліктің телнұсқасы беріледі.

4. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді 
пайдалану тəртібін сипаттау

8. Портал арқылы мемлекеттік қызметті көрсету кезінде өтініш беру жəне көрсетілетін 
қызметті берушінің жүгіну жəне рəсімдерінің (іс-қимылдардың) реттілігі тəртібін сипаттау:

1) Стандарттың 9-тармағында көрсетілген портал арқылы ұсынылған құжаттарды 
қызмет берушінің құжат айналым бойынша басқармасының қызметкері қабылдайды жəне 
орындаушыға үлестіреді;

2) о   рындаушы Стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттарды қарайды жəне 
мемлекеттік қызметті көрсету туралы қорытынды мен бұйрықтың жобаларын дайындайды;

 3) мемлекеттік қызметті көрсету туралы қорытынды мен бұйрықты көрсетілетін қызметті 
берушінің мемлекеттік қызметтер жəне аккредитация мен лицензиялау саласындағы 
бақылау басқармасының басшысымен, заң қызметі басқармасының басшысымен келіседі 
жəне қызмет берушінің басшысы бекітеді. Құжат айналым бойынша басқармасының 
қызметкері мемлекеттік қызметті көрсету туралы бұйрықты тіркейді;

 4) орындаушы порталда мемлекеттік қызметті көрсету туралы шешімнің жобасын 
жасайды, оны көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік қызметтер жəне аккредита-
ция мен лицензиялау саласындағы бақылау басқармасының басшысымен, заң қызметі 
басқармасының басшысымен келіседі жəне оған қызмет берушінің басшысы қол қояды.

 «Электрондық үкімет» порталы арқылы мемлекеттік қызметті көрсету кезіндегі 
функционалдық өзара іс-қимыл диаграммасы осы Регламентке қосымшада сипатталған.

«Бухгалтерлердің кəсіби ұйымын аккредиттеу туралы куəлік беру» мемлекеттік 
қызмет регламентіне қосымша

«Электрондық үкімет» веб-порталы арқылы мемлекеттік қызметті көрсету 
кезіндегі функционалдық өзара іс-қимыл диаграммасы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2016 жылғы 18 ақпандағы №72 бұйрығына 2-қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2015 жылғы 2 шілдедегі № 394 бұйрығына 2- қосымша

«Бухгалтерлерді кəсіби сертификаттау жөніндегі ұйымын аккредиттеу туралы 
куəлік беру» мемлекеттік қызмет регламенті

1. Жалпы ережелер
1.«Бухгалтерлерді кəсіби сертификаттау жөнiндегi ұйымды аккредиттеу туралы куəлік 

беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметті (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет) 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржылық бақылау комитеті (бұдан əрі – 
көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді. 

Нормативтік құқықтық актілері тізілімінде №11362 болып тіркелген «Бухгалтерлік есеп пен 
аудит саласында мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 24 сəуірдегі №280 бұйрығымен бекітілген 
«Бухгалтерлердің кəсіби ұйымын аккредиттеу туралы куəлік беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартының (бұдан əрі - Стандарт) 9-тармағында көрсетілген құжаттарды қабылдау 
жəне мемлекеттік қызметті көрсету www.e.gov.kz «электрондық үкімет», www.elicense.kz веб-
порталдары (бұдан əрі -портал) арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық . 
3. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі бухгалтерлердің кəсіби сертификаттау жөніндегі 

ұйымын аккредиттеу туралы куəлік беру, куəлікті қайта ресімдеу, куəліктің телнұсқаларын 
беру (бұдан əрі - куəлік) болып табылады.

2. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде құрылымдық бөлімшелердің 
көрсетілетін қызметті берушінің (қызметкерлердің) іс-қимыл тəртібін сипаттау 

4. Стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттарды ұсыну мемлекеттік қызмет көрсету 
бойынша рəсімдерді (іс-қимылды) бастау үшін негіз болып табылады.

5. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін рəсімдер (іс-қимыл) мазмұны:
 куəлік беру кезі нде:
 1) Стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттарды қабылдауды, оларды қызмет 

берушінің басшылығына үлестіру үшін беруді қызмет берушінің құжат айналымы бойынша 
басқарманың қызметкері жүзеге асырады – бір жұмыс күннің ішінде; 

Рəсім нəтижесі – құжаттарды қабылдау;
2) мемлекеттік қызметтер жəне аккредиттеу мен лицензиялау саласындағы басқармаға 

Стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттарды үлестіру – бір жұмыс күні.
Рəсім нəтижесі –қызметті беруші басшының қарары;
3) Стандарттың 9-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген құжаттарды Қазақстан 

Республикасы Қаржы министрлігінің салық салу жəне бухгалтерлік есеп саласындағы 
құрылымдық бөлімшелеріне оларды одан əрі қарау үшін жіберу – екі жұмыс күні ішінде.

Рəсім нəтижесі – құжаттарды жіберу; 
4) Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің салық салу жəне бухгалтерлік есеп 

саласындағы құрылымдық бөлімшелері Стандарттың 9-тармағының 3) тармақшасында 
көрсетілген құжаттарды қарау, орындаушының Стандарттың 9-тармағында көрсетілген 
құжаттарды қарауы - он төрт жұмыс күні ішінде.

Рəсім нəтижесі – куəлікті беру туралы шешім қабылдау;
 5) көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік қызметтер жəне аккредиттеу мен ли-

цензиялау саласындағы басқарма басшысымен, заң қызметінің басшысымен Стандарттың 
9-тармағында көрсетілген құжаттардың сəйкестігі туралы қорытындыны (бұдан əрі - 
қорытынды), куəлік беру туралы бұйрықты дайындау жəне келісу, сондай-ақ оларды қызмет 
берушінің басшылығымен бекіту жəне тіркеу–бір жұмыс күннің ішінде;

Рəсім нəтижесі – куəлікті беру туралы қорытынды жəне бұйрық;
6) куəлікті беру– бір жұмыс күні ішінде.
Рəсімнің нəтижесі – куəлік.
 куəлікті қайта ресімдеу үшін:
 1) Стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттарды қабылдауды, оларды қызмет 

берушінің басшылығына үлестіру үшін беруді қызмет берушінің құжат айналымы бойынша 
басқарманың қызметкері жүзеге асырады – бір жұмыс күннің ішінде;

Рəсімнің нəтижесі –құжаттарды қабылдау;
 2) орындаушы Стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттарды қарайды, көрсетілетін 

қызметті берушінің мемлекеттік қызметтер жəне аккредиттеу мен лицензиялау саласындағы 
басқарма басшысымен, заң қызметінің басшысымен қорытындыны (бұдан əрі - қорытынды), 
куəлік қайта ресімдеу туралы бұйрықты дайындау жəне келісу, сондай-ақ оларды қызмет 
берушінің басшылығымен бекіту жəне тіркеу–бір жұмыс күннің ішінде

Рəсімнің нəтижесі – қорытынды жəне бұйрық.
3) қайта ресімделген куəлік беру – бір жұмыс күннің ішінде.
Рəсімнің нəтижесі –куəлік.
куəліктің телнұсқасын беру үшін:
1) Стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттарды қабылдауды, оларды қызмет 

берушінің басшылығына үлестіру үшін беруді қызмет берушінің құжат айналымы бойынша 
басқарманың қызметкері жүзеге асырады – бір жұмыс күннің ішінде;

Рəсімнің нəтижесі – құжаттарды қабылдау; 
 2) орындаушы Стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттарды қарайды, куəлікті 

қағазға басып шығарады, мемлекеттік көрсетілетін қызметті берушінің мөрі мен басшының 
қолымен расталады, куəліктің телнұсқасын беру – бір жұмыс күн.

Рəсімнің нəтижесі – куəліктің телнұсқасын беру.
3 . Мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету процесінде көрсетілетін қызметті 

беруші құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара
 іс-қимыл тəртібін сипаттау 

6. Мемлекеттік қызмет процесіне қатысатын көрсетілетін қызмет берушінің құрылымдық 
бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) тізбесі: 

1) көрсетілетін қызметті берушінің басшылығы;
2) мемлекеттік қызметтер жəне аккредитация мен лицензиялау саласындағы бақылау 

басқармасының басшысы;
3) қызмет көрсетушінің заң қызметі басқармасының басшысы;
4) мемлекеттік қызметтер жəне аккредитация мен лицензиялау саласындағы бақылау 

басқармасының қызметкері (лері) (орындаушы);
5) көрсетілетін қызметті берушінің құжат айналым бойынша басқармасының қызметкері 

(лері)
6) Қазақстан Республикасы Қаржылық министрлігі құрылымдық бөлімшелерінің қызметкері 

(лері);
7. Құрылымдық бөлімшелердің (қызметкерлердің) арасында рəсімдер (іс-қимыл) бірізділігін 

сипаттау: 
 куəлік беру кезінде:
1) көрсетілетін қызметті берушінің құжат айналым бойынша басқармасының қызметкері 

Стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттарды қабылдайды жəне кейіннен орындаушыға 
үлестіру үшін көрсетілетін қызметті берушінің басшысына бір жұмыс күннің ішінде береді;

2) Стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттар мемлекеттік қызметтер жəне ак-
кредитация мен лицензиялау саласындағы бақылау басқармасына бір жұмыс күннің ішінде 
үлестіріледі;

3) орындаушы Стандарттың 9-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген құжаттарды 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің салық салу жəне бухгалтерлік есеп саласындағы 
құрылымдық бөлімшелеріне оларды одан əрі қарау үшін жібереді – екі жұмыс күні ішінде;

4) Стандарттың 9-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген құжаттарды Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрлігінің салық салу жəне бухгалтерік есеп саласындағы 
құрылымдық бөлімшелері, орындаушы Стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттарды 
он төрт жұмыс күні ішінде қарайды;

5) қорытынды мен бұйрық көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік қызметтер жəне ак-
кредитация мен лицензиялау саласындағы бақылау басқармасының басшысымен, заң қызметі 
басқармасының басшысымен келіседі, көрсетілетін қызметті берушінің басшысы оны бекітеді. 
Бұйрықты көрсетілетін қызметті берушінің құжат айналым бойынша басқармасының қызметкері 
оны тіркейді. Орындаушы порталда электронды түрдегі куəлікті шығарады жəне оған қызмет 
беруші басшысының ЭЦҚ-мен екі жұмыс күннің ішінде қол қойылады.

куəлікті қайта ресімдеу үшін: 
1) Стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің құжат 

айналым бойынша басқармасы қабылдайды жəне бір жұмыс күннің ішінде қызмет берушінің 
басшысына кейіннен орындаушыға үлестіру үшін беріледі;

2) орындаушы дайындаған куəлік қайта ресімдеу туралы қорытынды жəне бұйрық 
көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік қызметтер жəне аккредиттеу мен лицензия-
лау саласындағы басқарма басшысымен, заң қызметінің басшысымен келіседі жəне тіркеу 
нөмірі беріле отырып оларды қызмет берушінің басшылығы бекітеді жəне тіркеледі–бір 
жұмыс күннің ішінде;

3) қайта ресімдеу туралы бұйрықтың негізінде порталда электронды түрдегі куəлік жа-
салады жəне қызмет беруші басшысының ЭЦҚ-мен бір жұмыс күннің ішінде қол қойылады.

 куəліктің телнұсқасын беру үшін:
1) Стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің құжат 

айналым бойынша басқармасы қабылдайды жəне бір жұмыс күннің ішінде қызмет берушінің 
басшысына кейіннен орындаушыға үлестіру үшін беріледі

 2) Стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттарды орындаушы қарайды, куəлік басып 
шығарылады, мемлекеттік көрсетілетін қызметті берушінің мөрі жəне басшысының ЭЦҚ-мен 
расталады, бір жұмыс күннің ішінде қол қойылған куəліктің телнұсқасы беріледі.

4. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер процесінде ақпараттық 
жүйелерді пайдалану тəртібін сипаттау 

8. Портал арқылы мемлекеттік қызметті көрсету кезінде өтініш беру жəне көрсетілетін 
қызметті берушінің жүгіну жəне рəсімдерінің (іс-қимылдардың) реттілігі тəртібін сипаттау:

1) Стандарттың 9-тармағында көрсетілген портал арқылы ұсынылған құжаттарды 
қызмет берушінің құжат айналым бойынша басқармасының қызметкері қабылдайды жəне 
орындаушыға үлестіреді;

2) орындаушы Стандарттың 9-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген құжаттарды 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің салық салу жəне бухгалтерлік есеп саласындағы 
құрылымдық бөлімшелеріне оларды одан əрі қарау үшін жібереді жəне олардың қарауының 
нəтижелерін алады;

3) орындаушы Стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттарды қарайды жəне 
мемлекеттік қызметті көрсету туралы қорытынды мен бұйрықтың жобаларын дайындайды;

4) мемлекеттік қызметті көрсету туралы қорытынды мен бұйрықты көрсетілетін қызметті 
берушінің мемлекеттік қызметтер жəне аккредитация мен лицензиялау саласындағы бақылау 
басқармасының басшысымен, заң қызметі басқармасының басшысымен келіседі жəне қызмет 
берушінің басшысы бекітеді. Құжат айналым бойынша басқармасының қызметкері мемлекеттік 
қызметті көрсету туралы бұйрықты тіркейді;

5) орындаушы портолда мемлекеттік қызметті көрсету туралы шешімнің жобасын жасай-
ды, оны көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік қызметтер жəне аккредитация мен ли-
цензиялау саласындағы бақылау басқармасының басшысымен, заң қызметі басқармасының 
басшысымен келіседі жəне оған қызмет берушінің басшысы бекітеді;

 «Электрондық үкімет» порталы арқылы мемлекеттік қызметті көрсету кезіндегі 
функционалдық өзара іс-қимыл диаграммасы осы Регламентке қосымшада сипатталған

«Бухгалтерлерді кəсіби сертификаттау жөніндегі ұйымын аккредиттеу туралы 
куəлік беру»  мемлекеттік қызмет регламентіне қосымша

«Электрондық үкімет» веб-порталы арқылы мемлекеттік қызметті көрсету кезіндегі 
функционалдық өзара іс-қимыл диаграммасы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2016 жылғы 18 ақпандағы №72 бұйрығына 3- қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2015 жылғы 2 шілдедегі № 394 бұйрығына 3- қосымша

«Кəсіби аудиторлық ұйымды аккредиттеу туралы куəлік беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1. Жалпы ережелер
 1. . «Кəсіби аудиторлық ұйымды аккредиттеу туралы куəлік беру» мемлекеттік көрсетілетін 

қызметті (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет) Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрлігінің Қаржылық бақылау комитеті (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) 
көрсетеді. 

Нормативтік құқықтық актілері тізілімінде №11362 болып тіркелген «Бухгалтерлік есеп пен 
аудит саласында мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 24 сəуірдегі №280 бұйрығымен бекітілген 
«Кəсіби аудиторлық ұйымды аккредиттеу туралы куəлік беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының (бұдан əрі - Стандарт) 9- тармағында көрсетілген құжаттарды қабылдау жəне 
мемлекеттік қызметті көрсету www.e.gov.kz «электрондық үкімет», www.elicense.kz веб-
порталдары (бұдан əрі -портал) арқылы жүзеге асырылады.

 2. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету нысаны: жартылай автоматтандырылған. 
 3. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі бухгалтерлердің кəсіби ұйымын аккредиттеу 

туралы куəлік беру, куəлікті қайта ресімдеу немесе куəліктің телнұсқаларын беру (бұдан əрі 
- куəлік) болып табылады.

2. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті беруші 
құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлердің) іс-қимыл тəртібін сипаттау 

 4. Стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттарды ұсыну мемлекеттік қызмет көрсету 
бойынша рəсімдерді (іс-қимылды) бастау үшін негіз болып табылады.

5. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін рəсімдер (іс-қимыл) мазмұны:
куəлік беру кезінде:
1) Стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттарды қабылдауды, оларды қызмет 

берушінің басшылығына үлестіру үшін беруді қызмет берушінің құжат айналымы бойынша 
басқарманың қызметкері жүзеге асырады – бір жұмыс күннің ішінде;

 Рəсімнің нəтижесі – құжаттарды қабылдау;
 2) орындаушы Стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттарды қарайды, көрсетілетін 

қызметті берушінің мемлекеттік қызметтер жəне аккредиттеу мен лицензиялау саласындағы 
басқарма басшысымен, заң қызметінің басшысымен Стандарттың 9-тармағында көрсетілген 
құжаттардың сəйкестігі туралы қорытындыны (бұдан əрі - қорытынды), куəлік беру туралы 
бұйрықты дайындау жəне келісу, сондай-ақ оларды қызмет берушінің басшылығымен бекіту 
жəне тіркеу–үш жұмыс күннің ішінде;

 Рəсімнің нəтижесі – куəлік беру туралы қорытынды жəне бұйрық; 
3) куəлік беру– бір жұмыс күннің ішінде.
Рəсімнің нəтижесі – куəлік.
Куəлікті қайта ресімдеу үшін:
1) Стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттарды қабылдауды, оларды қызмет 

берушінің басшылығына үлестіру үшін беруді қызмет берушінің құжат айналымы бойынша 
басқарманың қызметкері жүзеге асырады – бір жұмыс күннің ішінде;

 Рəсімнің нəтижесі – құжаттарды қабылдау;
 2) орындаушы Стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттарды қарайды, көрсетілетін 

қызметті берушінің мемлекеттік қызметтер жəне аккредиттеу мен лицензиялау саласындағы 
басқарма басшысымен, заң қызметінің басшысымен Стандарттың 9-тармағында көрсетілген 
құжаттардың сəйкестігі туралы қорытындыны (бұдан əрі - қорытынды), куəлікті қайта рəсімдеу 
туралы бұйрықты дайындау жəне келісу, сондай-ақ оларды қызмет берушінің басшылығымен 
бекіту жəне тіркеу – бір жұмыс күннің ішінде;

Рəсімнің нəтижесі – қорытынды жəне бұйрық.
3) қайта ресімделген куəлік беру – бір жұмыс күннің ішінде.
Рəсімнің нəтижесі –куəлік.
куəліктің телнұсқасын беру үшін:
1) Стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттарды қабылдауды, оларды қызмет 

берушінің басшылығына үлестіру үшін беруді қызмет берушінің құжат айналымы бойынша 
басқарманың қызметкері жүзеге асырады – бір жұмыс күннің ішінде

Рəсімнің нəтижесі – құжаттарды қабылдау; 
 2) орындаушы құжаттарды қарайды, көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік 

қызметтер жəне аккредиттеу мен лицензиялау саласындағы басқарма басшысымен, заң 
қызметінің басшысымен Стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттардың сəйкестігі ту-
ралы қорытындыны (бұдан əрі - қорытынды) дайындау жəне келісу, сондай-ақ оларды қызмет 
берушінің басшылығымен бекіту жəне тіркеу – бір жұмыс күннің ішінде;

Рəсімнің нəтижесі – куəліктің телнұсқасын беру.
3 . Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті беруші 

құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимыл тəртібін сипаттау 
6. Мемлекеттік қызмет процесіне қатысатын көрсетілетін қызмет берушінің құрылымдық 

бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) тізбесі: 
1) көрсетілетін қызметті берушінің басшылығы;
2) мемлекеттік қызметтер жəне аккредитация мен лицензиялау саласындағы бақылау 

басқармасының басшысы;
3) қызмет көрсетушінің заң қызметі басқармасының басшысы;
4) мемлекеттік қызметтер жəне аккредитация мен лицензиялау саласындағы бақылау 

басқармасының қызметкері (лері) (орындаушы);
5) көрсетілетін қызметті берушінің құжат айналым бойынша басқармасының қызметкері 

(лері);
7. Құрылымдық бөлімшелердің (қызметкерлердің) арасында рəсімдер (іс-қимыл) бірізділігін 

сипаттау: 
 куəлік беру кезінде:
1) көрсетілетін қызметті берушінің құжат айналым бойынша басқармасының қызметкері 

Стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттарды қабылдайды жəне кейіннен орындаушыға 
үлестіру үшін көрсетілетін қызметті берушінің басшысына бір жұмыс күннің ішінде береді;

2) орындаушы Стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттарды қарайды, куəлікті беру 
туралы дайындаған қорытынды мен бұйрықты көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік 
қызметтер жəне аккредитация мен лицензиялау саласындағы бақылау басқармасының бас-
шысымен, заң қызметі басқармасының басшысымен дайындалады жəне келіседі, сондай-ақ 
тіркеу нөмірі беріле отырып, үш жұмыс күннің ішінде қызмет берушінің басшысы бекітеді;

3) орындаушы порталда электронды түрдегі куəлік жасайды жəне қызмет беруші 
басшысының ЭЦҚ-мен бір жұмыс күннің ішінде қол қойылады.

куəлікті қайта ресімдеу үшін:
1) көрсетілетін қызметті берушінің құжат айналым бойынша басқармасының қызметкері 

Стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттарды қабылдайды жəне кейіннен орындаушыға 
үлестіру үшін көрсетілетін қызметті берушінің басшысына бір жұмыс күннің ішінде береді;

2) орындаушы Стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттарды қарайды, дайындалған 
куəлікті қайта ресімдеу туралы дайындаған қорытынды мен бұйрықты көрсетілетін қызметті 
берушінің мемлекеттік қызметтер жəне аккредитация мен лицензиялау саласындағы бақылау 
басқармасының басшысымен, заң қызметі басқармасының басшысымен келіседі, сондай-ақ 
тіркеу нөмірі беріле отырып, бір жұмыс күннің ішінде қызмет берушінің басшысы бекітеді;

3) қайта ресімдеу туралы бұйрықтың негізінде порталда электронды түрдегі куəлік жа-
салады жəне қызмет беруші басшысының ЭЦҚ-мен бір жұмыс күннің ішінде қол қойылады.

 куəліктің телнұсқасын беру үшін:
 1) Стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің 

құжат айналым бойынша басқармасы қабылдайды жəне кейіннен орындаушыға бір жұмыс 
күннің ішінде үлестіріледі;

 2) орындаушы құжаттарды қарайды, құжаттардың сəйкестігі туралы қорытынды 
көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік қызметтер жəне аккредитация мен лицензиялау 
саласындағы бақылау басқармасының басшысымен, заң қызметі басқармасының басшы-
сымен келіседі, сондай-ақ тіркеу нөмірі беріле отырып, қызмет берушінің басшысы бекітеді. 
Бұйрықтың негізінде порталда электронды түрдегі куəліктің телнұқсасы жасалады жəне қызмет 
беруші басшысының ЭЦҚ-мен бір жұмыс күннің ішінде қол қойылады.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді пайдалану 
тəртібін сипаттау 

8. Портал арқылы өтініш жасау кезінде мемлекеттік қызметті көрсету кезіндегі көрсетілетін 
қызметті беруші мен көрсетілетін қызметті алушы рəсімдерінің (іс-қимыл) тəртібін сипаттау:

1) портал арқылы ұсынылған Стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттарды қызмет 
берушінің құжат айналым бойынша басқармасы қабылдайды жəне орындаушыға үлестіру 
үшін береді;

2) орындаушы Стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттар қарайды жəне мемлекеттік 
қызметті көрсету туралы қорытындыны жəне бұйрықты дайындайды, көрсетілетін қызметті 
берушінің мемлекеттік қызметтер жəне аккредитация мен лицензиялау саласындағы бақылау 
басқармасының басшысымен, заң қызметі басқармасының басшысымен келіседі жəне қызмет 
берушінің басшысы бекітеді;

3) орындаушы порталда куəлікті беру, қайта ресімдеу туралы, куəліктің телнұсқасын беру 
туралы шешім жобасын жасайды, олар қызметті берушінің мемлекеттік қызметтер жəне аккре-
дитация мен лицензиялау саласындағы бақылау басқармасының басшысымен, заң қызметі 
басқармасының басшысымен келіседі жəне оған қызмет берушінің басшысы қол қояды; 

Веб-порталдар арқылы мемлекеттік қызметті көрсету кезіндегі функционалдық өзара іс-
қимыл диаграммасы осы Регламентке қосымшада сипатталған.

«Кəсіби аудиторлық ұйымды аккредиттеу туралы куəлік беру» мемлекеттік 
қызмет регламентіне қосымша

«Электрондық үкімет» веб-порталы арқылы мемлекеттік қызметті көрсету 
кезіндегі функционалдық өзара іс-қимыл диаграммасы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2016 жылғы 18 ақпандағы №72 бұйрығына 4-қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2015 жылғы 2 шілдедегі № 394 бұйрығына 4-қосымша

«Аудиторлық қызметті жүзеге асыруға лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет регламенті

1. Жалпы ережелер
 1. «Аудиторлық қызметті жүзеге асыруға лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметті 

(бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет) Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 
Қаржылық бақылау комитеті (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді. 

Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру «Азаматтарға арналған 
үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы, www.e.gov.kz 
«электрондық үкімет», www.elicense.kz веб-порталдары (бұдан əрі - портал) арқылы жүзеге 
асырылады.

Нормативтік құқықтық актілері тізілімінде №11362 болып тіркелген «Бухгалтерлік есеп 
пен аудит саласында мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 24 сəуірдегі №280 бұйрығымен 
бекітілген «Аудорторлық қызметті жүзеге асыруға куəлік беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартының (бұдан əрі - Стандарт) 9-тармағында көрсетілген құжаттарды қабылдау 
жəне мемлекеттік қызметті көрсету «Азаматтар үшін үкімет» мемлекеттік корпорациясы» 
коммерциялық емес акционерлік қоғамы, www.e.gov.kz «электрондық үкімет», www.elicense.
kz веб-порталдары (бұдан əрі -портал) арқылы жүзеге асырылады.

 2. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету нысаны: электрондық жəне (немесе) 
қағаз түрінде. 

 3. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі Аудиторлық қызметті жүзеге асыруға ли-
цензия беру (бұдан əрі - лицензия), қайта ресімдеу, лицензияның телнұсқаларын беру 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан əрі - Стандарт) 10- тармағында 
көрсетілген негіздер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дəлелді 
жауап болып табылады.
2. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті беруші құрылымдық 

бөлімшелерінің (қызметкерлердің) іс-қимыл тəртібін сипаттау 
4. Стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттарды ұсыну мемлекеттік қызмет көрсету 

бойынша рəсімді (іс-қимыл) бастау үшін негіз болып табылады.
5. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін рəсімдер (іс-қимыл) мазмұны:
лицензия беру кезінде:
1) Стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттарды қабылдауды, оларды қызмет 

берушінің басшылығына үлестіру үшін беруді қызмет берушінің құжат айналымы бойынша 

басқарманың қызметкері жүзеге асырады – бір жұмыс күннің ішінде; 
 Рəсімнің нəтижесі –құжаттарды қабылдау;
 2) мемлекеттік қызметтер жəне аккредиттеу мен лицензиялау саласындағы басқармаға 

Стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттарды үлестіру – бір жұмыс күні;
 Рəсімнің нəтижесі – көрсетілетін қызметті беруші басшысының қарары;
3) Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика жəне арнайы есеп 

комитетінің Ақпараттық сервисіне электронды сұрау салуды жіберу жəне қызмет алушыға 
қатысты оған аудиторлық қызметпен айналысуға жəне лицензия алуға тыйым салатын заңды 
күшіне енген сот шешімдері жөнінде мəліметтер туралы жауап алу – бір жұмыс күннің ішінде; 

Рəсімнің нəтижесі – Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статисти-
ка жəне арнайы есеп комитетіне қызмет алушыға қатысты мəліметтер туралы электронды 
сұрау салу;

4) орындаушы қызмет алушы ұсынған құжаттарды жəне Қазақстан Республикасы Бас 
прокуратурасының Құқықтық статистика жəне арнайы есеп комитеті ұсынған жауапты 
қарайды – тоғыз жұмыс күні; 

Рəсімнің нəтижесі – лицензия беру немесе мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту 
туралы дəлелді шешім қабылдау;

5) көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік қызметтер жəне аккредиттеу мен ли-
цензиялау саласындағы басқарма басшысымен, заң қызметінің басшысымен Стандарттың 
9-тармағында көрсетілген құжаттардың Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет 
туралы заңнама талаптарына сəйкестігі туралы қорытындыны (бұдан əрі - қорытынды), 
сондай-ақ «Лицензия беру туралы» бұйрықты қызмет берушінің басшылығы бекітеді жəне 
тіркеледі, немесе мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауапты дай-
ындау – екі жұмыс күннің ішінде;

Рəсімнің нəтижесі – «Лицензия беру туралы» қорытынды жəне бұйрық немесе мемлекеттік 
қызметті көрсетуден дəлелді бас тарту;

6) Лицензия беру немесе мемлекеттік қызметті көрсетуден дəлелді бас тарту туралы 
жауап –бір жұмыс күннің ішінде.

Рəсімнің нəтижесі – лицензия немесе мемлекеттік қызметті көрсетуден дəлелді бас тар-
ту туралы жауап.

Лицензияны қайта ресімдеу кезінде:
1) Стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттарды қабылдауды, оларды қызмет 

берушінің басшылығына үлестіру үшін беруді қызмет берушінің құжат айналымы бойынша 
басқарманың қызметкері жүзеге асырады – бір жұмыс күннің ішінде; 

 Рəсімнің нəтижесі –құжаттарды қабылдау
2) Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика жəне арнайы есеп 

комитетінің Ақпараттық сервисіне электронды сұрау салуды жіберу жəне қызмет алушыға 
қатысты аудиторлық қызметпен айналысуға жəне лицензия алуға тыйым салатын заңды 
күшіне енген сот шешімдері жөнінде мəліметтер туралы жауап алу,орындаушы құжаттарды 
жəне Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика жəне арнайы 
есеп комитетінің жауабын қарайды, Стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттардың 
Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнама талаптарына, «Лицензияны 
қайта ресімдеу туралы» бұйрыққа сəйкестігі туралы қорытындыны (бұдан əрі - қорытынды) 
дайындау жəне көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік қызметтер жəне аккредиттеу 
мен лицензиялау саласындағы басқарма басшысымен, заң қызметінің басшысымен келісу, 
сондай-ақ оларды қызметті берушінің басшысы бекітеді, жəне тіркеледі немесе мемлекеттік 
қызметті көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауапты дайындау – бір жұмыс күннің ішінде;

Рəсімнің нəтижесі – лицензияны қайта ресімдеу немесе бас тарту туралы дəлелді шешім 
қабылдау.

3) қайта ресімделген лицензия беру немесе мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту 
туралы дəлелді жауап беру– бір жұмыс күннің ішінде.

Рəсімнің нəтижесі – қайта ресімделген лицензия немесе бас тарту туралы дəлелді жауап.
Лицензияның телнұсқасын беру кезінде:
1) Стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттарды қабылдауды, оларды қызмет 

берушінің басшылығына үлестіру үшін беруді қызмет берушінің құжат айналымы бойынша 
басқарманың қызметкері жүзеге асырады – бір жұмыс күннің ішінде;

Рəсімнің нəтижесі – құжаттарды қабылдау; 
 2) орындаушы көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттарды қарайды, көрсетілетін 

қызметті берушінің мемлекеттік қызметтер жəне аккредиттеу мен лицензиялау саласындағы 
басқарма басшысымен, заң қызметінің басшысымен Стандарттың 9-тармағында көрсетілген 
құжаттардың Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнама талаптарына 
жəне «Лицензияның телнұсқасын беру туралы» бұйрыққа сəйкес келуі туралы қорытындыны 
дайындау жəне келісу, сондай-ақ оларды қызметті берушінің басшысы бекітеді жəне тіркеледі 
немесе лицензияның телнұсқасын беруден бас тарту туралы дəлелді жауапты дайындау – 
бір жұмыс күннің ішінде;

Рəсімнің нəтижесі – лицензияның телнұсқасы немесе бас тарту туралы дəлелді жауап.
3 . Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті беруші құрылымдық 

бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-əрекеттері тəртібін сипаттау 
6. Мемлекеттік қызмет процесіне қатысатын көрсетілетін қызмет берушінің құрылымдық 

бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) тізбесі: 
1) көрсетілетін қызметті берушінің басшылығы;
2) мемлекеттік қызметтер жəне аккредитация мен лицензиялау саласындағы бақылау 

басқармасының басшысы;
3) қызмет көрсетушінің заң қызметі басқармасының басшысы;
4) мемлекеттік қызметтер жəне аккредитация мен лицензиялау саласындағы бақылау 

басқармасының қызметкері (лері) (орындаушы);
5) көрсетілетін қызметті берушінің құжат айналым бойынша басқармасының қызметкері 

(лері)
6) Мемлекеттік корпорацияның қызметкері;
7. Құрылымдық бөлімшелердің (қызметкерлердің) арасында рəсімдер (іс-қимыл) бірізділігін 

сипаттау: 
Лицензия беру кезінде:
1) көрсетілетін қызметті берушінің құжат айналым бойынша басқармасының қызметкері 

Стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттарды қабылдайды жəне кейіннен орындаушыға 
үлестіру үшін көрсетілетін қызметті берушінің басшысына бір жұмыс күннің ішінде береді;

2) Стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттар мемлекеттік қызметтер жəне ак-
кредитация мен лицензиялау саласындағы бақылау басқармасына бір жұмыс күннің ішінде 
үлестіріледі;

3) орындаушы Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика 
жəне арнайы есеп комитетінің Ақпараттық сервисіне электронды сұрау салуды жібереді 
жəне қызмет алушыға қатысты оған аудиторлық қызметпен айналысуға жəне лицензия 
алуға тыйым салатын заңды күшіне енген сот шешімдері жөнінде мəліметтер туралы жауап 
алады – бір жұмыс күннің ішінде;

4) орындаушы үш жұмыс күннің ішінде Стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттарды 
жəне Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика жəне арнайы есеп 
комитеті ұсынған жауапты қарайды жəне «Лицензия беру туралы» қорытынды мен бұйрықты 
дайындайды немесе бас тарту туралы дəлелді жауап. Бұйрықтың негізінде электронды 
түрдегі лицензия жасалады жəне оған қызмет беруші басшысының ЭЦҚ-мен қол қойылады; 

Лицензияны қайта ресімдеу кезінде:
1) көрсетілетін қызметті берушінің құжат айналым бойынша басқармасының қызметкері 

Стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттарды қабылдайды жəне кейіннен орындаушыға 
үлестіру үшін көрсетілетін қызметті берушінің басшысына бір жұмыс күннің ішінде береді;

2) орындаушы бір жұмыс күннің ішінде Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының 
Құқықтық статистика жəне арнайы есеп комитетінің Ақпараттық жүйесіне қызмет алушыға 
қатысты оған аудиторлық қызметпен айналысуға жəне лицензия алуға тыйым салатын заңды 
күшіне енген сот шешімдері жөнінде мəліметтер туралы электронды сұрау салуды жібереді, 
Стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттарды жəне Қазақстан Республикасы Бас 
прокуратурасының Құқықтық статистика жəне арнайы есеп комитеті ұсынған электронды жа-
уабын қарайды. «Лицензияны қайта ресімдеу туралы» қорытынды жəне бұйрық көрсетілетін 
қызметті берушінің мемлекеттік қызметтер жəне аккредиттеу мен лицензиялау саласындағы 
басқарма басшысымен, заң қызметінің басшысымен келісіледі, жəне оны тіркеу нөмірі беріле 
отырып қызмет беруші басшысы бекітеді немесе бас тарту туралы дəлелді жауап. 

3) «Қайта ресімдеу туралы» бұйрықтың негізінде порталда электронды түрдегі лицен-
зия жасалады жəне қызмет беруші басшысының ЭЦҚ-мен қол қойылады немесе бір жұмыс 
күннің ішінде лицензияны қайта ресімдеуден бас тарту туралы дəлелді жауап жіберіледі.

Лицензияның телнұсқасын беру кезінде:
1) көрсетілетін қызметті берушінің құжат айналым бойынша басқармасының қызметкері 

Стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттарды қабылдайды жəне кейіннен орындаушыға 
үлестіру үшін көрсетілетін қызметті берушінің басшысына бір жұмыс күннің ішінде береді;

2) «Лицензияның телнұсқасын беру туралы» қорытынды мен бұйрық жобасын қызметті 
берушінің мемлекеттік қызметтер жəне аккредиттеу мен лицензиялау саласындағы басқарма 
басшысымен, заң қызметінің басшысымен келіседі жəне оны тіркеу нөмірі беріле отырып 
қызмет беруші басшысы бекітеді немесе лицензияның телнұсқасын беруден бас тарту туралы 
дəлелді жауап. Бұйрықтың негізінде электронды түрдегі лицензияның телнұсқасы жасала-
ды жəне оған бір жұмыс күннің ішінде қызмет беруші басшысының ЭЦҚ-мен қол қойылады.

4. Мемлекеттік корпорациямен өзара іс-қимыл, сондай-ақ мемлекеттік қызметті 
көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді пайдалану тəртібін сипаттау 

8. Мемлекеттік корпорацияға жəне веб-портал арқылы өтініш жасау кезінде мемлекеттік 
қызметті көрсету кезіндегі көрсетілетін қызметті беруші мен көрсетілетін қызметті алушы 
рəсімдерінің (іс-қимыл) тəртібін сипаттау:

1) көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметті алу үшін Мемлекеттік корпорацияға 
қызмет алушының тіркелген орны бойынша «электронды» кезек тəртібінде, алдын-ала жазылу-
сыз жəне жедел түрде қызмет көрсетусіз өтініш береді, портал арқылы брондау мүмкіндігі бар, 
қызмет алушының құжатты тапсыруға ең ұзақ күту уақыты - 15 (он бес) минут;

2) Мемлекеттік корпорацияның қызметкері құжаттарды қабылдаған кезде құжаттардың 
түпнұсқасының электрондық көшірмесін алып, түпнұсқаларын көрсетілетін қызметті алушыға 
қайтарады; 

3) мемлекеттік қызметті алу үшін Мемлекеттік корпорацияның қызметкері Стандарттың 
9-тармағында көрсетілген құжаттарды қызмет берушіге жібереді жəне ЭЦҚ-мен қол қояды, 
қызметті алушыға қызмет көрсетудің барынша жіберілетін уақыты – 15 (он бес) минут;

4) Мемлекеттік корпорация арқылы құжаттарды қабылдау кезінде қызмет алушыға 
құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат беріледі;

5) тиісті құжаттар қабылданғаны туралы қолхат негізінде, жеке куəлік ұсынған жағдайда 
(немесе өкілдің нотариалды расталған сенімхаты) дайын құжаттар беріледі.

 Портал арқылы мемлекеттік қызметті көрсету:
1) портал арқылы ұсынылған құжаттарды қызмет берушінің құжат айналым бойынша 

басқармасының қызметкері қабылдайды жəне орындаушыға үлестіру үшін береді;
2) көрсетілетін қызметті беруші Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық 

статистика жəне арнайы есеп комитетіне қызмет алушыға қатысты оған аудиторлық қызметпен 
айналысуға жəне лицензия алуға тыйым салатын заңды күшіне енген сот шешімдері жөнінде 
мəліметтер туралы электронды сұрау салуды жібереді жəне одан электронды жауап алады;

3) орындаушы Стандарттың 9-тармағында көрсетілген құжаттар мен Қазақстан 
Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика жəне арнайы есеп комитетіне 
электронды сұрау салудың жауабын қарайды жəне мемлекеттік қызметті көрсету туралы 
қорытындының жəне бұйрықтың жобасын немесе одан бас тарту туралы дəлелді жауапты 
дайындайды;

4) мемлекеттік қызметті көрсету туралы қорытынды мен бұйрықты көрсетілетін қызметті 
берушінің мемлекеттік қызметтер жəне аккредиттеу мен лицензиялау саласындағы басқарма 
басшысымен, заң қызметінің басшысымен келісіледі жəне оны қызмет берішінің басшысы 
бекітеді. Құжат айналым бойынша басқарманың қызметкері мемлекеттік қызметті көрсету 
туралы бұйрықты немесе бас тарту туралы дəлелді жауапты тіркейді;

5) орындаушы қызметті берушінің мемлекеттік қызметтер жəне аккредиттеу мен лицензи-
ялау саласындағы басқарма басшысымен, заң қызметінің басшысымен келіскен лицензияны 
беру, қайта ресімдеу жəне телнұсқасын беру туралы шешім жобасын немесе мемлекеттік 
қызметті көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауапты порталға шығарады жəне оған қызмет 
берушінің басшысы қол қояды.

Веб-порталдар арқылы мемлекеттік қызметті көрсету кезіндегі функционалдық өзара іс-
қимыл диаграммасы осы Регламентке қосымшада сипатталған.

«Аудиторлық қызметті жүзеге асыруға лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет регламентіне қосымша

«Электрондық үкімет» веб-порталы арқылы мемлекеттік қызметті көрсету кезіндегі 
функционалдық өзара іс-қимыл диаграммасы

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 15 нау-
рызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №13480 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
 ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2016 жылғы 29 наурыз                  №145          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 қыр күйектегі №403 
бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімін де №9756 болып 
тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2014 жылғы 17 қазанда жарияланған):

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сы-
ныптамасында:

Бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасында:
1 «Ағымдағы шығындар» санатында:
01 «Тауарлар мен қызметтерге арналған шығындар» сыныбында:
120 «Жұмыс берушілердің жарналары» кіші сыныбында:
мынадай мазмұндағы 124-ерекшілікпен толықтырылсын:
«124 Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар»;
03 «Ағымдағы трансферттер» сыныбында:
350 «Өзге де ағымдағы трансферттер» кіші сыныбында:
мынадай мазмұндағы 351-ерекшілікпен толықтырылсын:
«351 Əлеуметтiк медициналық сақтандыру қорына берілетін  трансферттер»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасының бюджет шығыстарының 

экономикалық сыныптамасы ерекшеліктерінің құрылымында:
120 «Жұмыс берушілердің жарналары» кіші сыныбында:
мынадай мазмұндағы 124-ерекшілікпен толықтырылсын:
«124 Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар»;
мынадай мазмұндағы анықтамамен  толықтырылсын:
«Осы ерекшелік бойынша «Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру тура-

лы» Қазақстан Республикасын ың 2015 жылғы 16 қарашадағы Заңына сəйкес əлеуметтiк 
медициналық сақтандыру қорына міндетті əлеуметтiк медициналық сақтандыруға аударым-
дар көрсетіледі.»;

130 «Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сəйкес азаматтардың жекелеген 
санаттарына жалақы төлеу жəне жарналар аудару» кіші сыныбында:

135 «Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары» ерекшілігі бойынша:
«Анықтама» бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«Мемлекеттік мекемелер əлеуметтік салық бойынша бюджетке жүргізетін аударымдар, 

Мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру қорына əлеуметтік аударымдар, əлеуметтiк медициналық 
сақтандыру қорына міндетті əлеуметтiк медициналық сақтандыруға аударымдар, уақытша 
жұмысқа қабілетсіздігі бойынша жəрдемақылар төлеу. Осы ерекшелік бойынша міндетті кəсіптік 
зейнетақы жарналары да көрсетіледі.»;

350 «Өзге де ағымдағы трансферттер» кіші сыныбында:
мынадай мазмұндағы 351-ерекшілікпен толықтырылсын:
«351 Əлеуметтiк медициналық сақтандыру қорына берілетін трансферттер»;
мынадай мазмұндағы анықтамамен толықтырылсын:
«Əлеуметтiк медициналық сақтандыру қорына берілетін трансферттер.»;
2) «Бюджеттiк өтiнiмдi жасау жəне ұсыну қағидаларын бекіту 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 8 қаңтарда жарияланған):

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Бюджеттiк өтiнiмдi жасау жəне ұсыну қағидаларында:
3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Бюджеттiк өтiнiм базалық шығыстар мен жаңа бастамалар шығыстарына бөлiнетiн 

шығыстар көлемiн негiздеу үшiн кезектi жоспарлы кезеңге бюджеттiк бағдарламалардың 
əкiмшiсi жасайтын құжаттардың жиынтығы болып табылады.

Қазақстан Республикасы 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің (бұдан əрі 
– Бюджет кодексі) 67-бабына сəйкес тұрақты сипаттағы шығыстар, күрделі шығыстар, 
сондай-ақ басталған (жалғасатын) бюджеттік инвестициялық жобаларға жəне қабылданған 
мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді, оның 
ішінде мемлекеттік концессиялық міндеттемелерді орындауға арналған шығыстар базалық 
шығыстар болып табылады.

Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді орындауға жəне мемлекеттік қызметтер 
көрсетуге, трансферттердің төлемдеріне жəне мемлекеттің басқа да міндеттемелеріне бай-
ланысты шығыстар тұрақты сипаттағы шығыстар болып табылады.

Жаңа бастамалар шығыстарына мыналарға:
кейiннен жаңа бюджеттiк бағдарламалар бойынша қаржыландырылатын стратегиялық 

жəне бағдарламалық құжаттарға сəйкес əлеуметтiк-экономикалық дамудың жаңа басым 
бағыттарын iске асыруға;

макроэкономикалық жəне əлеуметтiк көрсеткiштердiң өзгеруiне байланысты емес жəне 
iс жүзiндегi бюджеттiк бағдарламалар шеңберiнде бюджет қаражатын жұмсаудың қосымша 
бағыттарын (атқарылатын мемлекеттiк функциялардың, өкiлеттiктердiң жəне көрсетiлетiн 
мемлекеттiк қызметтер көлемiн кеңейтудi) көздейтiн базалық шығыстарды ұлғайтуға 
бағытталған шығыстар жатады.»;

7-тармақ 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 оларға 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 жеткiзiлген 
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 жататын 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 сараптамалардың қорытындылары бар инвестициялық 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 экономикалық оң 
қорытындысын;

15) жасалған мемлекеттік-жекешелік əріптестік шартын, оның ішінде концессиялық жоба 
бойынша 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;

19) 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, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестициялар-
ды жоспарлау, 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;

20) республикалық бюджеттiк бағдарламалар əкiмшiлерi ұсынатын тақырыптар бойын-
ша зерттеулер жүргiзудің орындылығын қарау жөнiндегi ведомствоаралық комиссияның 
қорытындысын;

21) республикалық бюджеттiк бағдарламалар əкiмшiлерi ұсынатын тақырыптар бойын-
ша ғылыми зерттеулердiң мемлекеттiк ғылыми жəне ғылыми-техникалық сараптамасының 
қорытындысын;

22) мемлекеттік органдардың тақырыптық зерттеулері мен бірлескен зерттеулердің 
негізділігі мен тиімділігі бойынша салалық мемлекеттік органдардың қорытындылары;

23) бюджеттiк бағдарламалар əкiмшiсiнiң бюджеттiк кредиттеу арқылы iске асыруға ұсынып 
отырған бюджеттiк бағдарламалар бойынша бюджеттiк кредиттеудiң орындылығы туралы 
мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уəкiлеттi органның қорытындысын;

24) бюджеттік бағдарламалар əкімшілерінің ақпараттандыру саласындағы тауарларды, 
жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуға шығыстарды жоспарлау кезінде 
ақпараттандыру саласындағы сараптамалық кеңестің қорытындысы;

25) бюджеттiк бағдарламалар əкiмшiсi штат санын ұлғайтуға Мемлекет басшысының не 
оның уəкілеттік беруімен Республика Президенті Əкімшілігінің келісімін растайтын құжатты;

26) жекелеген мемлекеттiк қызметтердi көрсетуге, бюджеттiк инвестициялық жобаларды 
iске асыруға жəне мемлекеттiк тапсырма мен Қазақстан Республикасының Ұлттық кəсіпкерлер 
палатасының жəне монополияға қарсы органның қорытындылары нысанында мемлекеттiң 
əлеуметтiк-экономикалық тұрақтылығын қамтамасыз етуге бағытталған басқа да мiндеттердi 
орындауға арналған ұсыныстарды жəне Қазақстан Республикасының Ұлттық кəсіпкерлер па-
латасы мен монополияға қарсы органның қорытындыларын;

27) нысаналы салым салуға бағытталған бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстарды 
жоспарлау кезiнде дербес бiлiм беру ұйымдарының қамқорлық кеңестерiнiң шешiмдерiн;

28) Жол картасының бағыттары жəне өңірлер бойынша, оның ішінде Жұмыспен қамту 
2020 жол картасы бойынша шығыстарды жоспарлау кезінде республикалық бюджеттік 
бағдарламалар əкімшілері арасында қаржыландыру лимиттері жəне қаражат бөлу бойын-
ша Жұмыспен қамту 2020 жол картасын іске асыру мəселелері жөніндегі ведомствоаралық 
комиссияның қорытындысын;

29) медициналық техниканы сатып алуға арналған шығыстарды жоспарлау кезінде құны 
бес милион тенгеден асатын жəне біріздендіруді талап ететін медициналық техниканың 
клиникалық-техникалық негіздемесінің сараптамасы, техникалық сипаттамасы жəне құны 
бойынша лизинг берушінің қорытындысын;

30) 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 есе птеу;
бюджеттiк бағдарламалар əкiмшiсiнiң жобаны iске асырудың орындылығына қатысты 

қорытындысы;
қажет болған жағдайда бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті орган сұрататын 

басқа да құжаттар.»;
15-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«15. Бюджеттік өтінімді дайындау тəртібі мен оны бюджеттік бағдарламалар əкімшісі 

ішінде келісу мерзімі бюджеттік бағдарламалар əкімшісі басшысының бұйрығымен бекітілген 
тəртіппен жүзеге асырылады.»;

17, 18 жəне 19-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«17. 111 «Еңбекақы төлеу» ерекшелігі бойынша шығыстардың есептеулері 

Қағидаларға 2-16-қосымшаларға сəйкес 01-111, 02-111, 03-111, 04-111, 05-111, 06-111, 07-111, 
08-111, 09-111, 10-111, 11-111, 12-111, 13-111, 14-111, 15-111 нысандары бойынша жасалады.

Көрсетiлген нысандар бойынша есептеулердi жасаған кезде радиациялық зiлзала 
аумақтарында тұрғаны жəне экологиялық қасiрет аймақтарында тұрғаны үшiн қосымша ақы 
есептелген кезде «Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдарынан 
зардап шеккен азаматтарды əлеуметтiк қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 1992 
жылғы 18 желтоқсандағы Заңын жəне «Арал өңiрiндегi экологиялық қасiрет салдарынан зар-
дап шеккен азаматтарды əлеуметтiк қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 
30 маусымдағы Заңын басшылыққа алған жөн.

01-111-нысан (2-қосымша) прокуратура органдарының, мемлекеттiк фельдъегерлiк 
қызметтiң, құқық қорғау органдарының, өртке қарсы мемлекеттiк қызмет, қылмыстық-атқару 
жүйесiнiң, iшкi iстер органдарының, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметінің, экономикалық 
тергеу қызметінің, қылмыстық-атқару жүйесі жəне кеден қызметi органдарының қызметшiлерiн, 
əскери қызметшiлердi қоспағанда, мемлекеттiк əкiмшiлiк қызметшiлерiнiң еңбекақыларына 
арналған шығыстарды есептеуге арналған, олар бойынша тиiсiнше 12-111, 13-111, 14-111, 
15-111-нысандар толтырылады. Осы есептеулердi жасаған кезде Қазақстан Республикасы 
Президентінің «Мемлекеттік саяси жəне əкімшілік қызметшілер лауазымдарының тізілімін бекіту 
туралы» 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 150 Жарлығымен бекітілген санаттары бойынша 
мемлекеттік əкімшілік қызметшілер лауазымдарының тізілімін жəне Қазақстан Республикасы 
Президентінің «Қазақстан Республикасының мемлекеттiк бюджетi жəне Ұлттық Банкiнiң сметасы 
(бюджетi) есебiнен қамтылған Қазақстан Республикасы органдары қызметкерлерiне еңбекақы 
төлеудiң бiрыңғай жүйесi туралы» 2004 жылғы 17 қаңтардағы № 1284 Жарлығын (бұдан əрi - 
№ 1284 Жарлық) басшылыққа алған жөн.

02-111-нысан (3-қосымша) мемлекеттiк саяси қызметшiлердiң, депутаттардың, 
судьялардың, судьяларға кандидат тағылымдамадан өтушілердің еңбекақысына жұмсалатын 
шығыстарды есептеуге арналған. Есептеуді 02-111-нысан бойынша жасаған кезде № 1284 
Жарлықты басшылыққа алған жөн.

№ 1284 Жарлықты 03-111, 12-111, 13-11114-111 жəне 15-111-нысандар бойынша есеп 
жасаған кезде де басшылыққа алған жөн.

03-111-нысан (4-қосымша) төтенше жəне өкiлеттi елшiлердiң, шет елдегi мекемелер 
қызметкерлерiнiң еңбекақысына жұмсалатын шығыстарды есептеуге арналған.

04-111-нысан (5-қосымша) мемлекеттiк бiлiм беру мекемелерi қызметкерлерiнiң 
еңбекақыларына арналған шығыстарды есептеуге арналған.

Осы есептеулердi жасаған кезде «Азаматтық қызметшiлерге, мемлекеттiк бюджет 
қаражаты есебiнен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлерiне, қазыналық кəсiпорындардың 
қызметкерлерiне еңбекақы төлеу жүйесi туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 
31 желтоқсандағы № 1193 қаулысын (бұдан əрi - № 1193 қаулы) басшылыққа алған жөн. Осы 
нормативтiк құқықтық актіні 05-111, 06-111, 07-111, 08-111, 09-111, 10-111, 11-111-нысандар 
бойынша есептеулерді жасаған кезде де басшылыққа алған жөн.

5-қосымша сондай-ақ 132 «Патронатты тəрбиешілерге еңбекақы төлеу» ерекшелігі 
бойынша шығыстарды есептеу үшін қолданылады. Бұл ретте Қазақстан Республикасының 
заңнамасында көзделген жағдайларда əлеуметтік аударымдарды жəне əлеуметтік салықты 
есептеу ерікті нысанда жасалады.

06-111-нысан (7-қосымша) мемлекеттiк денсаулық сақтау мекемелерi қызметкерлерiнiң 
еңбекақыларына арналған шығыстарды есептеуге арналған.

07-111-нысан (8-қосымша) əлеуметтiк қамитамасыз ету мемлекеттiк мекемелерi 
қызметкерлерiнiң еңбекақыларына арналған шығыстарды есептеуге арналған.

08-111-нысан (9-қосымша) мəдениет жəне мұрағат iсi мемлекеттiк мекемелерi 
қызметкерлерiнiң еңбекақыларына арналған шығыстарды есептеуге арналған.

09-111-нысан (10-қосымша) дене шынықтыру жəне спорт мемлекеттiк мекемелерi 
қызметкерлерiнiң еңбекақыларына арналған шығыстарды есептеуге арналған.

10-111-нысан (11-қосымша) мемлекеттiк бiлiм, жоғары бiлiм жəне ғылым, денсаулық сақтау, 
əлеуметтiк қамсыздандыру, мəдениет жəне мұрағат iсi, дене тəрбиесi жəне спорт мекемелерін, 
құқық қорғау органдарын, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметін қоспағанда, 
басқа мемлекеттiк мекемелер қызметкерлерiнiң еңбекақыларына арналған шығыстарды 
есептеуге арналған.

11-111-нысан (12-қосымша) мемлекеттiк мекемелер қызметкерлерінің еңбекақыларына 
арналған шығыстарды есептеуге арналған.

11 жəне 12-қосымшалар сондай-ақ 131 «Техникалық персоналға еңбекақы төлеу» 
ерекшелігі бойынша шығыстарды есептеуге қолданылады. Осы есептелерді жасаған кезде 
№ 1193 қаулыны басшылыққа алған жөн.

12-111-нысан (13-қосымша) прокуратура органдары қызметкерлерінің (Қазақстан 
Республикасының Бас əскери прокуратурасы, округтар, гарнизондар мен əскерлер əскери 
қызметшiлерiн қоспағанда, олар бойынша 13-111-нысан толтырылады) жалақыларына 
арналған шығыстарды есептеуге арналған.

13-111-нысан (14-қосымша) iшкi iстер, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет, 
экономикалық тергеу қызметі, құқық қорғау органдары, мемлекеттiк өртке қарсы қызмет, 
мемлекеттiк фельдъегерлiк қызмет, қылмыстық-атқарушы жүйесi органдары қызметкерлерiнiң 
еңбекақысына арналған шығыстарды есептеуге арналған.

35-бағанда 14-қосымша қызмет атқарудың ерекше жағдайлары үшiн үстемақы алатын 
құқық қорғау органдары, өртке қарсы мемлекеттiк қызмет, мемлекеттiк фельдъегерлiк қызмет, 
қылмыстық-атқару жүйесi қызметкерлерінің саны көрсетiледi, ал 36-бағанда қызмет атқарудың 
ерекше жағдайлары үшiн төленетiн үстемақы сомасы көрсетiледi. Қызмет атқарудың ерекше 
жағдайлары үшiн төленетiн үстемақының жалпы сомасы лауазымдық жалақының жалпы 
сомасының 15 пайызынан жоғары болмауға тиіс.

14-111-нысан (15-қосымша) əскери қызметшiлерге еңбекақы төлеуге арналған шығыстарды 
есептеуге арналған.

35-бағанда 15-қосымшада қызмет атқарудың ерекше жағдайлары үшiн үстемақы алатын 
əскери қызметшiлердiң саны, ал 36-бағанда қызмет атқарудың ерекше жағдайлары үшiн 
үстемеақының сомасы көрсетiледi. Қызмет атқарудың ерекше жағдайлары үшiн төленетiн 
үстемақының жалпы сомасы Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі үшiн 
лауазымдық еңбекақылар бойынша жалпы соманың 25 пайызынан жоғары болмауға, басқа 
органдар үшiн - 15 пайыздан жоғары болмауға тиіс.

12-111, 13-111, 14-111-нысандары бойынша еңбекақы төлеуге арналған шығыстарды 
есептеукезінде «Қазақстан Республикасының əскери қызметшілері, құқық қорғау органда-
ры, Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi өртке қарсы қызмет органда-
ры мен прокуратура органдарының қызметкерлері лауазымдарының санаттары бойынша 
тізілімдерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 17 қаңтардағы 
№ 1283 Жарлығын жəне № 1284 Жарлығын басшылыққа алған жөн.

15-111-нысаны (16-қосымша) жедел əскери қызмет əскери қызметшiлерiнiң лауазымдық 
жалақысы бойынша шығыстарды есептеуге арналған.

18. 01-112-нысаны (17-қосымша) қосымша ақшалай төлемдер шығындарын есептеуге 
арналған.

Осы нысан «Қазақстан Республикасының мемлекеттiк бюджетi жəне Ұлттық Банкiнiң 

(Жалғасы 15-бетте) 
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(Жалғасы. Басы 14-бетте) 

сметасы (бюджетi) есебiнен қамтылған Қазақстан Республикасы органдары қызметкерлерiне 
еңбекақы төлеудiң бiрыңғай жүйесi туралы» № 1284 Жарлығына сəйкес əкiмшiлiк мемлекеттiк 
қызметшiлердiң, судьялардың, алыс жəне таяу шет елдердегi Қазақстан Республикасының 
Төтенше жəне Өкiлеттi Елшiлерiнiң, Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгiнiң 
шет елдердегi мекемелерi қызметкерлерiнiң, əскери қызметшiлердiң, құқық қорғау орган-
дары, Ішкі істер министрлiгiнiң мемлекеттiк өртке қарсы қызметi мен прокуратура органда-
ры қызметкерлерiнiң қосымша ақшалай төлемдерi: жоспары бойынша мемлекеттiк орган 
басшысының шешiмiмен белгiленген лауазымдық қызметақыларға үстемеақыларды; жасалған 
келiсiмшарттың мерзiмiне байланысты солдаттар (матростар), сержанттар (старшиналар) 
лауазымына келiсiмшарт бойынша əскери қызметке алғаш кiрiскен азаматтарға бiржолғы 
ақшалай сыйақыны; мемлекеттiк органдардың орталық аппараттары əкiмшiлiк мемлекеттiк 
қызметшiлерiне сыйлық, функцияларына халықаралық арбитражды жəне шетел соттарында 
мемлекет мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету жататын мемлекеттік кірістер органдарының 
қызметкерлеріне жəне Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің құрылымдық 
бөлімшелерінің қызметкерлеріне сыйлық есептеуге арналған.

19. 01-113-нысаны (18-қосымша) бойынша шығыстар көлемiн айқындау үшiн жасалады.
Бұл нысан № 1284 Жарлықа жəне № 1193 қаулыға сəйкес мемлекеттiк жəне азаматтық 

қызметшiлердi сауықтыруға арналған жəрдемақыларды төлеу шығыстарын есептеуге, сондай-
ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өтемақылық төлемдер мен бiржолғы 
жəрдемақыларға арналған шығыстарды есептеуге арналған.»;

мынадай мазмұндағы 23-1-тармақпен толықтырылсын:
«23-1. 01-124-нысан (22-1-қосымша) Əлеуметтiк медициналық сақтандыру қорына 

міндетті əлеуметтiк медициналық сақтандыруға аударымдарды төлеуге шығыстарды есеп-
теуге арналған. 

Əлеуметтiк медициналық сақтандыру қорына міндетті əлеуметтiк медициналық 
сақтандыруға аударымдар сомасын есептеу кезінде «Міндетті медициналық сақтандыру тура-
лы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 6 қарашадағы Заңын басшылыққа алу қажет.»;

27-тармақты мынадай редакцияда жазылсын:
«27. 01-141, 02-141, 03-141 жəне 04-141-нысандары (26-29-қосымшалар) 141 «Тамақ 

өнiмдерiн сатып алу» ерекшелiгi бойынша шығыстарды есептеуге арналған.
01-141-нысаны (26-қосымша) iшкi iстер, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметі, 

экономикалық тергеу қызметі органдарының, қылмыстық-атқару жүйесiнiң органдарының, 
мемлекеттiк өртке қарсы қызмет органдарының қызметкерлерi, денсаулық сақтау жəне вете-
ринария мекемелерiн, Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі, қоспағанда, тамақтануға 
арналған шығыстарды есептеу үшiн мемлекеттiк бiлiм беру жəне əлеуметтiк қорғау мекемелерi 
толтырады. Осы нысан бойынша есептi жасаған кезде Бюджет кодексінің 69-бабына сəйкес 
бекітілген мемлекеттік денсаулық жəне əлеуметтiк қорғау мекемелері үшін тамақтану норма-
ларын басшылыққа алу керек.

02-141-нысаны (27-қосымша) əскери қызметшiлерге, iшкi iстер органдары, қылмыстық-
атқару жүйесi, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметі, экономикалық тергеу қызметі 
қызметкерлерiне, кəсiптiк апаттан-құтқару құрылымдарының құтқарушыларына, əскери жəне 
арнайы оқу орындарының курсанттарына, əскери мектеп-интернаттарының тəрбиеленушiлерiне 
тамақ өнiмдерiн сатып алуға арналған шығыстарды есептеу үшiн мемлекеттiк мекемелер 
толтырады. Осы нысан бойынша есептi жасаған кезде Бюджет кодексінің 69-бабына сəйкес 
бекітілген заттай нормаларды басшылыққа алу керек.

03-141-нысанды (28-қосымша) мемлекеттiк ветеринариялық мекемелер толтырады. Осы 
есептеудi жасаған кезде жануарларға арналған тамақтану нормаларын басшылыққа алған жөн.

04-141-нысаны (29-қосымша) денсаулық сақтау мекемелерiнде тамаққа арналған 
шығыстарды есептеу үшiн жасалады. Осы есептеудi жасаған кезде тамақтанудың заттай 
нормаларын басшылыққа алған жөн.»;

29 жəне 30-тармақтарды мынадай редакцияда жазылсын:
«29. 01-143-нысаны (33-қосымша) Заттай мүлiктер мен басқа да нысандық жəне арнайы 

киiмдердi сатып алу, тiгу жəне жөндеу бойынша шығыстарды есептеу үшiн толтырылады.
33-қосымша бойынша əскери қызметшiлер, iшкi iстер органдарының, қылмыстық-атқару 

жүйесiнiң, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметі, экономикалық тергеу қызметінің қызметкерлерi, 
кəсiби авариялық-құтқару құрылымдарының құтқарушылары, мемлекеттiк өртке қарсы қызмет 
органдарының қызметкерлерi, əскери жəне арналған оқу орындарының курсанттары, əскери 
мектеп-интернаттардың тəрбиеленушiлерi үшiн мүлiктiк керек-жарақ заттарын сатып алуға, 
тiгуге жəне жөндеуге, кеден қызметiнiң, прокуратура органдарының қызметшiлерi, судьялар, 
сот приставтары үшiн арнайы жəне пiшiмдiк киiм-кешектерге, мемлекеттiк орман күзетiнiң жəне 
аң шаруашылығы, өсiмдiк карантинi бойынша мемлекеттiк фито санитарлық қызметтiң жəне 
мемлекеттiк шекарада жəне көлiкте малдəрiгерлiк қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттiк 
малдəрiгерлiк қызметтiң қызметкерлерi үшiн пiшiмдiк киiм-кешекке арналған шығыстарды есеп-
теу үшiн толтырылады.

Осы нысан бойынша есептi жасаған кезде заттай мүлiк, 1 алушыға ақша түрiндебiр жылғы то-
зуын ескере отырып.басқа нысандық жəне арнайы киiммəнi нормаларын басшылыққа алған жөн.

30. 01-144-нысан (34-қосымша) жанар-жағармай материалдарына мемлекетті органдардың 
шығындарын есептеуге арналған.

01-144-нысан бойынша шығыстарды есептеу кезінде Бюджет кодексінің 69-бабына сəйкес 
бекітілген қызметтiк, кезекші жəне арнайы автомобильдердің тиесілік нормаларын жəне жанар-
жағармай материалдары шығыстарының жəне автокөлiктi күтiп ұстауға шығыстардың норма-
ларын басшылыққа алу керек.

Автокөлік үшін жағармай материалдары сатып алу шығыстарын есептеу үшін жасалады.
02-144-нысан (35-қосымша) дербес жылыту жүйесi бар мемлекеттiк мекемелердің 

ғимараттарын, үй-жайларын жылыту үшін қатты жəне сұйық отынды сатып алу шығыстарын 
есептеу үшін жасалады.»;

32-тармақты мынадай редакцияда 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 жоспар-
лануы 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.

Газға арналған шығыстарды есептеу кезінде оны тасымалдауға арналған шығыстар есеп-
ке алынады.

02-151-нысанды (40-қосымша) жетiлдiрiлген жабындарды жəне жасыл желектi екпелердi 
суаруға арналған су шығыстарын, объектілердің аумақтарын есептеу үшiн мемлекеттiк меке-
мелер 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. 

Осы нысан мемлекеттiк мекемелердің ғимараттары мен үй-жайларын газбен жылытуға 
шығыстарды есептеу үшін толтырылады. Газға арналған шығыстарды есептеу кезінде оны 
тасымалдауға арналған шығыстар есепке алынады.»;

36-тармақты мынадай редакцияда жазылсын:
«36. 01-159, 02-159-нысандар (46 жəне 47-қосымшалар) 159 «Өзге де қызметтер мен 

жұмыстар» ерекшелiгi бойынша шығыстарды есептеуге арналған.
01-159-нысаны (46-қосымша) ғимараттарды, орын-жайларды жабдықтарды жəне басқа 

негiзгi құралдарды ұстау бойынша шығыстар есебiне арналған. Жоспарланған шығыстарды 
негiздеу үшiн ағымдағы қаржы жылына арналған қызметтер көрсету, жұмыстар туралы 
шарттардың көшiрмелерi беріледі, шарттар болмаған жағдайда сатып алынатын қызметтер 
мен жұмыстардың əрбір түрі бойынша кем дегенде үш прайс-парақтары, ағымдағы қаржы 
жылына ағымдағы жөндеу бойынша дефектi актiсi мен сметалық құжаттама қоса беріледі. 
Ағымдағы жөндеу кезiнде орындалатын жұмыстар тiзбесiн жасаған кезде «Бюджет қаражатынан 
қаржыландырылатын ұйымдар бойынша электр энергиясын, жылуды, ыстық жəне суық суды 
жəне басқа да коммуналдық қызмет көрсетулерді тұтынудың нормативтері туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 2 қарашадағы № 1118 қаулысын басшылыққа алған 
жөн, онда ғимараттарды ағымдағы жəне күрделi жөндеу кезiнде орындалатын жұмыстардың 
тiзбесi көзделген.

02-159-нысаны (47-қосымша) жеке тұлғалар мен мемлекеттік мекемелер, акционерлік 
қоғамдар, акцияларының бақылау пакеттері мемлекетке тиесілі ұлттық компаниялар жəне 
мемлекеттік қатысу үлестерінің мөлшері қатысушылардың жалпы жиналысының шешімін 
анықтауға мемлекетке мүмкіндік беретін жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер көрсеткен 
қызметтер мен жұмыстарды төлеу жөніндегі шығыстарды есептеуге арналған.

Осы есепте шығыстардың жалпы шығыстар сомасы көрсетiледi, сондай-ақ шығыстардың 
негізгі түрлерi бойынша таратып жазу келтiрiлген:

1) жеке тұлғалар үшiн:
қызметкерлердiң еңбекақысы - осы жол бойынша қызметтер көрсетуге жəне жұмыстарды 

орындауға қатысатын қызметкерлердiң еңбекақысы көрсетiледi (жеке табыс салығы, бірыңғай 
жинақтаушы зейнетақы қорына мiндеттi жарналар, қызметкерлердің еңбекақысынан ұсталатын 
əлеуметтік медициналық сақтандыру қорына міндетті медициналық əлеуметтiк сақтандыру 
жарналары да осы жол бойынша көрсетіледі);

iссапар шығыстары;
материалдарды сатып алу;
көлiк қызметтерi.
2) акцияларының бақылау пакеттері мемлекетке тиесілі мемлекеттік кəсіпорындарды, 

акционерлік қоғамдарды жəне олардағы мемлекеттік қатысу үлестерінің мөлшері 
қатысушылардың жалпы жиналысының шешімін анықтауға мемлекетке мүмкіндік беретін 
жауапкершілігі шектеулі серіктестер үшiн:

қызметкерлерге еңбекақы төлеу - осы жол бойынша қызметтер көрсетуге жəне жұмыстарды 
орындауға қатысатын қызметкерлерге еңбекақысы төлеу көрсетiледi;

əлеуметтiк сақтандырудың мемлекеттiк қорына əлеуметтiк аударымдар;
медициналық əлеуметтiк сақтандыру қорына міндетті əлеуметтiк медициналық сақтандыру 

аударымдары;
iссапар шығыстары;
салық жəне бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер, oның iшiнде негізгі салықтар 

жəне бюджетке төленетiн мiндеттi төлемдер жеке жолдармен көрсетiледi;
өзгеде салықтар;
материалдарды сатып алу;
коммуналдық қызметтер, яғни электр энергиясын жəне жылуды қоспағанда, суға, газға 

жəне басқа да коммуналдық қызметтерге арналған шығыстар;
электр энергиясы;
жылу;
байланыс қызметтерi;
көлiк қызметтерi;
негiзгi құралдарды ағымдағы жөндеу;
үй-жайлардың ғимараттарын ұстау, оларға қызмет көрсету;
жалдау ақысы;
банктiк қызметтер;
өзгеде шығыстар.
Бюджеттік бағдарламалар əкімшілері 02-159 нысанын толтыратын акцияларының бақылау 

пакеттері мемлекетке тиесілі мемлекеттік кəсіпорындарды, акционерлік қоғамдарды жəне 
олардағы мемлекеттік қатысу үлестерінің мөлшері қатысушылардың жалпы жиналысының 
шешімін анықтауға мемлекетке мүмкіндік беретін жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерді 
қоспағанда, заңды тұлғалар көрсететін қызметтер мен жұмыстарды төлеу бойынша 
шығыстарды есептеуді еркiн нысанда ұсынады.»;

41-тармақты мынадай редакцияда жазылсын:
«41. Шығыстардың экономикалық сыныптамасының 133, 155, 156, 163, 164, 165, 166, 167, 

169, 211, 212, 221, 321, 322, 323, 331, 332, 339, 341, 351, 359, 411, 412, 417, 418, 419, 421, 422, 
423, 429, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 441, 451, 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 есептеулер еркiн нысанда жасалады.

Қорлар мен негізгі құралдарды сатып алуға арналған шығыстарды жоспарлаған кезде 
есепке қорлар немесе негізгі құралдардың əрбір түрлері бойынша кем дегенде үш прайс-
парақтар қоса беріледі.

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 асырылады. Есептеуге 
жұмыс берушілердің Салық кодексіне сəйкес əлеуметтік салық бойынша жарналары мен 
«Міндетті əлеуметтік сақтандыру туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 25 сəуірдегі 
Заңына сəйкес Мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру қорына əлеуметтік аударымдары кіреді.

«Қазақстан Республикасы Президентiнiң «Болашақ» халықаралық стипендиясын 
тағайындау үшiн үмiткерлердi iрiктеу ережесiн 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 жөнiндегi 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 Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9934 болып тіркелген «Бюджеттің атқарылуы жəне оған 
кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 540 бұйрығымен бекітілген өкілдік шығындар нормалары 
қолданылады.»;

41-1-тармақ мынадай мазмұнда толықтырылсын:
«41-1. 169 «Өзге де нысаналы шығыстар» ерекшелiгi бойынша нысаналы аударымға 

бағытталған бюджеттік бағдарламалар бойынша жоспарланатын шығыс түрлері Қазақстан 
Республикасының заңнамалық актілерінде айқындалған мақсаттарға бағытталады. 
Есептеулерге шығыстардың əрбір түрі бойынша тиісті құжаттар мен негіздемелер қоса беріледі.

Есептеулерге қосымша қоса беріледі:
1) дербес кластерлік қорға нысаналы аудару бойынша:
бюджеттік бағдарламалар əкімшілігімен келісілген негізгі техникалық, технологиялық жəне 

басқа шешімдер туралы мəліметтерді, сондай-ақ негізгі техникалық-қаржы параметрлерін 
айқындай отырып, пайда мен шығындарды экономикалық талдау негізінде жүргізілетін жобаның 
жүзеге асырымдылығы мен тиімділігін зерделеу нəтижелерін қамтитын құжат;

дербес кластерлік қордың басқарушы комитеті бекітетін шетелдік инвестициялық қорларға 
үлестік қатысуды көздейтін тəртіп;

2) Қазақстан Республикасының аумағында халықаралық мамандандырылған көрмені 
ұйымдастыру жəне өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдарды қаржыландыруды 
қамтамасыз ету үшін ғана қордың ұйымдық-құқықтық нысанында құрылатын коммерциялық 
емес ұйымға нысыналы аудару бойынша техникалық-экономикалық негіздеме қоса беріледі.»;

42-1-тармақты мынадай редакцияда жазылсын:
«42-1. Бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін 

əзірлеуге немесе түзетуге, сондай-ақ жобаларға мемлекеттік-жекешелік əріптестік 
жобалар бойынша бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелеріне жəне концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамасына қажетті 
сараптамалар жүргізуге, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеуге 
бағытталған бөлінетін бюджеттік бағдарлама бойынша есептеулер олар болған жағдайда 
өтіп кеткен жоспарлау кезеңі жобаларының орташа құны мен санын талдау негізінде 
жасалады.»;

51-тармақты мынадай редакцияда жазылсын:
«51. Заңды тұлғаларға, оның ішінде шаруа (фермерлік) қожалықтарына берілетін субси-

диялар шығыстарын есептеуге арналған 01-311-нысан (59-қосымша). Шығындар бағыттары 
бойынша есептеулермен бірге негіздемелік құжаттар ұсынылады.

Осы нысан бойынша есептеу үш бөлiмнен тұрады.
Бiрiншi бөлiмдe заңды тұлғаның шаруашылық қызметтi жүзеге асырудан алатын кiрiстерiнiң 

жалпы сомасы көрсетiледi.
Екiншi бөлiмде шығыстардың негізгі түрлерi бойынша таратып жазуды келтiре отырып, 

шығыстардың жалпы сомасы көрсетiледi.
Үшiншi бөлiмде заңды тұлғалардың кiрiстерінен шығыстардың асып түсу сомасы, яғни тиісті 

бюджеттен өтелетiн сома көрсетiледi.
Заңды тұлғалар берген 01-311 нысан бойынша есептеулердiң негiзiнде бюджеттiк 

бағдарламалар əкiмшiсi занды тұлғалар, оның ішінде шаруа (фермерлік қожалықтарына) 
берілетін субсидияларға шығыстар есептеу үшiн 01-311-жиынтық (60-қосымша) жиынтық 
нысанын жасайды.

Осы есептеулер негіздемелерімен жəне мiндеттi түрде шығыстардың əрбiр түрi бойынша 
ашып жазыла отырып берiлуi жəне оған бас бухгалтер немесе қаржы-экономикалық қызмет 
басшысы қол қоюы тиiс.

Заңды тұлғаларға, оның ішінде шаруа (фермерлік қожалықтарына) берілетін субсидиялар 
шығыстарын есептеуге 01-311 жəне 01-311-жиынтық нысандар келмеген жағдайда бюджеттік 
жоспарлар əкімшілері еркiн нысанда есептеулер жасайды.

Осы есептеулер негіздемелерімен жəне мiндеттi түрде шығыстардың əрбiр түрi бойынша 
ашып жазыла отырып берiлуi жəне оған бас бухгалтер немесе қаржы-экономикалық қызмет 
бастығы қол қоюы тиiс.»;

5-қосымша осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
7, 8, 9, 10, жəне 11-қосымшалары осы бұйрыққа 2, 3, 4, 5 жəне 6-қосымшаларға сəйкес 

редакцияда жазылсын;
14-қосымшаның атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«Ішкi iстер, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметі, экономикалық тергеу қызметі, құқық 

қорғау органдары, мемлекеттiк өртке қарсы қызметі, мемлекеттiк фельдъегерлiк қызметі, 
қылмыстық-атқарушы жүйесi органдары қызметкерлерiнiң еңбекақысына арналған шығыстарды 
есептеу»;

17-қосымша осы бұйрыққа 7-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
22-1 жəне 25-қосымшалар осы бұйрыққа 8 жəне 9-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
27-қосымшаның атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«Əскери қызметшiлерге, iшкi iстер органдарына, қылмыстық-атқару жүйесiне, сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы қызметіне, экономикалық тергеу қызметіне, қызметкерлерiне, кəсiптiк 
апаттан-құтқару құрылымдарының құтқарушыларына, əскери жəне арнайы оқу орындарының 
курсанттарына, əскери мектеп-интернаттарының тəрбиеленушiлерiне тамақ өнiмдерiн сатып 
алуға арналған шығыстарды есептеу»;

34, 38, 47 жəне 50-қосымшалары осы бұйрыққа 10, 11, 12 жəне 13 -қосымшаларға сəйкес 
редакцияда жазылсын.

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

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгiнде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның мерзімді 

баспасөз басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға 
жіберілуін;

3) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінен алынған күннен бастап 
бес жұмыс күні ішінде «Қазақстан Республикасы Əділет министрлігі Республикалық құқықтық 
ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кəсіпорнына 
Қазақстан Республикасының Нормативтiк құқықтық актiлерінің эталондық бақылау банкiнде 
орналастыру үшін жіберілуін; 

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

3. Осы бұйрық 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-тармақтың 1) 
тармақшасын жəне 2) тармақшасының жетпіс жетінші, жетпіс сегізінші, жетпіс тоғызыншы 
жəне жүз алпыс жетінші абзацтарын қоспағанда, мемлекеттік тіркелген күнінен бастап 
қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Қаржы министрі 
Б.СҰЛТАНОВ

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2016 жылғы 29 наурыздағы №145 бұйрығына 1-қосымша

Бюджеттiк өтiнiмдi жасау жəне ұсыну қағидаларына 2-қосымша 04-111-нысан

Мемлекеттiк бiлiм беру мекемелерi қызметкерлерiнiң еңбекақысына 
арналған шығыстарды есептеу

                Кодтары
Жылы    |_______________________|
Мəлiметтер түрi (болжам, жоспар, есеп)  |_______________________|
Функционалдық топ   |_______________________|
Бағдарламалардың əкiмшiсi  |_______________________|
Мемлекеттiк мекеме   |_______________________|
Бағдарлама   |_______________________|
Ерекшелiк    |_______________________|
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Орталық атқарушы органның 
жауапты хатшысы/ мемлекеттiк
мекеме басшысы _______________  _________________________________
                  (қолы)            (аты-жөні (болған жағдайда))
Бюджеттік бағдарлама басшысы _______________  ___________________________
                   (қолы)    (аты-жөні (болған жағдайда))
Бас бухгалтер (ҚЭБ бастығы) _______________  ___________________________
               (қолы)      (аты-жөні (болған жағдайда))

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2016 жылғы 29 наурыздағы №145 бұйрығына 2-қосымша

Бюджеттiк өтiнiмдi жасау жəне ұсыну қағидаларына 7-қосымша
06-111-нысан

Мемлекеттiк денсаулық сақтау мекемелерi қызметкерлерiнiң еңбекақысына 
арналған шығыстарды есептеу

            Кодтары 
Жылы    |_______________________|
Мəлiметтер түрi (болжам, жоспар, есеп)  |_______________________|
Функционалдық топ  |_______________________|
Бағдарламалардың əкiмшiсi  |_______________________|
Мемлекеттiк мекеме   |_______________________|
Бағдарлама   |_______________________|
Ерекшелiк   |_______________________|
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Орталық атқарушы органның 
жауапты хатшысы/ мемлекеттiк
мекеме басшысы _______________  _________________________________
                       (қолы)      (аты-жөні (болған жағдайда))
Бюджеттік бағдарлама басшысы _______________  ____________________________
                  (қолы)    (аты-жөні (болған жағдайда))
Бас бухгалтер (ҚЭБ бастығы) _______________  ____________________________
                    (қолы)    (аты-жөні (болған жағдайда))

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2016 жылғы 29 наурыздағы №145 бұйрығына 3-қосымша

Бюджеттiк өтiнiмдi жасау жəне ұсыну қағидаларына 8-қосымша 07-111-нысан

Мемлекеттiк əлеуметтiк қамтамасыз ету қызметкерлерiнiң еңбек ақысына 
арналған шығыстарды есептеу

               Кодтары
Жылы   |_______________________|
Мəлiметтер түрi (болжам, жоспар, есеп)  |_______________________|
Функционалдық топ   |_______________________|
Бағдарламалардың əкiмшiсi  |_______________________|
Мемлекеттiк мекеме   |_______________________|
Бағдарлама   |_______________________|
Ерекшелiк    |_______________________|
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«Аға» мəртебесі 
үшін
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43 бағ.+45 бағ.)
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Орталық атқарушы органның 
жауапты хатшысы/ мемлекеттiк
мекеме басшысы _______________  _________________________________
               (қолы)       (аты-жөні (болған жағдайда))
Бюджеттік бағдарлама басшысы _______________ ____________________________
                  (қолы)   (аты-жөні (болған жағдайда))
Бас бухгалтер (ҚЭБ бастығы) _______________ ____________________________
                   (қолы)     (аты-жөні (болған жағдайда))

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2016 жылғы 29 наруыздағы №145 бұйрығына 4-қосымша

Бюджеттiк өтiнiмдi жасау жəне ұсыну қағидаларына 9-қосымша 08-111-нысан

Мемлекеттiк мəдениет жəне мұрағат iстерi мекемелерi қызметкерлерiнiң 
еңбекақысына арналған шығыстарды есептеу

               Кодтары
Жылы   |_______________________|
Мəлiметтер түрi (болжам, жоспар, есеп)  |_______________________|
Функционалдық топ   |_______________________|
Бағдарламалардың əкiмшiсi  |_______________________|
Мемлекеттiк мекеме   |_______________________|
Бағдарлама   |_______________________|
Ерекшелiк    |_______________________|
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Орталық атқарушы органның 
жауапты хатшысы/ мемлекеттiк
мекеме басшысы _______________  _________________________________
                       (қолы)      (аты-жөні (болған жағдайда))
Бюджеттік бағдарлама басшысы _______________  ____________________________
                  (қолы)    (аты-жөні (болған жағдайда))
Бас бухгалтер (ҚЭБ бастығы) _______________  ____________________________
                    (қолы)    (аты-жөні (болған жағдайда))

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2016 жылғы 29 наурыздағы №145 бұйрығына 5-қосымша

Бюджеттiк өтiнiмдi жасау жəне ұсыну қағидаларына 10-қосымша 09-111-нысан

Мемлекеттiк дене шынықтыру жəне спорт мекемелерi қызметкерлерiнiң 
еңбекақысына арналған шығыстарды есептеу

                       Кодтары
Жылы    |_______________________|
Мəлiметтер түрi (болжам, жоспар, есеп)  |_______________________|
Функционалдық топ   |_______________________|
Бағдарламалардың əкiмшiсi  |_______________________|
Мемлекеттiк мекеме   |_______________________|
Бағдарлама   |_______________________|
Ерекшелiк    |_______________________|
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Орталық атқарушы органның 
жауапты хатшысы/ мемлекеттiк
мекеме басшысы _______________  _________________________________
               (қолы)       (аты-жөні (болған жағдайда))
Бюджеттік бағдарлама басшысы _______________ ____________________________
                  (қолы)   (аты-жөні (болған жағдайда))
Бас бухгалтер (ҚЭБ бастығы) _______________ ____________________________
                   (қолы)     (аты-жөні (болған жағдайда))

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2016 жылғы 29 наурыздағы №145 бұйрығына 6-қосымша

Бюджеттiк өтiнiмдi жасау жəне ұсыну қағидаларына 11-қосымша 10-111-нысан

Өзге де мемлекеттiк мекеме қызметкерлерiнiң еңбекақысына арналған 
шығыстарды есептеу

 
      Кодтары
Жылы    |_______________________|
Мəлiметтер түрi (болжам, жоспар, есеп)  |_______________________|
Функционалдық топ   |_______________________|
Бағдарламалардың əкiмшiсi  |_______________________|
Мемлекеттiк мекеме   |_______________________|
Бағдарлама   |_______________________|
Ерекшелiк    |_______________________|
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(Соңы. Басы 14-15-беттерде) 

РЕСМИ
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теңге

кестенiң жалғасы

Қосымша ақылар
Мереке жəне 
демалыс 

күндеріндегі 
жұмысы үшін

Мерзімнен 
тыс жұмыс 
істегені үшін

Лауазымдарды қоса 
атқарғаны (қызмет 
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бiрл. мың 

теңге
бiрл. коэф.

кестенiң жалғасы

Қосымша ақылар
«Аға» мəртебесі үшін Бөлімшені (кабинет) 

меңгергені үшін
Сыныптық шендері 

үшін
Сыныптық біліктілігі 

үшін
Қосымша 

ақы 
белгiленген 
қызметкер-
лердiң саны
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кестенiң жалғасы

Қосымша ақылар
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масы (22 бағ.+ 
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кестенiң жалғасы
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Күту жəне авариялық-
құтқару жұмыстары 

мен кезек күттірмейтін 
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ұдайы əзірлікте болу 
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Сыныптық үшін Еңбек сіңірген жыл-
дары үшін

Ерекше еңбек 
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кестенiң жалғасы

Үстемеақылар
Кəсiби шеберлiгi 
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Байланыс 

бөлімшелерінің 
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кестенiң жалғасы

Үстемеақылар
Сыныптық біліктілігі 

үшін
Ерекше еңбек 

жағдайлары үшін
Құқық саласында іргелі 
жəне қолданбалы зерт-
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бiрл. мың 

теңге
бiрл. мың 

теңге
бiрл. мың 

теңге
бiрл. мың 

теңге
кестенiң жалғасы

Үстемеақылар Бiр айдағы 
негізгі 

жалақының 
жиыны (20 

бағ.+56бағ.+83 
бағ.

Бiр 
жылдағы 
негізгі 

жалақының 
жиыны 
гр.84х12

Құрметті атағы үшін Бiр айдағы үстеме ақылардың сома-
сы(58 бағ.+60 бағ. +62 бағ. .+64 бағ. 
+66 бағ. +68 бағ. +70 бағ. + 72 бағ. 
+74 бағ. + 76 бағ. +78 бағ. + 80 бағ. 

+82 бағ.+84 бағ.)

Үстеме ақы 
белгiленген 
қызметкер-
лердiң саны

Сомасы

81 82 83 84 85
мың теңге мың теңге мың теңге

Орталық атқарушы органның 
жауапты хатшысы/ мемлекеттiк
мекеме басшысы _______________  _________________________________
               (қолы)       (аты-жөні (болған жағдайда))
Бюджеттік бағдарлама басшысы _______________ ____________________________
                  (қолы)   (аты-жөні (болған жағдайда))
Бас бухгалтер (ҚЭБ бастығы) _______________ ____________________________
                   (қолы)     (аты-жөні (болған жағдайда))

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2016 жылғы 29 наурыздағы №145 бұйрығына 7-қосымша

 Бюджеттiк өтiнiмдi жасау жəне ұсыну қағидаларына 17-қосымша 01-112-нысан 

Қосымша ақшалай төлемдерiң шығындарын есептеу
 
         Кодтары 
Жыл    |_______________________|
Деректер түрi (болжам, жоспар, есеп)  |_______________________|
Функцианалық топ   |_______________________|
Бағдарламалар əкiмшiсi   |_______________________|
Мемлекеттiк мекеме   |_______________________|
Бағдарлама   |_______________________|
Кiшi бағдарлама   |_______________________|
Ерекшелiк    |_______________________|

Қосымша ақшалай төлемдер
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Жасалған келiсiмшарттың 
мерзiмiне байланысты сол-
даттар (матростар), сер-
жанттар (старшиналар) 
лауазымына келiсiмшарт 
бойынша əскери қызметке 
алғаш кiрiскен азаматтарға 
бiржолғы ақшалай сыйақы

Мемлекеттік кірістер 
органдарының 

қызметкерлеріне жəне 
Қазақстан Республикасы 

Əділет министр-
лігінің құрылымдық 
бөлімшелерінің 
қызметкерлеріне 
қосымша ақшалай 

төлемдері
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Өлшем 
бiрлiгi
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мың.
теңге

бiрл. мың.
теңге

мың.
теңге

мың.теңге

Орталық атқарушы органның 
жауапты хатшысы/ мемлекеттiк
мекеме басшысы _______________  _________________________________
               (қолы)       (аты-жөні (болған жағдайда))
Бюджеттік бағдарлама басшысы _______________ ____________________________
                  (қолы)   (аты-жөні (болған жағдайда))
Бас бухгалтер (ҚЭБ бастығы) _______________ ____________________________
                   (қолы)     (аты-жөні (болған жағдайда))

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің
 2016 жылғы 29 наурыздағы №145бұйрығына 8-қосымша

Бюджеттiк өтiнiмдi жасау жəне ұсыну қағидаларына 22-1-қосымша 01-124-нысан

Міндетті əлеуметтiк медициналық сақтандыруға
аударымдарды төлеуге арналған шығыстардың есебi

          Кодтары
Жылы    |_______________________| 
Мəлiметтер түрi (болжам, жоспар, есеп)  |_______________________| 
Функционалдық топ   |_______________________|
Бағдарламалардың əкiмшiсi  |_______________________|
Мемлекеттiк мекеме   |_______________________| 
Бағдарлама   |_______________________| 
Ерекшелiк    |_______________________|

Аударымдарды 
есептеу объектісі

Аударымдар 
мһлшері

Бір жылда міндетті əлеуметтiк медициналық 
сақтандыруға аударымдар сомасы (1-б. х 2-б.)/100

1 2 3
мың теңге % мың теңге

Орталық атқарушы органның 
жауапты хатшысы/ мемлекеттiк
мекеме басшысы _______________  _________________________________
               (қолы)       (аты-жөні (болған жағдайда))
Бюджеттік бағдарлама басшысы _______________ ____________________________
                  (қолы)   (аты-жөні (болған жағдайда))

Бас бухгалтер (ҚЭБ бастығы) _______________ ____________________________
                   (қолы)     (аты-жөні (болған жағдайда))

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің
 2016 жылғы 29 наурыздағы №145 бұйрығына 9-қосымша

Бюджеттiк өтiнiмдi жасау жəне ұсыну қағидаларына 25-қосымша 01-135-нысан

Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналарына арналған 
шығыстарды есептеу 

               Кодтары
Жылы    |_______________________| 
Деректің түрi (болжам, жоспар, есеп)  |_______________________| 
Функционалдық топ   |_______________________| 
Бағдарламалардың əкiмшiсi  |_______________________|
Мемлекеттiк мекеме   |_______________________|
Бағдарлама   |_______________________|
Ерекшелiк:    |_______________________|

Əлеуметтік салық Мемлекеттiкəлеумет
тiксақтандыруқорына 
əлеуметтiкаударымдар

Міндетті əлеуметтік 
медициналық сақтандыру 

Барлығы
(3-бағ. 
+6-бағ. 
+9-бағ.)
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Орталық атқарушы органның 
жауапты хатшысы/ мемлекеттiк
мекеме басшысы _______________  _________________________________
               (қолы)       (аты-жөні (болған жағдайда))
Бюджеттік бағдарлама басшысы _______________ ____________________________
                  (қолы)   (аты-жөні (болған жағдайда))
Бас бухгалтер (ҚЭБ бастығы) _______________ ____________________________
                   (қолы)     (аты-жөні (болған жағдайда))

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2016 жылғы 29 наурыздағы №145 бұйрығына 10-қосымша

Бюджеттiк өтiнiмдi жасау жəне ұсыну қағидаларына 34-қосымша 01-144-нысан

Мемлекеттiк органның жанар-жағармай материалдарына (бұдан əрі - ЖЖМ ) арналған
шығыстарды есептеу

               Кодтары
Жылы    |_______________________| 
Деректің түрi (болжам)   |_______________________| 
Функционалдық топ   |_______________________| 
Бағдарламалардың əкiмшiсi  |_______________________|
Мемлекеттiк мекеме   |_______________________|
Бағдарлама   |_______________________|
Ерекшелiк:    |_______________________|

Авто-
мобиль 
мар-
касы

Қызметтiк 
авто-

көлiктер 
саны *

Қозғалт-
қыш 

көлемi, 
см. 
куб.

Базалық 
норма 
л/100 
км**

Бiрайдағы 
жүру 

лимитi ***

Бiрайдағы 
жүру лимитiне 

шаққандағы ЖЖМ 
шығыстарының 

нормасы 
(5бағ/100)*4бағ

1 литр 
ЖЖМ 
бағасы

Бiр автокөлiкке 
шаққандағы ЖЖМ 
шығыстарының 
сомасы бiр айға, 
мың.теңге (6 бағ 

х 7бағ)
1 2 3 4 5 6 7 8

Барлығы

кестенiң жалғасы

Барлық машинаға шаққандағы ЖЖМ 
шығыстарының сомасы жылына, мың.

теңге (8 бағх 12*2бағ)

Түзету коэффициенттеріне 
шығыстар сомасы, мың.теңге 

Барлығы шығыстар
(9бағ х 10 бағ)

9 10 11

Орталық атқарушы органның 
жауапты хатшысы/ мемлекеттiк
мекеме басшысы _______________  _________________________________
               (қолы)       (аты-жөні (болған жағдайда))
Бюджеттік бағдарлама басшысы _______________ ____________________________
                  (қолы)   (аты-жөні (болған жағдайда))
Бас бухгалтер (ҚЭБ бастығы) _______________ ____________________________
                   (қолы)     (аты-жөні (болған жағдайда))

Ескертпе:
* жалпы саны мемлекеттiк органдарға көлiк қызмет көрсету үшін көрсету үшiн қызметтiк 

автомобильдердің тиесiлiк нормативiнен аспауы тиiс
** жанар-жағармай материалдары шығыстарының жəне автокөлікті күтіп ұстауға арналған 

шығыстардың нормалары шегiнде
*** мемлекеттiк органдарға көлiк қызмет кһрсету үшін үшiн қызметтiк автомобильдердің 

тиістілік нормаларымен анықталған лимит шегiнде
**** түзету коэффициенттеріне шығыстар сомасын есептеу еркiн нысанда жасалады. Түзету 

коэффициенттеріне шығыстар сомасына есептер жасаған кезде «Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік органдарына арналған жанар-жағармай материалдары шығыстарының жəне 
автокөлікті күтіп ұстауға арналған шығыстардың нормаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 11 тамыздағы №1210 қаулысын басшылыққа алған жөн.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2016 жылғы 29 наурыздағы №145 бұйрығына 11-қосымша

Бюджеттiк өтiнiмдi жасау жəне ұсыну қағидаларына 38-қосымша 03-149-нысан

Негізгі құралдарды ұстау жəне қызмет көрсету үшін қажет тауарларды, негізгі 
құралдарды жөндеуге пайдаланылатын құрылыс материалдарын, жабдықтар, 

көлік құралдары үшін қосалқы бөлшектер жəне ұстаумен, қызмет көрсетумен жəне 
жөндеумен тікелей байланысты басқа қорларды сатып алу бойынша

 шығыстардын есебі.

             Кодтары
 Жылы    |_______________________| 
Деректер түрi (болжам)   |_______________________| 
Функционалдық топ   |_______________________| 
Бағдарламалардың əкiмшiсi  |_______________________|
Мемлекеттiк мекеме   |_______________________|
Бағдарлама   |_______________________|
Ерекшелiк:    |_______________________|

Атауы Өлш. бiрл. Саны Бiрлiкқұны, теңге Жалпықұны, мыңтеңге 3бағ.х 4бағ.
1 2 3 4 5

Барлығы дана
Орталық атқарушы органның 
жауапты хатшысы/ мемлекеттiк
мекеме басшысы _______________  _________________________________
               (қолы)       (аты-жөні (болған жағдайда))
Бюджеттік бағдарлама басшысы _______________ ____________________________
                  (қолы)   (аты-жөні (болған жағдайда))
Бас бухгалтер (ҚЭБ бастығы) _______________ ____________________________
                   (қолы)     (аты-жөні (болған жағдайда))

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2016 жылғы 29 наурыздағы №145 бұйрығына 12-қосымша

Бюджеттiк өтiнiмдi жасау жəне ұсыну қағидаларына 47-қосымша 02-159-нысан

Жеке тұлғалар жəне акцияларының бақылау пакеттері мемлекетке тиесілі 
мемлекеттік кəсіпорындар, акционерлік қоғамдаржəнемемлекеттік қатысу үлестерінің 
мөлшерлері қатысушылардың жалпы жиналысының шешімін анықтауға мүмкіндік 

беретін жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер көрсеткен жұмыстарға жəне 
көрсетілетін қызметтергетөлеу жүргізу бойынша шығыстарды есептеу

               Кодтары
Жылы    |_______________________| 
Деректер түрi (болжам, жоспар, есеп)  |_______________________| 
Функционалдық топ   |_______________________| 
Бағдарламалардың əкiмшiсi  |_______________________|
Мемлекеттiк мекеме   |_______________________|
Бағдарлама   |_______________________|
Ерекшелiк    |_______________________|

Атауы Шығыстарсомасы (мыңтеңге)
1 2

1. Барлығышығындар
Оныңiшiнде:

Орталық атқарушы органның 
жауапты хатшысы/ мемлекеттiк
мекеме басшысы _______________  _________________________________
               (қолы)       (аты-жөні (болған жағдайда))
Бюджеттік бағдарлама басшысы _______________ ____________________________
                  (қолы)   (аты-жөні (болған жағдайда))
Бас бухгалтер (ҚЭБ бастығы) _______________ ____________________________
                   (қолы)     (аты-жөні (болған жағдайда))

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2016 жылғы 29 наурыздағы №145 бұйрығына 13-қосымша

Бюджеттiк өтiнiмдi жасау жəне ұсыну қағидаларына 50-қосымша 01-324-нысан

Əскери-оқу арнайы оқу орындары мен кадеттерiнiң студенттеріне, интерндеріне, 
магистранттарына, докторанттарына, тыңдаушыларына курсанттарына стипендия-

лар төлеуге жұмсалған шығыстарды есептеу

        Кодтары
Жылы    |_______________________| 
Деректер түрi (болжам, жоспар, есеп)  |_______________________| 
Функционалдық топ   |_______________________| 
Бағдарламалардың əкiмшiсi  |_______________________|
Мемлекеттiк мекеме   |_______________________|
Бағдарлама   |_______________________|
Ерекшелiк    |_______________________|

Курсанттардың (тыңдаушылардың) санат-
тары

Орташа-
жылдық 
саны 
бiрл.

Айына (стипен-
дия) лауазымдық/
жалақыныңсомасы 
(баз.лауазымдық/
жалақы х коэфф. х 

2-бағ.) теңге

Жылына 
лауазымдық 
жалақы (сти-
пендия) ((3-
бағ. + 4-бағ.) 
х 12)|/1000 
мың теңге

1 2 3 5
1. Оқуғақабылданаралдындаiсжүзiндегiмерз
iмдiəскериқызметтетiркеудетұрмағантұлғал
ардыңiшiндегiкурсанттар (тыңдаушылар) (1 
бет+2 бет):
1. жоғарыоқуорындарына, оныңiшiнде (а 
бет+б бет):
а) бiрiншiжəнеекiншiкурстарғаб) 
үшiншiжəнекейiнгiкурстарға2. 
ортаəскериоқуорындарына, оныңiшiнде (а 
бет+б бет):
а) бiрiншiжəнеекiншiкурстарға
б) үшiншiжəнекейiнгiкурстарға
2. Iсжүзiндегiмерзiмдiəскериқызметкетiкелей
шақырылғаннанкейiноқуғаалынғантұлғалард
ыңiшiндегiкурсанттар (тыңдаушылар):
- техниктер, прапорщиктермектептерiне
3. Мерзiмдiқызметəскериқызметшiлерiнiңiшi
ндегiкурсанттар (2-тармақтакөрсетiлгенкурса
нттарданбасқа)
4. Казармалықережедеұсталмайтынжоғар
ыəскерижəнеарнаулыоқуорындарыныңтың
даушылары(дайындаужəнеқайтадайындау
ағындарын)
5. Адъюнктер

6. Республика IIМАкадемиясы 1 
факультетiнiңтыңдаушылары
7. Кадеттер
Жиыны

Орталық атқарушы органның 
жауапты хатшысы/ мемлекеттiк
мекеме басшысы _______________  _________________________________
               (қолы)       (аты-жөні (болған жағдайда))
Бюджеттік бағдарлама басшысы _______________ ____________________________
                  (қолы)   (аты-жөні (болған жағдайда))
Бас бухгалтер (ҚЭБ бастығы) _______________ ____________________________
                   (қолы)     (аты-жөні (болған жағдайда))

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 27 
сəуірде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №13641 
болып енгізілді.

 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 13 сәуір              №173       Астана қаласы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 
қызметтік куәлігін беру қағидаларын және оның 

сипаттамасын бекіту туралы

2015 жылғы 23 қарашадағы «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңның 30-бабы 4-тармағына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қызметтік куəлігін 
беру қағидалары жəне оның сипаттамасы бекітілсін.

2.  Қаржы-қаражатты ішкі əкімшілендіру департаменті (А.К. Байгенжина) заңнамада 
белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның мерзімді баспа 

басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберілуін;
3) Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінен осы бұйрықты алған күннен бастап бес 

жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау 
банкінде орналастыру үшін Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің «Республикалық 
құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнына жіберілуін;

4) 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

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2016 жылғы 13 сəуірдегі№ 173 бұйрығымен бекітілген

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қызметтік куəлігін беру 
қағидалары жəне оның сипаттамасы

1. Осы Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қызметтік куəлігін беру қағидалары 
жəне оның сипаттамасы (бұдан əрі - Қағидалар) «Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
қызметі туралы» 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 30-бабы 
4-тармағына сəйкес əзірленген жəне Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қызметтік 
куəлігін беру тəртібін жəне оның сипаттамасын анықтайды.

2. Қызметтік куəлік (бұдан əрі - Куəлік) мемлекеттік саяси, əкімшілік қызметшілерге 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің орталық аппаратында (бұдан əpi - Министрлік), 
Комитеттерінде жəне олардың аумақтық органдарында атқаратын қызметін растайтын ресми 
кұжат болып табылады.

3. Куəлік eкi түрде көзделген:
1) былғары мұқабада - Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес үлгі бойынша Министрліктің 

орталық аппаратының, Комитеттердің басшылығына, Комитеттердің аумақтық органдарының 
басшылығына, сондай-ақ Министрліктің орталық аппаратының, Комитеттердің жəне олардың 
аумақтық органдарының Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес бақылау-қадағалау 
функцияларын жүзеге асыратын қызметкерлеріне арналған;

2) пластикалық – Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес үлгі бойынша Министрліктің орталық 
аппаратының, Комитеттердің жəне олардың аумақтық органдарының қызметкерлеріне 
арналған.

4. Былғары мұқабадағы куəлік белгіленген тəртіппен: 
1) Министрлік орталық аппаратының қызметкерлеріне, Комитеттердің басшылығына жəне 

Комитеттер аумақтық органдарының бірінші басшыларына– жауапты хатшының; 
2) Комитеттің орталық аппаратының қызметкерлеріне жəне Комитеттің аумақтық органдары 

басшысының орынбасарларына– Комитет басшысының;
3) тиісті аумақтық органның қызметкерлеріне– Комитеттің аумақтық органы басшысының 

қолтаңбасымен беріледі.
Пластикалық куəлік белгіленген тəртіппен:
1) Министрліктің орталық аппаратының қызметкерлеріне, Комитеттердің бірінші басшы-

ларына – жауапты хатшының; 
2) Комитет басшысының орынбасарларына, Комитеттің орталық аппаратының 

қызметкерлеріне, Комитеттің аумақтық органдарының басшыларына – Комитет басшысының;
3) Комитеттің аумақтық органының қызметкерлеріне – Комитеттің аумақтық органы 

басшысының қолтаңбасымен беріледі. 
6. Куəлік лауазымға тағайындалған, ауыстырылған (қайта тағайындалған), бүлінген, 

жоғалған, алдындағы берілген куəліктің қолдану мерзімі өткен кезде беріледі.
 7. Атқарып отырған лауазымынан босатылған, қызметтен босатылған, ауыстырылған (қайта 

тағайындалған) кезде, қызметкерлер тиісті бұйрықтың шыққан күнінен бастап үш жұмыс күн 
ішінде куəлікті алған жеріне тапсырады.

8. Куəліктердің берілуі мен қайтарылуын есепке алуды осы Қағидаларға 3-қосымшадағы 
нысан бойынша нөмірленетін жəне тігілетін, куəліктерді беру жəне қайтару журналында 
жүзеге асырылады.

9. Былғары мұқабадағы куəліктердің берілуі мен қайтарылуын есепке алуды тиісті кадр 
қызметі жүргізеді.

10. Пластикалық куəліктердің берілуі мен қайтарылуын есепке алуды Министрліктің, 
Комитеттің жəне олардың аумақтық органдарын материалдық-техникалық қамтамасыз етуді 
іске асыру функционалдық міндеттеріне кіретін құрылымдық бөлімше (бұдан əрі - жауапты 
құрылымдық бөлімше) жүргізеді.

11. Куəліктерді есептен шығаруды жəне жоюды Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша куəліктерді есептен шығаруға жəне жоюға арналған тиісті актіні жасай отырып, жа-
уапты құрылымдық бөлімше жүргізеді.

12. Куəлікті жоғалтқан немесе бүлдірген жағдайда қызметкер үш жұмыс күніішінде жазбаша 
түрде тиісті кадр қызметіне жəне жауапты құрылымдық бөлімшеге хабарлайды.

13. Куəлікті жоғалтқан адам жоғалған куəліктің жарамсыздығы туралы ақпаратты жергілікті 
бұқаралық ақпарат құралдарына жариялауға жібереді.

14. Қызметтік куəлікті дұрыс сақтаму нəтижесінде болған жоғалту, бүлдіру, сондай-ақ 
қызметтік куəлікті басқа тұлғаларға беру, қызметтік куəлікті жеке басы үшін қызметтен тыс 
мақсаттарда пайдаланудың əрбір фактіні тиісті кадр қызметі белгіленген тəртіппен қызметтік 
тексеру жүргізу қажеттігі тұрғысынан қарайды.

15. Қызметкер кінəсінен жоғалған немесе бүлінген куəлік өз қаражаты есебінен қалпына 
келтіріледі.

16. Көк түсті жоғары сапалы теріден жасалған былғары мұқабадағы куəлікте Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік елтаңбасы бейнеленген жəне «Қазақстан Республикасының 
Қаржы министрлігі» деген типографиялық шрифтегі жазбасы болады. Ашылған түрінде куəліктің 
мөлшері 65х190 миллиметр, ішбеті (форматы 62x88 миллиметр) бар. Сол жақ жəне оң жақ ішкі 
бөлігі белгіленген үлгідегі тангир торының аясында күннің астында қалықтаған бүркіт бейнеленген 
көгілдір түсте орындалған. Сол жақ бұрыштың оң жағында фотосуретке арналған орын бар. Екі 
жағында да жоғарғы бөлігінде мемлекеттік жəне орыс тілдерінде «Қазақстан Республикасының 
Қаржы министрлігі» деген жазу басылады, төменгі жағында куəліктің нөмірі, мемлекеттік 
жəне орыс тілдерінде тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), атқаратын лауазымы, Министрліктің, 
Комитеттің жəне олардың аумақтық органдарының құрылымдық бөлімшесінің атауы көрсетіледі. 
Сол жақ төменгі тарапында куəліктің берілген күні мен қолданыс мерзімі болады.

17. Пластикалық куəліктің ішкі жағы ақ түсті, шеттері радиуспен дөңгеленген, мөлшері 85x54 
миллиметр, екі жағынан да жоғарғы бөлігінде мемлекеттік жəне орыс тілдерінде «Қазақстан 
Республикасының Қаржы министрлігі» деген жазу орналастырылады, негізгі жағында сол 
жағындағы жазудың астында қызметкердің мөлшері 3x4 сантиметр фотосуреті орналасты-
рылады, негізгі жағының орталығында Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы аясында 
куəліктің нөмipi мен «Куəлік» деген жазу орналастырылады, нөмірдің астында жол-жолымен 
мемлекеттік тілде тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), атқаратын лауазымы, Министрліктің, 
Комитеттің жəне олардың аумақтық органдарының құрылымдық бөлімшесінің атауы көрсетіледі. 
Бозғылт-көгілдір түстегі екінші жағында Қаржы министрлігі ғимаратының бейнесі орын алған, 
сол жағының жоғарғы бөлігінде Қазақстан Республикасы Елтаңбасының бейнесі (диаметрі 20 
миллиметр) орналастырылады.

18. Куəліктер тиісті басшылықтың қолымен расталады жəне елтаңбалы мөрмен бекітіледі.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қызметтік куəлігін беру
 қағидалары жəне оның сипаттамасына 1-қосымша

Куəліктің үлгісі былғары мұқабада 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қызметтік куəлігін
 беру қағидалары жəне оның сипаттамасына 2-қосымша

Пластикалық куəлік үлгісі 
Негізгі жағы

Екінші жағы

2016 жылғы 13 сəуірдегі№ 173 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 
қызметтік куəлігін беру қағидалары жəне оның сипаттамасына 3-қосымша

Нысан 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қызметтік куəліктерін беру жəне 
қайтару журналы

Тегі, аты, əкесінің 
аты (бар болса)

Атқаратын 
лауазымы

Куəлік 
№

Беру 
күні 

Куəлік берілген 
қызметкердің 

қолы

Тапсыру 
күні

Куəлікті тапсырған 
қызметкердің қолы

Ескертпе: журнал тігілген, нөмірленген болуы тиіс.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қызметтік куəлігін беру 
қағидалары жəне оның сипаттамасына 4-қосымша

Нысан 
Ұйымның атауы 

АКТІ
___________________  __________________  № __________
 жасалу орны                  күні 

Біз, төменде қол қойғандар (кемінде 3 қызметкер, тегін, атын, əкесінің атын (бар болса), 
атқаратын лауазымын көрсету керек), Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қызметтік 
куəлігін беру қағидаларының 11-тармағының негізінде қызметкерлерді есептен шығаруға жəне 
жоюға жиналған практикалық маңызын жоғалтқан куəліктерін зерделеп: жұмыстан босатылуға, 
басқа қызметке ауысуға байланысты __________ тізімге сəйкес: 

Оларды есептен шығару жəне жою бойынша осы актіні жасады:

Лауазымның атауы   Қолы
Лауазымның атауы   Қолы
Лауазымның атауы   Қолы

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 18 ма-
мырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №13718 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 12 мамыр                    №229                 Астана қаласы

«Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік 
сыныптамасының кейбір мәселелері» Қазақстан 

Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 18 
қыркүйектегі № 403 бұйрығына өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН:
1. «Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мəселелері» 

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) мынадай 
өзгер істер мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сы-
ныптамасында:

бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасында:
01 «Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер» функционалдық тобында:
1 «Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы жəне 

басқа органдар» функционалдық кіші тобында:
120 «Облыс əкімінің аппараты» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
004 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
007 «Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің жəне ұйымдарының күрделі 

шығыстары» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
123 «Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ əкімінің ап-

параты» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
032 «Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің жəне ұйымдарының күрделі 

шығыстары» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
2 «Қаржылық қызмет» функционалдық кіші тобында:
257 «Облыстың қаржы басқармасы» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
013 «Капитальные расходы государственного органа» бюджеттік бағдарламасы бой-

ынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
459 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика жəне қаржы бөлімі» бюджеттік 

бағдарламалар əкімшісі бойынша:
003 «Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
010 «Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет 

жəне осыған байланысты дауларды реттеу» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
5 «Жоспарлау жəне статистикалық қызмет» функционалдық кіші тобында:
258 «Облыстың экономика жəне бюджеттік жоспарлау басқармасы» бюджеттік 

бағдарламалар əкімшісі бойынша:
005 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
727 «Облыстың экономика басқармасы» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
061 «Бюджеттік инвестициялар жəне мемлекеттік-жекешелік əріптестік, оның ішінде кон-

цессия мəселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау жəне бағалау» бюджеттік бағдарламасы 
бойынша:

мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
9 «Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер» функционалдық кіші тобында:
269 «Облыстың дін істері басқармасы» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
004 «Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің жəне ұйымдарының күрделі 

шығыстары» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
458 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары бөлімі» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі 
бойынша:

013 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
02 «Қорғаныс» функционалдық тобында:
2 «Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру» функционалдық кіші то-

бында:
287 «Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын табиғи жəне техногендік сипаттағы 

төтенше жағдайлар, азаматтық қорғаныс саласындағы уəкілетті органдардың аумақтық орга-
ны» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:

002 «Аумақтық органның жəне ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелерінің күрделі 
шығыстары» бюджеттік бағдарламасы бойынша:

мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
296 «Облыстың жұмылдыру дайындығы басқармасы» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі 

бойынша:
009 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» 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 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 014 бюджеттік 

бағдарламамен толықтырылсын:
 «014 Облыстық ауқымдағы төтенше жағдайлардың алдын алу жəне жою
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
03 «Қоғамдық тəртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі» функционалдық 

тобында:
1 «Құқық қорғау қызметi» функционалдық кіші тобында:
252 «Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы» бюджеттік 

бағдарламалар əкімшісі бойынша:
006 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
9 «Қоғамдық тəртіп жəне қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер» функционалдық 

кіші тобында:
458 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары бөлімі» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі 
бойынша:

021 «Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету» бюджеттік 
бағдарламасы бойынша:

мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
04 «Бiлiм беру» функционалдық тобында:
5 «Мамандарды қайта даярлау жəне біліктіліктерін арттыру» функционалдық кіші 

тобында:
501 «Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 017 бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын:
«017 Сот кадрларға жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді ұйымдастыру, қайта даярлау 

жəне біліктілігін арттыру»;
9 «Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер» функционалдық кіші тобында:
253 «Облыстың денсаулық сақтау басқармасы» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бой-

ынша:
034 «Денсаулық сақтау жүйесіндегі мемлекеттік білім беру ұйымдарының күрделі 

шығыстары» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
261 «Облыстың білім басқармасы» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
005 «Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-əдiстемелiк 

кешендерді сатып алу жəне жеткізу» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
067 «Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің жəне ұйымдарының күрделі 

шығыстары» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
464 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі» бюджеттік бағдарламалар 

əкімшісі бойынша:
005 «Ауданның (областык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекеме-

лер үшін оқулықтар мен оқу-əдiстемелiк кешендерді сатып алу жəне жеткізу» бюджеттік 
бағдарламасы бойынша:

мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
015 «Жетім баланы (жетім балаларды) жəне ата-аналарының қамқорынсыз қалған бала-

ны (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат 
төлемі» бюджеттік бағдарламасы бойынша:

мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
022 «Жетім баланы (жетім балаларды) жəне ата-анасының қамқорлығынсыз қалған ба-

ланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын 
төлеуге арналған төлемдер» бюджеттік бағдарламасы бойынша:

мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
067 «Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің жəне ұйымдарының күрделі 

шығыстары» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
471 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру жəне спорт 

бөлімі» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
009 «Ауданның (областык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекеме-

лер үшін оқулықтар мен оқу-əдiстемелiк кешендерді сатып алу жəне жеткізу» бюджеттік 
бағдарламасы бойынша:

мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
067 «Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің жəне ұйымдарының күрделі 

шығыстары» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
05 «Денсаулық сақтау» функционалдық тобында:
2 «Халықтың денсаулығын қорғау» функционалдық кіші тобында:
253 «Облыстың денсаулық сақтау басқармасы» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі 

бойынша:
017 «Шолғыншы эпидемиологиялық қадағалау жүргізу үшін тест-жүйелерін сатып алу» 

бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
4 «Емханалар» функционалдық кіші тобында:
253 «Облыстың денсаулық сақтау басқармасы» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі 

бойынша:
014 «Халықтың жекелеген санаттарын амбулаториялық деңгейде дəрілік заттармен 

жəне балаларға арналған жəне емдік тағамдардың арнаулы өнімдерімен қамтамасыз ету» 
бюджеттік бағдарламасы бойынша:

мынадай мазмұндағы 011 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен»;
9 «Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер» функционалдық кіші тобында:
253 «Облыстың денсаулық сақтау басқармасы» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі 

бойынша:
016 «Азаматтарды елді мекеннен тыс жерлерде емделу үшін тегін жəне жеңілдетілген 

жол жүрумен қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
023 «Ауылдық жерлерге жұмыс істеуге жіберілген медициналық жəне фармацевтикалық 

қызметкерлерді əлеуметтік қолдау» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
030 «Мемлекеттік денсаулық сақтау органдарының күрделі шығыстары» бюджеттік 

бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
033 «Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары» бюджеттік 

бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
06 «Əлеуметтiк көмек жəне əлеуметтiк қамсыздандыру» функционалдық тобында:
1 «Əлеуметтiк қамсыздандыру» функционалдық кіші тобында:
261 «Облыстың білім басқармасы» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
015 «Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды əлеуметтік 

қамсыздандыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен»;
395 «Облыстың еңбек саласындағы бақылау басқармасы» бюджеттік бағдарламалар 

əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 048 бюджеттік 

бағдарламамен толықтырылсын:
«048 Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
451 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту жəне əлеуметтік 

бағдарламалар бөлімі» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
(Соңы 17-бетте) 
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(Соңы. Басы 16-бетте) 

016 «18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жəрдемақылар» бюджеттік бағдарламасы 
бойынша:

мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
801 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, əлеуметтік 

бағдарламалар жəне азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі» бюджеттік бағдарламалар 
əкімшісі бойынша:

016 «18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жəрдемақылар» бюджеттік бағдарламасы 
бойынша:

мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
2 «Əлеуметтiк көмек» функционалдық кіші тобында:
451 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту жəне əлеуметтік 

бағдарламалар бөлімі» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
004 «Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, əлеуметтік қамтамасыз 

ету, мəдениет, спорт жəне ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес əлеуметтік көмек көрсету» бюджеттік бағдарламасы 
бойынша:

мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
006 «Тұрғын үйге көмек көрсету» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
010 «Үйден тəрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету» 

бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
9 «Əлеуметтiк көмек жəне əлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер» 

функционалдық кіші тобында:
256 «Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру жəне əлеуметтік бағдарламалар басқармасы» 

бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
067 «Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің жəне ұйымдарының күрделі 

шығыстары» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
298 «Облыстың мемлекеттік еңбек инспекциясы басқармасы» бюджеттік бағдарламалар 

əкімшісі бойынша:
003 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
451 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту жəне əлеуметтік 

бағдарламалар бөлімі» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
067 «Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің жəне ұйымдарының күрделі 

шығыстары» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
07 «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық» функционалдық тобында:
1 «Тұрғын үй шаруашылығы» функционалдық кіші тобында:
239 «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрлігі» бюджеттік 

бағдарламалар əкімшісі бойынша:
137 «Облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы қалаларының бюджеттеріне тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылық, инженерлік-көліктік инфрақұрылым объектілерін, əлеуметтік-мəдени 
объектілерді жөндеуге жəне елді мекендерді абаттандыруға берілетін ағымдағы нысаналы транс-
ферттер» бюджеттік бағдарлама атауы мынадай редакцияда жазылсын:

«137 Облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы қалаларының бюджеттеріне Жұмыспен 
қамту 2020 жол картасы шеңберінде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, инженерлік-көліктік 
инфрақұрылым объектілерін, əлеуметтік-мəдени объектілерді жөндеуге жəне елді мекендерді 
абаттандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»;

279 «Облыстың энергетика жəне тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» бюджеттік 
бағдарламалар əкімшісі бойынша:

мынадай мазмұндағы 015 жəне 033 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 048 бюджеттік 
бағдарламамен толықтырылсын:

«048 Жылу, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін реконструкция жəне құрылыс үшін 
кредит беру

015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
033 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт қаражатынан 

кредит беру есебінен»;
мынадай мазмұндағы 015 жəне 032 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 049 бюджеттік 

бағдарламамен толықтырылсын:
«049 Қазақстан Республикасының орнықты дамуына жəне өсуіне жəрдемдесу шеңберінде 

квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жарғылық капиталын ұлғайту
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен»;
373 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы» бюджеттік 

бағдарламалар əкімшісі бойынша:
012 «Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау жəне (немесе) салу, реконструк-

циялау» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 005 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«005 Ішкі көздер есебінен»;
458 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жо-

лаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары бөлімі» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
003 «Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақтаулуын үйымдастыру» бюджеттік бағдарламасы 

бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
004 «Азматтардың жекелген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету» бюджеттік 

бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
491 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі» бюджеттік 

бағдарламалар əкімшісі бойынша:
031 «Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау» бюджеттік бағдарламасы 

бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
497 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімі» 

бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
008 «Қазақстан Республикасының сейсмоқауіпті өңірлерінде орналасқан тұрғын үйлердің 

сейсмотұрақтылығын қолдауға бағытталған іс-шаралар» 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 011, 015 жəне 032 бюджеттік кіші бағдарламасы бар 024 бюджеттік 

бағдарламасы бар 802 бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:
«802 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мəдениет, дене шынықтыру жəне спорт 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
032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы трансферт есебінен»;
2 «Коммуналдық шаруашылық» функционалдық кіші тобында:
458 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жо-

лаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары бөлімі» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
011 «Шағын қалаларды жылумен жабдықтауды үздіксіз қамтамасыз ету» бюджеттік 

бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
012 «Сумен жабдықтау жəне су бұру жүйесінің жұмыс істеуі» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
026 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін 

қолдануды ұйымдастыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
483 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жо-

лаушылар көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс жəне тұрғын үй инспекциясы бөлімі» бюджеттік 
бағдарламалар əкімшісі бойынша:

012 «Шағын қалаларды жылумен жабдықтауды үздіксіз қамтамасыз ету» бюджеттік 
бағдарламасы бойынша:

мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
013 «Сумен жабдықтау жəне су бұру жүйесінің жұмыс істеуі» бюджеттік бағдарламасы 

бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
014 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу желілерін 

қолдауды ұйымдастыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
492 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары жəне тұрғын үй инспекциясы бөлімі» бюджеттік 
бағдарламалар əкімшісі бойынша:

011 «Шағын қалаларды жылумен жабдықтауды үздіксіз қамтамасыз ету» бюджеттік 
бағдарламасы бойынша:

мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
012 «Сумен жабдықтау жəне су бұру жүйесінің жұмыс істеуі» бюджеттік бағдарламасы 

бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
026 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу желілерін 

пайдалануды ұйымдастыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
496 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы жəне коммуналдық 

шаруашылық бөлімі» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
015 «Шағын қалаларды үздіксіз жылумен жабдықтауды қамтамасыз ету» бюджеттік 

бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
016 «Сумен жабдықтау жəне су бұру жүйесінің жұмыс істеуі» бюджеттік бағдарламасы 

бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
026 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін 

пайдалануды ұйымдастыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
3 «Елді-мекендерді көркейту» функционалдық кіші тобында:
458 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жо-

лаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары бөлімі» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
015 «Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
017 «Жерлеу орындарын ұстау жəне туыстары жоқ адамдарды жерлеу» бюджеттік 

бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
018 «Елдi мекендердi абаттандыру жəне көгалдандыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
483 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жо-

лаушылар көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс жəне тұрғын үй инспекциясы бөлімі» бюджеттік 
бағдарламалар əкімшісі бойынша:

021 «Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«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:
030 «Елді мекендерді абаттандыру жəне көгалдандыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
492 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары жəне тұрғын үй инспекциясы бөлімі» бюджеттік 
бағдарламалар əкімшісі бойынша:

015 «Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
08 «Мəдениет, спорт, туризм жəне ақпараттық кеңістiк» функционалдық тобында:
1 «Мəдениет саласындағы қызмет» функционалдық кіші тобында:
262 «Облыстың мəдениет басқармасы» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
032 «Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің жəне ұйымдарының күрделі 

шығыстары» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
2 «Спорт» функционалдық кіші тобында:
285 «Облыстың дене шынықтыру жəне спорт басқармасы» бюджеттік бағдарламалар 

əкімшісі бойынша:
032 «Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің жəне ұйымдардың күрделі 

шығыстары» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
3 «Ақпараттық кеңiстiк» функционалдық кіші тобында:
264 «Облыстың тілдерді дамыту басқармасы» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі 

бойынша:
032 «Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің жəне ұйымдарының күрделі 

шығыстары» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:

«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
9 «Мəдениет, спорт, туризм жəне ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де 

қызметтер» функционалдық кіші тобында:
263 «Облыстың ішкі саясат басқармасы» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
005 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
032 «Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің жəне ұйымдарының күрделі 

шығыстары» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
273 «Облыстың мəдениет, архивтер жəне құжаттама басқармасы» бюджеттік 

бағдарламалар əкімшісі бойынша:
032 «Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің жəне ұйымдарының күрделі 

шығыстары» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
283 «Облыстың жастар саясаты мəселелерi жөніндегі басқармасы» бюджеттік 

бағдарламалар əкімшісі бойынша:
032 «Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің жəне ұйымдарының күрделі 

шығыстары» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
455 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мəдениет жəне тілдерді дамыту бөлімі» 

бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
032 «Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің жəне ұйымдарының күрделі 

шығыстары» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
456 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі» бюджеттік 

бағдарламалар əкімшісі бойынша:
006 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
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:
371 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Энергетика жəне коммуналдық 

шаруашылық басқармасы» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
009 «Электрмен жабдықтау кабелдерін жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу» 

бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
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:
255 «Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
003 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
018 «Пестицидтерді (улы химикаттарды) залалсыздандыру» бюджеттік бағдарламасы бой-

ынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
029 «Ауыл шаруашылық дақылдарының зиянды организмдеріне қарсы күрес жөніндегі іс- ша-

ралар» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
045 «Тұқымдық жəне көшет отырғызылатын материалдың сорттық жəне себу сапаларын 

анықтау» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
459 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика жəне қаржы бөлімі» бюджеттік 

бағдарламалар əкімшісі бойынша:
099 «Мамандардың əлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру» бюджеттік 

бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
460 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы, ветеринария жəне жер 

қатынастары бөлімі» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
013 «Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу» 

бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
473 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі» бюджеттік 

бағдарламалар əкімшісі бойынша:
005 «Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету» 

бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
006 «Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
007 «Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды жəне жоюды ұйымдастыру» бюджеттік 

бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
008 «Алып қойылатын жəне жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер 

мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
009 «Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу» 

бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
010 «Ауыл шаруашылығы жануарларын сəйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу» 

бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
800 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария жəне ветеринариялық бақылау 

бөлімі» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
008 «Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу» 

бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
5 «Қоршаған ортаны қорғау» функционалдық кіші тобында:
254 «Облыстың табиғи ресурстар жəне табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» бюджеттік 

бағдарламалар əкімшісі бойынша:
008 «Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
032 «Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің жəне ұйымдарының күрделі 

шығыстары» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
6 «Жер қатынастары» функционалдық кіші тобында:
463 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі» бюджеттік 

бағдарламалар əкімшісі бойынша:
003 «Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты 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:
001 «Ауыл шаруашылығы жəне табиғатты пайдалану саласындағы жоспарлау, реттеу, басқару» 

бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 111 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«111 Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің күрделі шығыстары»;
473 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі» бюджеттік 

бағдарламалар əкімшісі бойынша:
011 «Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
11 «Өнеркəсіп, сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі» функционалдық тобында:
2 «Сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі» функционалдық кіші тобында:
272 «Облыстың сəулет жəне қала құрылысы басқармасы» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі 

бойынша:
002 «Қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын жəне елді мекендердің бас жоспар-

ларын əзірлеу» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
468 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сəулет жəне қала құрылысы бөлімі» бюджеттік 

бағдарламалар əкімшісі бойынша:
003 «Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын жəне елді мекендердің бас жо-

спарларын əзірлеу» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
12 «Көлiк жəне коммуникация» функционалдық тобында:
1 «Автомобиль көлiгi» функционалдық кіші тобында:
123 «Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ əкімінің аппара-

ты» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
013 «Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль 

жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
045 «Елді-мекендер көшелеріндегі автомобиль жолдарын күрделі жəне орташа жөндеу» 

бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
251 «Облыстың жер қатынастары басқармасы» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
011 «Аудандардың (республикалық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне мемлекет мұқтажы 

үшін жер учаскелерін алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» бюджеттік бағдарлама 
атауы мынадай редакцияда жазылсын:

«011 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне мемлекет мұқтажы 
үшін жер учаскелерін алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»;

268 «Облыстың жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары басқармасы» бюджеттік 
бағдарламалар əкімшісі бойынша:

003 «Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасы 
бойынша:

мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
385 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың автомобиль жолдары басқармасы» 

бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
004 «Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасы 

бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
458 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жо-

лаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары бөлімі» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
023 «Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасы 

бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
045 «Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын жəне елді-мекендердің көшелерін күрделі 

жəне орташа жөндеу» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
483 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жо-

лаушылар көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс жəне тұрғын үй инспекциясы бөлімі» бюджеттік 
бағдарламалар əкімшісі бойынша:

026 «Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасы 
бойынша:

мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
028 «Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын жəне елді-мекендердің көшелерін күрделі 

жəне орташа жөндеу» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
492 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары жəне тұрғын үй инспекциясы бөлімі» бюджеттік 
бағдарламалар əкімшісі бойынша:

023 «Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасы 
бойынша:

мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
045 «Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын жəне елді-мекендердің көшелерін күрделі 

жəне орташа жөндеу» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
726 «Облыстың жер қатынастары жəне инспекциясы басқармасы» бюджеттік бағдарламалар 

əкімшісі бойынша:
011 «Аудандардың (республикалық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 

мемле к е т  мұ қ т ажы  үш і н  жер  у ч а с к елер і н  ал у ғ а  бер і л е т і н  а ғымда ғы 

нысаналы трансферттер» бюджеттік бағдарлама атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«011 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне мемлекет мұқтажы 

үшін жер учаскелерін алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»;
732 «Облыстың жер қатынастары жəне жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау 

басқармасы» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
016 «Аудандардың (республикалық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне мемлекет мұқтажы 

үшін жер учаскелерін алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» бюджеттік бағдарлама 
атауы мынадай редакцияда жазылсын:

«016 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне мемлекет мұқтажы 
үшін жер учаскелерін алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»;

9 «Көлiк жəне коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер» функционалдық кіші тобында:
268 «Облыстың жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары басқармасы» бюджеттік 

бағдарламалар əкімшісі бойынша:
032 «Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің жəне ұйымдарының күрделі 

шығыстары» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
458 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жо-

лаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары бөлімі» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
037 «Əлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы жəне ауданішілік 

қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау» бюджеттік бағдарламасы 
бойынша:

мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
13 «Басқалар» функционалдық тобында:
3 «Кəсiпкерлiк қызметтi қолдау жəне бəсекелестікті қорғау» функционалдық кіші тобында:
723 «Облыстың кəсіпкерлік, индустриялды-инновациялық даму жəне туризм басқармасы» 

бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
008 «Кəсіпкерлік қызметті қолдау» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
9 «Басқалар» функционалдық кіші тобында:
123 «Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ əкімінің аппа-

раты» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
040 «Өңірлерді дамыту» Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға 

жəрдемдесу бойынша шараларды іске асыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
253 «Облыстың денсаулық сақтау басқармасы» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
040 «Өңірлерді дамыту» Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға 

жəрдемдесу бойынша шараларды іске асыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
258 «Облыстың экономика жəне бюджеттік жоспарлау басқармасы» бюджеттік 

бағдарламалар əкімшісі бойынша:
003 «Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық 

негіздемелерін жəне мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық 
жобалардың конкурстық құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптама-
ларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жоба-
ларды консультациялық сүйемелдеу» бюджеттік бағдарламасы бойынша:

мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
14 «Борышқа қызмет көрсету» функционалдық тобында:
1 «Борышқа қызмет көрсету» функционалдық кіші тобында:
257 «Облыстың қаржы басқармасы» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
016 «Жергілікті атқарушы органдардың республикалық бюджеттен қарыздар бойынша 

сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету» бюджеттік 
бағдарламасы бойынша:

мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
16 «Қарыздарды өтеу» функционалдық тобында:
1 «Қарыздарды өтеу» функционалдық кіші тобында:
257 «Облыстың қаржы басқармасы» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша: 
008 «Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 025 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«025 Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша»;
299 «Облыстың экономика жəне қаржы басқармасы» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі 

бойынша: 
008 «Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 025 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«025 Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша»;
бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасында:
1 «Ағымдағы шығындар» санатында:
02 «Сыйақылар төлеу» сыныбында:
210 «Ішкі қарыздар бойынша сыйақы төлемдері» кіші сыныбында:
мынадай мазмұндағы 213 ерекшелікпен толықтырылсын:
«213 Жергілікті атқарушы органдардың ішкі қарыздары бойынша сыйақыларды төлеу»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы бюджет шығыстарының 

экономикалық сыныптамасы ерекшелігінің құрылымында: 
210 «Ішкі қарыздар бойынша сыйақы төлемдері» кіші сыныбында:
мынадай мазмұндағы 213 ерекшелікпен толықтырылсын:
«213 Жергілікті атқарушы органдардың ішкі қарыздары бойынша сыйақыларды төлеу»;
мынадай мазмұндағы анықтамамен толықтырылсын:
«Бұл ерекшелiкте жергілікті атқарушы органдардың ішкі қарыздары бойынша сыйақыларды 

төлеу іске асырылады»;
150 «Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу» кіші сыныбында:
151 «Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу» ерекшелік бойынша:
анықтама мынадай редакцияда жазылсын:
«Коммуналдық қызметтерге (суға, газға жəне оны тасымалдау, электр энергиясы жəне 

жылытуға) төлеуге арналған шығындар. Мемлекеттiк мекемелер ғимараттар мен үй-жайларды, 
мемлекеттiк мекеме болып табылмайтын ұйымдардан (теңгерiм ұстаушыдан) жалға алған 
жағдайда, мемлекеттiк мекеме (жалгер) осы ерекшелiк бойынша коммуналдық қызметке ақы 
төлеуге арналған қаражатты теңгерiм ұстаушының шотына аударады.»;

160 «Басқа да ағымдағы шығындар» кіші сыныбында:
167 «Ерекше шығындар» ерекшелік бойынша:
анықтама мынадай редакцияда жазылсын:
«Құқық қорғау органдарындағы, арнайы мемлекеттік  органдарындағы, қорғаныс 

органдарындағы ерекше шығындар.»;
320 «Жеке тұлғаларға берілетін трансферттер» кіші сыныбында:
321 «Арнайы мемлекеттік органдардың қызметкерлеріне тұрғын үй төлемдері» ерекшелік 

бойынша:
анықтама мынадай редакцияда жазылсын:
«Осы ерекшелік бойынша «Қазақстан Республикасының арнайы мемлекеттік органда-

ры туралы» 2012 жылғы 13 ақпандағы жəне «Тұрғын үй қатынастары туралы» 1997 жылғы 
16 сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңдарына сəйкес тұрғын үй төлемдері бойынша 
шығындар көрсетіледі.».

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

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгiнде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның мерзімді баспасөз 

басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберілуін;
3) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінен алынған күннен бастап 

бес жұмыс күні ішінде «Қазақстан Республикасы Əділет министрлігі Республикалық құқықтық 
ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кəсіпорнына 
Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерінің эталондық бақылау банкiнде ор-
наластыру үшін жіберілуін; 

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

3. Осы бұйрық мемлекеттік тiркелген күнінен кейін қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының  Қаржы министрі 
Б. СҰЛТАНОВ

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 17 ма-
мырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №13711 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2016 жылғы 20 мамыр                 №243              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 шығыстарының экономикалық сыныптамасында:
1 «Ағымдағы шығындар» санатында:
01 «Тауарлар мен қызметтерге арналған шығындар» сыныбында:
110 «Жалақы» кіші сыныбында:
мынадай мазмұндағы 116-ерекшелікпен толықтырылсын:
«116 Жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарналары»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы бюджет шығыстарының 

экономикалық сыныптамасы ерекшелігінің құрылымында: 
110 «Жалақы» кіші сыныбында:
мынадай мазмұндағы 116-ерекшелікпен толықтырылсын:
«116 Жұмыс бе рушілердің міндетті зейнетақы жарналары»;
мынадай мазмұндағы анықтамамен толықтырылсын:
«Осы ерекшелiк бойынша «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру 

туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 маусымдағы Заңына сəйкес жұмыс 
берушілердің міндетті зейнетақы жарналары көрсетiледi»;

130 «Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сəйкес азаматтардың жекелеген 
санаттарына жалақы төлеу жəне жарналар аудару» кіші сыныбында:

135 «Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары» ерекшелігі бойынша:
Анықтама бағаны мынадай редакцияда жазылсын:
«Мемлекеттік мекемелер əлеуметтік салық бойынша бюджетке жүргізетін аударымдар, 

Мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру қорына əлеуметтік аударымдар, уақытша жұмысқа 
қабілетсіздігі бойынша жəрдемақылар төлеу. Сонымен қатар осы ерекшелік бойынша 
міндетті кəсіптік зейнетақы жарналар жəне жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарна-
лары көрсетіледі.»;

2) «Бюджеттiк өтiнiмдi жасау жəне ұсыну қағида лары» 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 8 қаңтарда жарияланған):

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Бюджеттiк өтiнiмдi жасау жəне ұсыну қағидаларында:
мынадай мазмұндағы 21-1-тармақпен толықтырылсын:
«21-1. 01-116-нысан (20-1-қосымша) Жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарналары 

шығыстарды есептеуге арналған.
Осы нысан бойынша есепті жасау кезінде «Қазақстан Республикасында зейнетақымен 

қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 маусымдағы Заңын 
басшылыққа алу керек.

20-1-қосымша сонымен қатар 135 «Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің 
жарналары» ерекшелігі бойынша жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарналарына 
арналған шығыстарын есептеу үшінде қолданылады.».

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

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгiнде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он күнтізбелік күн ішінде оның мерзімді 

баспасөз басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға 
жіберілуін;

3) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінен алынған күннен бастап 
бес жұмыс күні ішінде «Қазақстан Республикасы Əділет министрлігі Республикалық құқықтық 
ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кəсіпорнына 
Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерінің эталондық бақылау банкiнде 
орналастыру үшін жіберілуін; 

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

3. Осы бұйрық 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Қаржы министрі 
Б.СҰЛТАНОВ

ҚазақстанРеспубликасы Қаржы министрінің 
2016 жылғы 20 мамыр № 243 бұйрығына қосымша

Бюджеттiк өтiнiмдi жасау жəне ұсыну қағидаларына 20-1-қосымша 01-116-нысан

Жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарналарына арналған шығыстар есебі

          Кодтары
Жылы    |_______________________|
Мəлiметтер түрi (болжам, жоспар, есеп)  |_______________________| 
Функционалдық топ   |_______________________|
Бағдарламалардың əкiмшiсi  |_______________________| 
Мемлекеттiк мекеме   |_______________________| 
Бағдарлама   |_______________________|
Ерекшелiк    |_______________________|

Қызметкерлер 
саны

Қызметкерлердiң 
ай сайынғы та-

бысы 

Жұмыс берушінің 
міндетті зейнетақы 
жарналарының 

мөлшерi 

Бiр айдағы жар-
на сомасы (2-бағ.

х3-бағ.)/100

Бiр жылдағы 
жарна сома-
сы 4-бағ.х12

1 2 3 4 5
бiрл. мың теңге % мың теңге мың теңге

Орталық атқарушы органның 
жауапты хатшысы/ мемлекеттiк
мекеме басшысы _______________  _________________________________
               (қолы)       (аты-жөні (болған жағдайда))
Бюджеттік бағдарлама басшысы _______________ ____________________________
                  (қолы)   (аты-жөні (болған жағдайда))
Бас бухгалтер (ҚЭБ бастығы) _______________ ____________________________
                   (қолы)     (аты-жөні (болған жағдайда))

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 20 мау-
сымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №13806 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2016 жылғы 7 маусым             №288            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 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9756 болып тіркелген, 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2014 жылғы 17 қазанда жарияланған) бұйрығына:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сы-
ныптамасында:

бюджет түсiмдерiнiң сыныптамасында:
2 «Салықтық емес түсiмдер» санатында:
04 «Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы 

Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын жəне қаржыландырылатын 
мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар» 
сыныбында:

1 «Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджет-
тен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен 
(шығыстар см етасынан) ұсталатын жəне қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын 
айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар» кіші сыныбында:

51 «Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржылық бақылау комитеті, республикалық бюджеттен 
қаржыландырылатын оның аумақтық бөлімшелері салатын əкiмшiлiк айыппұлдар, өсімпұлдар, 
санкциялар, өндіріп алулар» ерекшелігі мынадай редакцияда жазылсын:

«51 Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитеті, республикалық бюджеттен 
қаржыландырылатын оның аумақтық бөлімшелері салатын əкiмшiлiк айыппұлдар, өсімпұлдар, 
санкциялар, өндіріп алулар»;

7 «Қарыздар түсімі» санатында:
01 «Мемлекеттік ішкі қарыздар» сыныбында:
1 «Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар» кіші сыныбында:
мынадай мазмұндағы 10 ерекшелікпен толықтырылсын:
«10 Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергiлiктi атқарушы 

органдарының мемлекеттік жəне үкіметтік бағдарламаларды іске асыру шеңберінде тұрғын үй 
құрылысын қаржыландыру үшін iшкi нарықта айналысқа жiберу үшiн шығаратын мемлекеттiк 
бағалы қағаздары шығарылымынан түсетін түсімдер»; 

 бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасында:
07 «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық» функционалдық тобында:
1 «Тұрғын үй шаруашылығы» функционалдық кіші тобында:
271 «Облыстың құрылыс басқармасы» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
009 «Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне тұрғын үй жобалауға 

жəне салуға кредит беру» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 005 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«005 Ішкі қарыздар есебінен»;
281 «Облыстың құрылыс, жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары басқармасы» 

бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
015 «Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне тұрғын үй жобалауға 

жəне салуға кредит беру» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 005 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«005 Ішкі қарыздар есебінен»;
288 «Облыстың құрылыс, сəулет жəне қала құрылысы басқармасы» бюджеттік 

бағдарламалар əкімшісі бойынша:
009 «Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне тұрғын үй жобалауға 

жəне салуға кредит беру» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 005 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«005 Ішкі қарыздар есебінен»; 
 373 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы» бюджеттік 

бағдарламалар əкімшісі бойынша: 
«Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау жəне (немесе) салу, реконструк-

циялау» бюджеттік бағдарламасы бойынша: 
005 «Ішкі көздер есебінен» бюджеттік кіші бағдарламасы мынадай редакцияда жазылсын:
«005 Ішкі қарыздар есебінен»; 
466 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс 

бөлімі» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
003 «Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау жəне (немесе) салу, рекон-

струкциялау» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 034 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«034 Облыстық бюджеттің ішкі көздерінің қаражатынан берілетін кредиттер есебінен»; 
467 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі» бюджеттік бағдарламалар 

əкімшісі бойынша:
003 «Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау жəне (немесе) салу, рекон-

струкциялау» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 034 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«034 Облыстық бюджеттің ішкі көздерінің қаражатынан берілетін кредиттер есебінен»;
472 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сəулет жəне қала құрылысы 

бөлімі» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
003 «Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау жəне (немесе) салу, рекон-

струкциялау» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 034 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«034 Облыстық бюджеттің ішкі көздерінің қаражатынан берілетін кредиттер есебінен»;
483 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс жəне тұрғын үй инспекциясы бөлімі» 
бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:

055 «Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау жəне (немесе) салу, рекон-
струкциялау» бюджеттік бағдарламасы бойынша:

мынадай мазмұндағы 034 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«034 Облыстық бюджеттің ішкі көздерінің қаражатынан берілетін кредиттер есебінен»;
495 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сəулет, тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары бөлімі» бюджеттік 
бағдарламалар əкімшісі бойынша:

007 «Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау жəне (немесе) салу, рекон-
струкциялау» бюджеттік бағдарламасы бойынша:

мынадай мазмұндағы 034 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«034 Облыстық бюджеттің ішкі көздерінің қаражатынан берілетін кредиттер 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 (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9760 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесінде 2014 жылғы 15 қазанда жарияланған) бұйрығына:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Бюджет түсімдерін бюджеттер деңгейлері мен Қазақстан 
Республикасы Ұлттық қорының қолма-қол ақшасының бақылау шоты арасында бөлу кестесінде:

2 «Салықтық емес түсiмдер» санатында
04 «Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық 

Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын жəне қаржыландырылатын мемлекеттік 
мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар» сыныбында:

1 «Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджет-
тен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен 
(шығыстар сметасынан) ұсталатын жəне қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын 
айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар» кіші сыныбында:

51 ерекшелігі:
 «

Мұнай  секторы  ұйымдарынан  түсет ін  түс імдерд і 
қоспағанда, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 
Қаржылық бақылау комитеті, республикалық бюджеттен 
қаржыландырылатын оның аумақтық бөлімшелері салатын 
əкiмшiлiк айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2 04 1 51 100

»
мынадай редакцияда жазылсын:

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, 
Қазақстан  Республикасы  Қаржы  министрлігінің  Ішкі 
мемлекеттік аудит комитеті, республикалық бюджеттен 
қаржыландырылатын оның аумақтық бөлімшелері салатын 
əкiмшiлiк айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2 04 1 51 100

»;
7 «Қарыздар түсімі» санатында:
01 «Мемлекеттік ішкі қарыздар» сыныбында:
1 «Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар» кіші сыныбында:
мынадай мазмұндағы 10 ерекшелікпен толықтырылсын: 
«

Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың жергiлiктi атқарушы органдарының мемлекеттік 
жəне үкіметтік бағдарламаларды іске асыру шеңберінде 
тұрғын үй құрылысын қаржыландыру үшін iшкi нарықта 
айналысқа жiберу үшiн шығаратын мемлекеттiк бағалы 
қағаздары шығарылымынан түсетін түсімдер 

7 01 1 10 100 100
 

».
2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бюджет заңнамасы департаменті (З.А. 

Ерназарова) заңнамамен белгіленген тəртіпте: 
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгiнде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның мерзімді 

баспасөз басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға 
жіберілуін;

3) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінен алынған күннен бастап 
бес жұмыс күні ішінде «Қазақстан Республикасы Əділет министрлігі Республикалық құқықтық 
ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кəсіпорнына 
Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерінің эталондық бақылау банкiнде 
орналастыру үшін жіберілуін; 

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

3. Осы бұйрық мемлекеттік тiркелген күнінен кейін қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрі 
Б.СҰЛТАНОВ

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 17 мау-
сымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №13803 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 17 маусым                 №320             Астана қаласы

«Кәсiптік ұйымдардың, сертификаттау жөнiндегi 
ұйымдардың есептiлiк тiзбесiн, нысандарын және оларды 

ұсыну мерзiмдiлiгiн бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы

 4 мамырдағы № 296 бұйрығына 
өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

«Кəсiптік ұйымдардың, сертификаттау жөнiндегi ұйымдардың есептiлiк тiзбесiн, нысандарын 
жəне оларды ұсыну мерзiмдiлiгiн бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2015 жылғы 4 мамырдағы № 296 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 11261 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 26 
маусымда жарияланған) өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1-тармақта:
4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«4) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сəйкес бухгалтерлік есеп пен есептілік саласында 

халықаралық ұйымдармен ынтымақтастығы туралы есеп нысаны;»;
6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
 «6) осы бұйрыққа 6-қосымшаға сəйкес бухгалтерлерді кəсіби сертификаттау жөніндегі ак-

кредиттелген ұйым таныған жəне берген сертификаттар туралы есеп нысаны;»;
мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
«1-1) Бухгалтерлердің кəсiби ұйымдары, бухгалтерлерді сертификаттау жөнiндегi ұйымдар 

есептілігін электронды форматта ұсынады.»;
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-қосымшалар осы бұйрыққа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7- қосымшаларға сəйкес ре-

дакцияда жазылсын.
2. Бухгалтерлік есеп жəне аудит əдіснамасы департаменті (А.Т. Бектұрова) заңнамада 

белгіленген тəртіппен :
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден кейін 

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

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінен алған күннен бастап бес 
жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау 
банкінде орналастыру үшін Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің «Республикалық 
құқықтық ақпараттық орталығы» Шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнына ресми жариялауға жіберілуін; 

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

3. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Қаржы министрі 
Б.СҰЛТАНОВ

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2016 жылғы 17 маусымдағы №320 бұйрығына 1-қосымша 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің
 2015 жылғы 4 мамырдағы № 296 бұйрығына 1-қосымша 

Нысан

Бухгалтерлердің аккредиттелген кəсіби ұйымдары мен бухгалтерлерді кəсіби сер-
тификаттау жөніндегі ұйымдар есептілігінің тізбесі жəне мерзімділігі 

Р/с 
№ Есептің атауы Ұсыну мерзімі

Бухгалтерлердің аккредиттелген кəсіби ұйымдары
1 Бухгалтерлердің аккредиттелген кəсіби ұйымына енген 

(шыққан) бухгалтерлердің, кəсіби бухгалтерлердің жəне 
бухгалтерлік ұйымдардың саны туралы есеп

есепт і  жылдан  кей інг і 
жылдың 15 ақпанына дейінгі 
мерзімде 

2 Бухгалтерлердің аккредиттелген кəсіби ұйымдары 
мүшелерінің біліктілігін арттыру туралы есеп

3 Бухгалтерлік есеп пен есептілік саласында халықаралық 
ұйымдармен ынтамақтастық туралы есеп

4 Бухгалтерлердің аккредиттелген кəсіби ұйымдарының 
жұмыс органдары құрылымының өзгергені туралы есеп

Бухгалтерлерді кəсіби сертификаттау жөніндегі аккредиттелген ұйымдар

(Соңы 18-бетте) 
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5 Бухгалтерлерді кəсіби сертификаттау жөніндегі аккре-
диттелген ұйым берген жəне таныған сертификаттар 
туралы есеп

емтихан өткен күннен ба-
стап үш ай ішінде таныл ған 
жəне берілген сертификат-
тарда, сондай-ақ емти хан-
дық модульге өзгертулер 
енгізген күннен бастап 

6 Пəндер бойынша өткізілген емтихандар туралы жəне ем-
тихан модульдерінің өзгеруі туралы есеп

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2016 жылғы 17 маусымдағы №320 бұйрығына 2-қосымша 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің
2015 жылғы 4 мамырдағы № 296 бұйрығына 2-қосымша 

Нысан

Бухгалтерлердің аккредиттелген кəсіби ұйымына енген (шыққан) бухгалтерлердің, 
кəсіби бухгалтерлердің жəне бухгалтерлік ұйымдардың саны туралы есеп 

Жыл____________________________________
Кəсіби аудиторлық ұйымның БСН ___________________________________
Кəсіби аудиторлық ұйымның атауы __________________________

Бухгалтерлер мен кəсіби бухгалтерлердің саны туралы мəліметтер 
№ 

Ж
СН

Т.
А.
Ə

. (
бо
лғ
ан

 
ке
зд
е)

Мекенжайы Кəсіби бухгалтер 
сертификаты

Ен
ге
н 
кү
ні

Ш
ық
қа
н 
кү
ні

Бухгалтерлердің 
кəсіби 

ұйымындағы 
мүшелік билеті 
немесе оның 
мүшелігін рас-

тайтын құжаттың 
нөмірі

Қазақстан 
Республикасы 

Қаржы 
министрлігінің 
Консультативтік 
орган құрамына 
өкілеттік туралы 

ақпарат

өң
ір

толық ме-
кенжайы, 
телефоны, 
электрон-
дық мекен-

жайы

нө
мі
рі

Бе
рі
лг
ен

 кү
ні сертифи-

кат берген 
ұйымның 
атауы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Бухгалтерлік ұйымдардың саны туралы мəліметтер
 № 

Бу
хг
ал
те
рл
ік 
ұй
ым

ны
ң 

БС
Н

Бу
хг
ал
те
рл
ік 
ұй
ым

ны
ң 

ат
ау
ы

Ба
сш

ыс
ын

ың
 Ж

СН

Ба
сш

ыс
ын

ың
 Т

.А
.Ə

. 
(б
ол
ға
н 
ке
зд
е)

Заңды мекенжайы Тұрақты мекен-
жайы 

Ен
ге
н 
кү
ні

Ш
ық
қа
н 
кү
ні

Бухгалтер-
лердің 
кəсіби 

ұйымындағы 
мүшелік 
билеті не-
месе оның 
мүшелігін 
растайтын 
құжаттың 
нөмірі

өңір қала/аудан, 
мекенжайы, 
телефоны, 
электрондық 
мекенжайы

өңір қала/район, 
мекенжайы, 
телефоны, 
электрондық 
мекенжайы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Бухгалтерлердің аккредиттелген 
кəсіби ұйымының басшысы ____________  _______________
           қолы   (Т.А.Ə. (болған кезде))

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2016 жылғы 17 маусымдағы №320 бұйрығына 3-қосымша 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің
2015 жылғы 4 мамырдағы №296 бұйрығына 3-қосымша 

Нысан

Бухгалтерлердің аккредиттелген кəсіби ұйымы мүшелерінің біліктілігін арттыру 
туралы есеп

Жыл____________________________________
Кəсіби аудиторлық ұйымның БСН ___________________________________
Кəсіби аудиторлық ұйымның атауы __________________________

р/с 
№
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ң 
Ж
СН

Кə
сіб
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Бухгалтерлердің аккредиттелген 
кəсіби ұйымының басшысы ____________  ____________________________
             қолы        (Т.А.Ə. (болған кезде))

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2016 жылғы 17 маусымдағы №320 бұйрығына 4-қосымша 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2015 жылғы 4 мамырдағы №296 бұйрығына 4-қосымша 

Нысан

Бухгалтерлік есеп пен есептілік саласында халықаралық ұйымдармен 
ынтымақтастық туралы есеп 

Жыл_______________________________
Бухгалтерлердің кəсіби ұйымының БСН ___________________________________
Бухгалтерлердің кəсіби ұйымының атауы __________________________

р/с 
№

Ынтымақтастықтың 
мазмұны мен нысаны

ХҚЕС бой-
ынша ко-
митет

Халықаралық 
бухгалтерлер 
федераци-

ясы 

ЮНКТАД есеп 
жəне есептілік 
стандартта-
ры бойынша 
Үкіметаралық 
жұмыс тобы

Басқа 
халықаралық 
ұйымдар

Ия /
Жоқ

толық 
жазу

Ия/
Жоқ

толық 
жазу

Ия/
Жоқ

толық 
жазу

Ия/
Жоқ

толық 
жазу

1 Тиісті органдарда 
өкілдерінің болуы

2 Стандарттар жобалары 
бойынша ұсыныстар мен 
ескертулерді жолдау

3 Рұқсатты талап ететін 
мəселелерді қою, стан-
дарттарды түсіндіру үшін 
сұраулар жіберу

4 Ұлттық шаруашылық 
субьектілерімен стандарт-
тардың сынамалық 
қолдануын жүргізу

5 Бірлесіп конференция, се-
минарлар, симпозиумдар, 
конгресстер өткізу

6 Персоналды ұсыну

7 Ынтамақтастықтың 
басқа да түрлері (қан-
дай екенін көрсету)

Бухгалтерлердің аккредиттелген 
кəсіби ұйымының басшысы ____________  ____________________________
             қолы        (Т.А.Ə. (болған кезде))

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2016 жылғы 17 маусымдағы №320 бұйрығына 5-қосымша 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2015 жылғы 4 мамырдағы № 296 бұйрығына 5-қосымша 

Нысан

Бухгалтерлердің аккредиттелген кəсіби ұйымдарының жұмыс органдары 
құрылымының өзгеруі туралы есеп

Жыл_______________________________
Бухгалтерлердің кəсіби ұйымының БСН ___________________________________
Бухгалтерлердің кəсіби ұйымының атауы __________________________
Бухгалтерлердің кəсіби ұйым басшысының Т.А.Ə. (болған кезде) _____________________
ЖСН________________
Сайланған (тағайындалған) күні мен мерзімі ____________________

Р/с 
№

Бөлімшенің атауы Бөлімше 
басшы-

сының ла-
уазымы

Бөлімше 
басшы-
сының 
ЖСН

Басшының 
Т.А.Ə. 

(болған 
кезде)

Бай-
ланыс 
теле-
фоны

Элек-
трондық 
мекен-
жайы

1 2 3 4 5 6 7
1 Халықаралық қаржылық есептілік 

стандарттары бойынша
2 Бухгалтерлердің біліктілігін артты-

ру бойынша 
3 Этика мəселесі бойынша
4 Дауларды қарастыру бойынша 
5 Басқа органдар

Бухгалтерлердің аккредиттелген 
кəсіби ұйымының басшысы ____________  ____________________________
             қолы        (Т.А.Ə. (болған кезде))

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2016 жылғы 17 маусымдағы №320 бұйрығына 6-қосымша 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2015 жылғы 4 мамырдағы №296 бұйрығына 6-қосымша 

Нысан

Бухгалтерлерді кəсіби сертификаттау жөніндегі аккредиттелген ұйым таныған 
жəне берген сертификаттар туралы есеп

Бухгалтерлерді кəсіби сертификаттау жөніндегі аккредиттелген ұйымының БСН _________
Бухгалтерлерді кəсіби сертификаттау жөніндегі аккредиттелген ұйымының атауы _______
Жыл ______________
Тоқсан ______________

Р/
с 
№
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«Аудитор» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

* Есепті кезеңдегі кəсіби бухгалтерлерге кандидаттардың,
сондай-ақ кəсіби бухгалтер сертификатын алған кəсіби бухгалтерлердің
Т.А.Ə. көрсетіледі

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2016 жылғы 17 маусымдағы №320 бұйрығына 7-қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2015 жылғы 4 мамырдағы№ 296 бұйрығына 7-қосымша 

Нысан

Пəндер бойынша өткізілген емтихандар туралы жəне емтихандық модульдердің 
өзгеруі туралы есеп

Р/с 
№ 

Пəн атауы Өткі-
зіл-
ген 
орны 
(өңір)

Өткі-
зілген 
емти-
хан 
саны

Бір 
емти-
ханның 
орташа 
құны

Өткі-
зілген 
оқыту 

курсының 
саны

Пəн бойын-
ша оқытудың 
орташа құны 

(болған 
кезде)

Қайта 
тапсы-
рылған 
емтихан 
саны

Емтихан-
ды қайта 
тапсыру 
құны

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Халықаралық 

қаржылық 
есептілік 
стандартта-
рына  сəйкес 
бухгалтерлік 
есеп

2 Салық  жəне 
салық салу

3 Азаматтық 
құқық

Емтихандық модульдердің өзгеруі туралы есеп
р/с № Пəндер бойынша емти-

хан модульдерінің атауы
Өзгерістер 

енгізу үшін негіз
Өзгеріс 

енгізу күні
Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрлігіне 

ұсыну күні
1 2 3 4 5

Бухгалтерлердің аккредиттелген 
кəсіби ұйымының басшысы ____________  ____________________________
             қолы        (Т.А.Ə. (болған кезде))

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 27 
шілдеде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14004 
болып енгізілді. 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 21 маусым          №325           Астана қаласы

«Мүлікті жария ету туралы декларацияның нысанын және 
оны толтыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 27 
қарашадағы № 593 бұйрығына өзгеріс және толықтыру 

енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН:
1. «Мүлікті жария ету туралы декларацияның нысанын жəне оны толтыру қағидаларын 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 27 қарашадағы № 
593 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12391 болып 
тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 22 желтоқсанда жарияланған) 
мынадай өзгеріс жəне толықтыру енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мүлікті жария ету туралы декларацияны толтыру 
қағидаларында: 

10-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
«Бұл ретте, жария ету субъектісіне екінші деңгейдегі банк арқылы банк белгілеген шартпен 

декларацияны хабарламасы бар тапсырыс хатпен пошта бойынша қағаз тасымалдағышта 
тапсыруға рұқсат етіледі.»;

19-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«19. «Жария етілетін ақшаның сомасы» деген ашық жолда екінші деңгейдегі банкте немесе 

Ұлттық пошта операторында жария ету мақсаты үшін ашылған банк шотына оларды есептеген 
(аударған) күнге тиісті шетел валютасын айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша ұлттық 
валютада жария етілетін ақшаның сомасы көрсетіледі.».

2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті (Д.Е. 
Ерғожин) заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрықтың мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оны мерзімді 

баспа басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға 
жолдауды;

3) Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінен алған күннен бастап бес жұмыс 
күні ішінде оны Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау 
банкінде орналастыру үшін «Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің Республикалық 
құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнына жолдауды;

4) 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

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 8 шілдеде 
Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №13895 бо-
лып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2016 жылғы 25 шілде                 №390             Астана қаласы 

 «Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік 
сыныптамасының кейбір мәселелері» Қазақстан 

Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 18 
қыркүйектегі № 403 бұйрығына өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН:
1. «Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мəселелері» 

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) мынадай 
өзгер істер мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сы-
ныптамасында:

бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасында:
01 «Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер» функционалдық тобында:
1 «Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы жəне 

басқа органдар» функционалдық кіші тобында:
112 «Аудан (облыстық маңызы бар қала) мəслихатының аппараты» бюджеттік 

бағдарламалар əкімшісі бойынша:
003 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
122 «Аудан (облыстық маңызы бар қала) əкімінің аппараты» бюджеттік бағдарламалар 

əкімшісі бойынша:
003 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
123 «Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ əкімінің ап-

параты» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
022 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
2 «Қаржылық қызмет» функционалдық кіші тобында:
452 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі» бюджеттік бағдарламалар 

əкімшісі бойынша:
018 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
5 «Жоспарлау жəне статистикалық қызмет» функционалдық кіші тобында:
453 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика жəне бюджеттік жоспарлау 

бөлімі» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
004 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
9 «Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер» функционалдық кіші тобында:
241 «Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі 

бойынша:
001 «Энергетика, атом энергиясы, мұнай-газ жəне мұнай-химия өнеркəсібі жəне қоршаған 

ортаны қорғау саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасы 
бойынша:

мынадай мазмұндағы 111 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«111 Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің күрделі шығыстары»;
242 «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі» бюджеттік 

бағдарламалар əкімшісі бойынша:
001 «Стандарттау, метрология, өнеркəсіп, инвестициялар тарту, геология, туристік инду-

стрия, индустриялық саясатты қалыптастыру, инфрақұрылымды жəне бəсекелестік нарықты, 
көлік жəне коммуникацияны, байланысты, ақпараттандыруды жəне ақпаратты дамыту, ғарыш 
қызметін үйлестіру жəне бақылау саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру жəне іске асы-
ру» бюджеттік бағдарламаның жəне 100 «Стандарттау, метрология, өнеркəсіп, инвестициялар 
тарту, геология, туристік индустрия, индустриалдық саясатты қалыптастыру, инфрақұрылымды 
жəне бəсекелестік нарықты, көлік жəне коммуникацияны, байланысты, ақпараттандыру жəне 
ақпаратты дамыту, ғарыш қызметін үйлестіру жəне бақылау саласында мемлекеттік саясатты 
қалыптастыру жəне іске асыру уəкілетті органның қызметін қамтамасыз ету» бюджеттік кіші 
бағдарламаның атауы мынадай редакцияда жазылсын:

«001 Стандарттау, метрология, өнеркəсіп, инвестициялар тарту, геология, туристік инду-
стрия, индустриялық саясатты қалыптастыру, инфрақұрылымды жəне бəсекелестік нарықты, 
көлік жəне коммуникацияны, ғарыш қызметін үйлестіру жəне бақылау саласында мемлекеттік 
саясатты қалыптастыру жəне іске асыру

100 Стандарттау, метрология, өнеркəсіп, инвестициялар тарту, геология, туристік инду-
стрия, индустриялық саясатты қалыптастыру, инфрақұрылымды жəне бəсекелестік нарықты, 
көлік жəне коммуникацияны, ғарыш қызметін үйлестіру саласында құзыретті органның қызметін 
қамтамасыз ету»;

243 «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі» бюджеттік бағдарламалар 
əкімшісі бойынша:

001 «Экономика, сауда саясатын, тұтынушылардың құқықтарын қорғау жəне халықтың 
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы саясатты қалыптастыру жəне 
дамыту, мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру жəне іске асыру, табиғи монополи-
ялар субъектілерінің жəне статистика қызметі саласындағы қызметті peттеу, бəсекелестікті 
қорғауды қамтамасыз ету, өңірлік даму, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, 
кəсіпкерлікті дамыту жəне жер ресурстарын басқару саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі 
көрсетілетін қызметтер» бюджеттік бағдарламаның жəне 100 «Экономика, сауда саясатын, 
тұтынушылардың құқықтарын қорғау жəне халықтың санитариялық-эпидемиологиялық əл-
ауқаты саласындағы саясатты қалыптастыру жəне дамыту, мемлекеттік материалдық резервті 
қалыптастыру жəне іске асыру, табиғи монополиялар субъектілерінің жəне статистика қызметі 
саласындағы қызметті peттеу, бəсекелестікті қорғауды қамтамасыз ету, өңірлік даму, құрылыс, 
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, кəсіпкерлікті дамыту жəне жер ресурстарын басқару 
саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі уəкілетті органның қызметін қамтамасыз ету» 
бюджеттік кіші бағдарламаның атауы мынадай редакцияда жазылсын:

«001 Экономика, сауда саясатын, тұтынушылардың құқықтарын қорғау жəне халықтың 
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы саясатты қалыптастыру жəне 
дамыту, мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру жəне іске асыру, табиғи монополи-
ялар субъектілерінің жəне статистика қызметі саласындағы қызметті peттеу, бəсекелестікті 
қорғауды қамтамасыз ету, өңірлік даму, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, 
кəсіпкерлікті дамыту саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі көрсетілетін қызметтер

100 Экономика, сауда саясатын, тұтынушылардың құқықтарын қорғау жəне халықтың 
санитариялық-эпидемиологиялық əл-ауқаты саласындағы саясатты қалыптастыру жəне 
дамыту, мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру жəне іске асыру, табиғи монопо-
лиялар субъектілерінің жəне статистика қызметі саласындағы қызметті peттеу, бəсекелестікті 
қорғауды қамтамасыз ету, өңірлік даму, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, 
кəсіпкерлікті дамыту саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі уəкілетті органның қызметін 
қамтамасыз ету»;

454 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кəсіпкерлік жəне ауыл шаруашылығы 
бөлімі» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:

007 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
471 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру жəне спорт бөлімі» 

бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
018 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
483 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс жəне тұрғын үй инспекциясы бөлімі» 
бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:

002 «Ақпараттық жүйелер құру» жəне 003 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» 
бюджеттік бағдарламалардың атауына орыс тілінде өзгеріс енгізілді, мемлекеттік тілдегі 
мəтін өзгермейді;

492 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, 
жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары жəне тұрғын үй инспекциясы бөлімі» бюджеттік 
бағдарламалар əкімшісі бойынша:

013 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
494 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кəсіпкерлік жəне өнеркəсіп бөлімі» 

бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
003 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
03 «Қоғамдық тəртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі» функционалдық 

тобында:
9 «Қоғамдық тəртіп жəне қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер» функционалдық 

кіші тобында:
492 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары жəне тұрғын үй инспекциясы бөлімі» бюджеттік 
бағдарламалар əкімшісі бойынша:

021 «Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету» бюджеттік 
бағдарламасы бойынша:

мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
499 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі» 

бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
003 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
04 «Бiлiм беру» функционалдық тобында:
9 «Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер» функционалдық кіші тобында:
471 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру жəне спорт бөлімі» 

бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
020 «Жетім баланы (жетім балаларды) жəне ата-аналарының қамқорынсыз қалған ба-

ланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері» 
бюджеттік бағдарламасы бойынша:

мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
027 «Жетім баланы (жетім балаларды) жəне ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы 

(балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге 
арналған төлемдер» бюджеттік бағдарламасы бойынша:

мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
06 «Əлеуметтiк көмек жəне əлеуметтiк қамсыздандыру» функционалдық тобында:
1 «Əлеуметтiк қамсыздандыру» функционалдық кіші тобында:
464 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі» бюджеттік бағдарламалар 

əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламасы бар 031 бюджеттік 

бағдарламамен толықтырылсын:
«031 Жетім балаларды жəне ата-аналарының қамқорынсыз қалған, отбасылық үлгідегі 

балалар үйлері балаларды мемлекеттік қолдау
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
471 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру жəне спорт бөлімі» 

бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламасы бар 031 бюджеттік 

бағдарламамен толықтырылсын:
«031 Жетім балаларды жəне ата-аналарының қамқорынсыз қалған, отбасылық үлгідегі 

балалар үйлері балаларды мемлекеттік қолдау

011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
9 «Əлеуметтiк көмек жəне əлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер» 

функционалдық кіші тобында:
451 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту жəне əлеуметтік 

бағдарламалар бөлімі» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
021 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
07 «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық» функционалдық тобында:
1 «Тұрғын үй шаруашылығы» функционалдық кіші тобында:
242 «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі» бюджеттік 

бағдарламалар əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 017 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 жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму

017 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт 
қаражатынан сыртқы қарыздарды бірлесіп қаржыландыру есебінен»;

243 «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі» бюджеттік бағдарламалар 
əкімшісі бойынша:

156 «Қазақстан Республикасының орнықты дамуына жəне өсуіне жəрдемдесу шеңберінде 
облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы қалаларының бюджеттеріне квазимемлекеттік 
сектор субъектілерінің жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму» бюджеттік 
бағдарламасы бойынша:

мынадай мазмұндағы 017 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«017 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт 

қаражатынан сыртқы қарыздарды бірлесіп қаржыландыру есебінен»;
279 «Облыстың энергетика жəне тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» 

бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
047 «Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) 

на увеличение уставного капитала субъектов квазигосударственного сектора в рамках содей-
ствия устойчивому развитию и росту Республики Казахстан» жəне 049 «Увеличение уставного 
капитала субъектов квазигосударственного сектора в рамках содействия устойчивому развитию 
и росту Республики Казахстан» бюджеттік бағдарламалары бойынша:

мынадай мазмұндағы 017 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«017 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт 

қаражатынан сыртқы қарыздарды бірлесіп қаржыландыру есебінен»;
458 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары бөлімі» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі 
бойынша:

031 «Кондоминиум объектісіне техникалық паспорттар дайындау» бюджеттік бағдарламасы 
бойынша:

мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
054 «Қазақстан Республикасының орнықты дамуына жəне өсуіне жəрдемдесу шеңберінде 

квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жарғылық капиталын ұлғайту» бюджеттік 
бағдарламасы бойынша:

мынадай мазмұндағы 017 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«017 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт 

қаражатынан сыртқы қарыздарды бірлесіп қаржыландыру есебінен»;
467 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі» бюджеттік бағдарламалар 

əкімшісі бойынша:
025 «Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу» бюджеттік 

бағдарламаның атауына орыс тілінде өзгеріс енгізілді, мемлекеттік тілдегі мəтін өзгермейді;
487 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық жəне 

тұрғын үй инспекциясы бөлімі» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
054 «Қазақстан Республикасының орнықты дамуына жəне өсуіне жəрдемдесу шеңберінде 

квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жарғылық капиталын ұлғайту» бюджеттік 
бағдарламасы бойынша:

мынадай мазмұндағы 017 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«017 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт 

қаражатынан сыртқы қарыздарды бірлесіп қаржыландыру есебінен»;
492 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары жəне тұрғын үй инспекциясы бөлімі» бюджеттік 
бағдарламалар əкімшісі бойынша:

003 «Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру» бюджеттік бағдарламасы 
бойынша:

мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
2 «Коммуналдық шаруашылық» функционалдық кіші тобында:
497 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық 

бөлімі» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
026 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін 

пайдалануды ұйымдастыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
08 «Мəдениет, спорт, туризм жəне ақпараттық кеңістiк» функционалдық тобында:
2 «Спорт» функционалдық кіші тобында:
471 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру жəне спорт бөлімі» 

бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
014 «Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу» 

бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
3 «Ақпараттық кеңiстiк» функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 100, 101 жəне 104 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 003 бюджеттік 

бағдарламасы бар 245 бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:
«245 Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігі
003 Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу
100 Мемлекеттік ақпараттық тапсырысты орналастыру
101 Ақпарат саласындағы қайраткерлерді ынталандыру
104 Нашақорлыққа жəне есірткі бизнесіне қарсы күрес»;
478 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мəдениет жəне тілдерді да-

мыту бөлімі» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
005 «Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасы 

бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
4 «Туризм» функционалдық кіші тобында:
480 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) туризм бөлімі» бюджеттік бағдарламалар 

əкімшісі бойынша:
003 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
9 «Мəдениет, спорт, туризм жəне ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де 

қызметтер» функционалдық кіші тобында:
478 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мəдениет жəне тілдерді да-

мыту бөлімі» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
003 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
032 «Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің жəне ұйымдарының күрделі 

шығыстары» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
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:
462 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі» бюджеттік 

бағдарламалар əкімшісі бойынша:
006 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
473 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі» бюджеттік 

бағдарламалар əкімшісі бойынша:
003 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
047 «Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін, алып қоймай 

залалсыздандырылған (зарарсыздандырылған) жəне қайта өңделген жануарлардың, жану-
арлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу» бюджеттік бағдарламасы 
бойынша:

мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
5 «Қоршаған ортаны қорғау» функционалдық кіші тобында:
241 «Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі 

бойынша:
155 «Қазақстан Республикасының орнықты дамуына жəне өсуіне жəрдемдесу шеңберінде 

техникалық көмек іс-шараларын іске асыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 012 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«012 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт 

қаражатынан грантты бірлесіп қаржыландыру есебінен»;
6 «Жер қатынастары» функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 100, 101 жəне 102 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 259 бюджеттік 

бағдарламасы бар 212 бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:
«212 Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
259 Жер ресурстары туралы ақпаратка қол жетімділікті арттыру
100 Мемлекеттік жер кадастры мəліметтерін қалыптастыру
101 Топографиялық-геодезиялық жəне картографиялық өнімдерді жəне олардың сақталуын 

қамтамасыз ету
102 Облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы қалаларының бюджеттеріне жердің пай-

даланылуы мен қорғалуын бақылау жөніндегі уəкілетті органның штат санын ұстауға берілетін 
ағымдағы нысаналы трансферттер»;

463 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі» бюджеттік 
бағдарламалар əкімшісі бойынша:

002 «Ауыл шаруашылығы алқаптарын бiр түрден екiншiсiне ауыстыру жөнiндегi жұмыстар» 
бюджеттік бағдарламасы бойынша:

мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
006 «Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, 

ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналасты-
ру» бюджеттік бағдарламасы бойынша:

мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
007 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты 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:
001 «Ауыл шаруашылығы жəне табиғатты пайдалану саласындағы жоспарлау, реттеу, 

басқару» бюджеттік бағдарламаның жəне 100 «Ауыл шаруашылығы жəне табиғатты пайда-
лану саласындағы жоспарлау, реттеу, басқару» бюджеттік кіші бағдарламаның атауы мына-
дай редакцияда жазылсын:

«001 Ауыл шаруашылығы, табиғатты пайдалану жəне жер ресурстарын пайдалану 
саласындағы жоспарлау, реттеу, басқару

100 Ауыл шаруашылығы, табиғатты пайдалану жəне жер ресурстарын пайдалану 
саласындағы жоспарлау, реттеу, басқару»;

454 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кəсіпкерлік жəне ауыл шаруашылығы 
бөлімі» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:

010 «Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
11 «Өнеркəсіп, сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі» функционалдық тобында:
2 «Сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі» функционалдық кіші тобында:
466 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс 

бөлімі» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
013 «Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық 

(облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің жəне өзге де ауылдық елді мекендердің бас 
жоспарларын əзірлеу» бюджеттік бағдарламасы бойынша:

мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
015 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
12 «Көлiк жəне коммуникация» функционалдық тобында:
1 «Автомобиль көлiгi» функционалдық кіші тобында:
242 «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі» бюджеттік 

бағдарламалар əкімшісі бойынша:
151 «Қазақстан Республикасының орнықты дамуына жəне өсуіне жəрдемдесу шеңберінде 

бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін əзірлеу» 
бюджеттік бағдарламасы бойынша:

мынадай мазмұндағы 017 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«017 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт 

қаражатынан сыртқы қарыздарды бірлесіп қаржыландыру есебінен»;
мынадай мазмұндағы 017 бюджеттік кіші бағдарламасы бар 157 бюджеттік бағдарламамен 

толықтырылсын:
«157 Мемлекеттік-жекешелік əріптестік республикалық жобаларды, оның ішінде 

концессиялық жобаларды дайындау
017 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт 

қаражатынан сыртқы қарыздарды бірлесіп қаржыландыру есебінен»;
485 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі жəне автомобиль 

жолдары бөлімі» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
023 «Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасы 

бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
5 «Темiр жол көлiгi» функционалдық кіші тобында:
242 «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі» бюджеттік 

бағдарламалар əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 017 бюджеттік кіші бағдарламасы бар 158 бюджеттік бағдарламамен 

толықтырылсын:
«158 Облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы қалаларының бюджеттеріне 

Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жергілікті жобаларын, оның ішінде концессиялық жобаларды 
дайындауға ағымдағы нысаналы трансферттер

017 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт 
қаражатынан сыртқы қарыздарды бірлесіп қаржыландыру есебінен»;

384 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жолаушылар көлігі басқармасы» 
бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:

мынадай мазмұндағы 017 бюджеттік кіші бағдарламасы бар 018 бюджеттік бағдарламамен 
толықтырылсын:

«018 Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жергілікті жобаларды, оның ішінде концессиялық 
жобаларды дайындау

017 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт 
қаражатынан сыртқы қарыздарды бірлесіп қаржыландыру есебінен»;

9 «Көлiк жəне коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер» функционалдық кіші 
тобында:

мынадай мазмұндағы 100, 102, 103, 104 жəне 110 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 
001 бюджеттік бағдарламасы бар 245 бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:

«245 Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігі
001 Байланыс, ақпараттандыру жəне ақпарат саласында мемлекеттік саясатты 

қалыптастыру жəне іске асыру
100 Байланыс, ақпараттандыру жəне ақпарат саласында уəкілетті органның қызметін 

қамтамасыз ету
102 Орталық коммуникациялар қызметінің жұмысын қамтамасыз ету
103 Əлеуметтік, сараптамалық зерттеулер жүргізу жəне консалтинг қызметтерін көрсету
104 Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету жəне мемлекеттік органдарды 

ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету
110 Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің күрделі шығыстары»;
мынадай мазмұндағы 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 жəне 108 бюджеттік кіші 

бағдарламалары бар 002 бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын:
«002 «Электрондық үкіметті», инфокоммуникациялық инфрақұрылымды жəне ақпараттық 

қауіпсіздікті дамыту
100 Ведомствоаралық ақпараттық жүйелердiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету
101 Орталық мемлекеттiк жəне жергiлiктi атқарушы органдардың ақпараттық технология-

ларды қолдану қызметiнiң тиiмдiлiгiне бағалау жүргiзу жөнiндегі қызметтер
102 «Электрондық үкiмет» шеңберiнде халықты оқыту бойынша қызметтер
103 Халыққа қызмет көрсету орталықтарының жеке жəне заңды тұлғаларға «бір тере-

зе» қағидаты бойынша мемлекеттiк қызметтерді көрсетуі жөнiндегi қызметiн ұйымдастыру
104 Қазақстан Республикасының орбиталық-жиiлiк ресурсын халықаралық-құқықтық 

қорғау жəне үйлестiру
105 Ауылдағы байланыс операторларының əмбебап байланыс қызметтерiн ұсыну бой-

ынша залалдарын субсидиялау
106 Ақпараттық-коммуникациялық желiлердiң мониторингi жүйесiн сүйемелдеу
107 Радиожиiлiк спектрiнiң жəне радиоэлектрондық құралдардың мониторингi жүйесiн 

техникалық сүйемелдеу
108 Байланыс операторлары желiлерін басқару жүйесi мен мониторингiн сүйемелдеу»;
мынадай мазмұндағы 004, 100, 101, 102, 105, 109, 114, 116, 119 жəне 122 бюджеттік 

бағдарламалармен толықтырылсын:
«004 Цифрлық телерадиохабарды енгізу жəне дамыту үшін «Зерде» ұлттық 

инфокоммуникациялық холдингі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту
100 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу
101 Өкілдiк шығындарға арналған қаражат есебiнен іс-шаралар өткізу
102 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізуге 

арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер
105 Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін 

жəне мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың 
конкурстық құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды 
консультациялық сүйемелдеу

109 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен 
іс-шаралар өткізу

114 Қазақстан Республикасы Үкіметі резервінің қаражаты есебінен соттардың шешімдері 
бойынша орталық мемлекеттік органдардың міндеттемелерін орындау

116 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-
шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

119 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-шаралар өткізу
122 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-шаралар өткізуге 

арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер»;
13 «Басқалар» функционалдық тобында:
3 «Кəсiпкерлiк қызметтi қолдау жəне бəсекелестікті қорғау» функционалдық кіші тобында:
243 «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі» бюджеттік бағдарламалар 

əкімшісі бойынша:
155 «Қазақстан Республикасының орнықты дамуына жəне өсуіне жəрдемдесу шеңберінде 

техникалық көмек іс-шараларын іске асыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 004 жəне 017 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«004 Cыртқы қарыздар есебiнен
017 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт 

қаражатынан сыртқы қарыздарды бірлесіп қаржыландыру есебінен»;
278 «Облыстың кəсіпкерлік жəне сауда басқармасы» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі 

бойынша:
мынадай мазмұндағы 015 бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын:
«015 Мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыруға «Даму» кəсіпкерлікті дамыту 

қоры» АҚ-ға кредит беру»;
9 «Басқалар» функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 120 бюджеттік бағдарламасы бар 245 бюджеттік бағдарламалар 

əкімшісімен толықтырылсын:
«245 Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігі
120 Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді 

орындау»;
397 «Астана қаласының инвестициялар жəне даму басқармасы» бюджеттік бағдарламалар 

əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 008 бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын:
«008 Индустриалдық-инновациялық инфрақұрылымды дамыту»:
14 «Борышқа қызмет көрсету» функционалдық тобында:
1 «Борышқа қызмет көрсету» функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 100 жəне 101 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 012 бюджеттік 

бағдарламасы бар 274 бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:
«274 Облыстың мемлекеттік активтер жəне сатып алу басқармасы
012 Жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет көрсету
100 Қарыздар бойынша сыйақылар жəне өзге де төлемдер төлеу
101 Қарыздарды орналастырғаны үшін комиссиялық төлем»;
16 «Қарыздарды өтеу» функционалдық тобында:
1 «Қарыздарды өтеу» функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 025 жəне 026 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 013 бюджеттік 

бағдарламасы бар 274 бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:
«274 Облыстың мемлекеттік активтер жəне сатып алу басқармасы
013 Жергілікті атқарушы органның борышын өтеу
025 Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша
026 Қарыз шарттары бойынша».
2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бюджет заңнамасы департаменті (З.А. 

Ерназарова) заңнамада белгіленген тəртіппен: 
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгiнде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он күнтізбелік күн ішінде оның мерзімді 

баспасөз басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға 
жіберілуін;

3) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінен алынған күннен бастап 
бес жұмыс күні ішінде «Қазақстан Республикасы Əділет министрлігі Республикалық құқықтық 
ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кəсіпорнына 
Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерінің эталондық бақылау банкiнде 
орналастыру үшін жіберілуін; 

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

3. Осы бұйрық мемлекеттік тiркелген күнінен кейін қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің міндетін атқарушы 
Р.ДƏЛЕНОВ

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 28 
шілдеде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14008 
болып енгізілді. 

 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 29 шілде             №412         Астана қаласы

«Мемлекеттік кірістер органдары лауазымды адамдарының 
тауарларға кедендік тазартуды жасау қағидаларын бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2015 жылғы 31 наурыздағы № 246 бұйрығына өзгеріс енгізу 

туралы

БҰЙЫРАМЫН:
1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің «Мемлекеттік кірістер органдары лауазымды 

адамдарының тауарларға кедендік тазартуды жасау қағидаларын бекіту туралы» 2015 жылғы 
31 наурыздағы № 246 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 10874 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылы 15 мамырда 
жарияла нған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мемлекеттік кірістер органдары лауазымды адамдарының 
тауарларға кедендік тазартуды жасау қағидалары осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес редак-
цияда жазылсын.

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

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оны ресми 

жариялауға мерзімді баспа басылымдарына жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесіне 
жолдауды; 

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінен алған күннен ба-
стап бес жұмыс күні ішінде оны Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкінде орналастыру үшін Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорынына жіберуді;

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

3. Осы бұйрық 2017 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі жəне ресми 
жариялауға жатады.

Қазақстан Республикасының Қаржы министрі
Б.СҰЛТАНОВ

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
20 16 жылғы 29 шілдедегі №412 бұйрығына қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2015 жылғы 31 наурыздағы № 246 бұйрығымен бекітілген

Мемлекеттік кірістер органдары лауазымды адамдарының тауарларға кедендік 
тазартуды жасау қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Мемлекеттік кірістер органдары лауазымды адамдарының тауарларға кедендік 

тазартуды жасау қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) «Қазақстан Республикасындағы ке-
ден ісі туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 30 маусымдағы Кодексінің (бұдан 
əрі – Кодекс) 271-бабына сəйкес əзірленді жəне тауарларды кедендік рəсіммен орналастыру 
кезінде кедендік тазартумен жəне тауарларды шығарумен байланысты кедендік операция-
ларды жасау кезінде мемлекеттік кірістер органдары (кеден бекеттері) лауазымды адамдары 
іс-қимылының дəйектілігін айқындайды.

2. Қағида кедендік транзит кедендік рəсімімен орналастырылатын тауарларға кедендік 
тазартуды жүзеге асыру кезінде қолданылмайды.

3. Тауарларды кедендік тазартуды өзінің лауазымдық (функционалдық) міндеттеріне сəйкес 
осындай кедендік операцияларды жасауға уəкілетті кеден бекеттерінің лауазымды адамдары 
(бұдан əрі – уəкілетті лауазымды адам) жүзеге асырады.

4. Уəкілетті лауазымды адам тауарларға кедендік тазартуды тауарларға арналған деклара-
цияны (бұдан əрі – ТД) жазбаша немесе электрондық құжат түрінде пайдалана отырып жүргізеді.

5. Тауарларды кедендік тазарту жəне кедендік бақылауды жүргізу кезінде уəкілетті лауа-
зымды адам тəуекелдерді басқару жүйесін пайдаланады.

6. Осы тармақтың екінші бөлігімен, сондай-ақ осы Қағидалардың 2-тарауының 
8-парагрфімен белгіленген қоспағанда, тауарларды кедендік тазарту кезінде ТД-ны декла-
рант немесе кеден өкілімен оның қызмет аймағында тауарлар кедендік бақылауда тұрған 
мемлекеттік кірістер органына ұсынады.

Кеден ісі саласындағы уəкілетті органның шешімі бойынша құбыржол көлігімен немесе 
электр беру желісі бойынша өткізілетін тауарларға кедендік тазарту процесін оңтайландыру 
мақсатында көрсетілген тауарларға қатысты ТД өзге мемлекеттік кірістер органына беруге 
болады.

7. Еуразиялық экономикалық одақтық сыртқы экономикалық Тауар номенклатурасының 
(бұдан əрі – ЕЭО СЭҚ ТН) бір жіктеу кодын көрсете отырып, жиналмаған немесе бөлшектелген 
түрдегі, оның ішінде жиынтықталмаған немесе жасалып бітпеген түрдегі тауарларды кедендік 
декларациялау кезінде декларант немесе кеден өкілі тек рұқсат беруде көрсетілген аумақтық 
мемлекеттік кірістер органына декларацияны ұсынады.

2-тарау. Тауарларды жазбаша нысанда кедендік декларациялау кезінде тауарларға 
кедендік тазартуды жасау кезіндегі уəкілетті лауазымды адамның іс-қимылы

1-параграф. ТД-ны қабылдау, тіркеу жəне тіркеуден бас тарту кезіндегі уəкілетті лауа-
зымды адамның іс-қимылы

8. ТД-ны қабылдаумен, тіркеумен жəне тіркеуден бас тартумен байланысты кедендік опера-
циялар «Тауарға арналған декларацияларды тіркеу немесе тіркеуден бас тарту тəртібі туралы 
нұсқаулық туралы (бұдан əрі – Тауарға арналған декларацияларды тіркеу немесе тіркеуден 
бас тарту тəртібі)» Еуразиялық экономикалық комиссиясы Алқасының 2014 жылғы 2 шілдедегі 
№ 98 шешіміне сəйкес жүзеге асырылады.

9. Осы Қағидалармен белгіленген тəртіпте берілген ТД, ТД беру күнін жəне уақытын, оның 
электрондық көшірмесін жəне қажетті құжаттарды осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес ны-
сан бойынша қағаз жəне (немесе) электрондық түрде ТД тіркеу журналында тіркеу жолымен 
міндетті қабылдауға жатады.

ТД қабылдаудан бас тартуға тыйым салынады.
10. Декларант немесе кеден өкілі ТД берген кезде уəкілетті лауазымды адам тауарларды 

кедендік декларациялау кезінде ұсынылатын Кодекстің 281 жəне 282-баптарында көрсетілген 
құжаттардың бар болуын тексереді.

11. ТД қабылданғаны тізімдеменің екі данасына, уəкілетті лауазымды адамның тегі мен 
аты-жөнін көрсете отырып, күні мен уақытын, қолын жəне жеке нөмірлік мөр бедерін қоюмен 
расталады.

12. ТД қабылдаған кезде уəкілетті лауазымды адам оны беру мерзімін тексереді.
Егер ТД Кодекстің 283-бабымен белгіленген мерзімді бұза отырып берілсе, уəкілетті лау-

азымды адам «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 
5 шілдедегі Кодексімен көзделген шараларды қабылдайды.

13 . ТД берген сəттен бастап уəкілетті лауазымды адам отыз минуттан аспайтын мерзімде 
оны тіркеуді жүргізеді.

Кодекстің 138-бабына сəйкес тауарларды кедендік декларациялау үшін кедендік алымның 
төленгені туралы растау болған жəне ТД тіркеуден бас тарту негіздемесі болмаған кезде ТД 
тіркеу жүргізіледі. 

14. Мемлекеттік кірістер органының ақпараттық  жүйесінде, сондай-ақ ТД тіркеу журналында 
ТД тіркеуді уəкілетті лауазымды адам жүзеге асырады.

15. Уəкілетті лауазымды адам, егер:
1) ТД-ны, тіркеуге құқылы емес кеден бекетіне берілсе;
2) ТД-ны кеден бекетіне уəкілеттігі жоқ адам берсе ТД тіркеуден бас тартады.
Уəкілет ті лауазымды адам: 
3) ТД-да Кодекстің 279-бабымен көзделген негізгі мəліметтер көрсетілмесе; 
4) ТД-ға қол қойылмаған, не тиісті түрде куəландырылмаған немесе Кедендік одақтың 

Комиссия шешімімен бекітілген 2010 жылғы 20 мамырдағы № 257 «Тауарларға арналған де-
кларацияны толтыру тəртібі туралы нұсқаулық» (бұдан əрі - ТД толтыру бойынша Нұсқаулық) 
белгіленген нысан бойынша жасалмаған болса, ТД-ны толтыру тəртібі;

ТД-ны толтыру тəртібі;
5) Кодекске сəйкес ТД берілгенге дейін немесе берумен бір уақытта жасалатын əрекеттер 

жасалмаған декларациялан атын тауарларға қатысты «Тауарларға арналған декларацияны 
толтыру тəртібі жөніндегі нұсқаулық туралы» Кеден одағы комиссиясының 2010 жылғы 20 
мамырдағы № 257 шешімімен (бұдан əрі – ТД толтыру жөніндегі нұсқаулық) айқындалады.

(Соңы. Басы 17-бетте) 

(Соңы 19-бетте) 
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16. ТД-ны тіркеуден бас тартуды уəкілетті лауазымды адам Тауарға арналған деклараци-
яны тіркеу емесе тіркеуден бас тартуды тəртібіне сəйкес ресімдейді. 

2-параграф. Құжаттамалық тексеруді жүзеге асыру кезіндегі уəкілетті лауазымды 
адамның іс-қимылы

17. Тауарларды кедендік тазарту кезінде уəкілетті лауазымды адам ТД жəне ұсынылған 
құжаттар мен мəліметтерді тексеру жүргізу жолымен құжаттарды жəне мəліметтерді тексеруді 
жүзеге асырады.

18. Құжаттар мен мəліметтерді тексеру кезінде уəкілетті лауазымды адам мынадай 
əрекеттерді орындайды:

1) ТД-да жəне оның электрондық көшірмелерінде мəлімделген мəліметтердің тауарлар-
ды кедендік декларациялау кезінде ұсынылатын құжаттардағы мəліметтермен сəйкестігін 
тексереді;

2) тауарларды кедендік рəсіммен орналастыру шарттарын сақтауды тексереді, бұл ретте, 
уəкілетті лауазымды адам жүргізеді:

Кодекстің 281 жəне 282-баптарының негізінде кедендік рəсімдердің шарттарына сəйкес 
тауарларды кедендік декларациялау кезінде ұсынылатын құжаттардың тексеруін жүргізеді;

 ЕЭО СЭҚ ТН бір жіктеу кодын көрсете отырып жиналмаған немесе бөлшектелген түрдегі, 
оның ішінде жиынтықталмаған немесе жасалып бітпеген түрдегі тауарларды кедендік декла-
рациялау кезінде ұсынылған құжаттардың бар болуын «Жиналмаған немесе бөлшектелген 
түрдегі, оның ішінде жиынтықталмаған немесе жасалып бітпеген түрдегі тауарды кедендік 
декларациялау мен кедендік тазартудың кейбір мəселелері туралы» Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрінің 2015 жылғы 8 қаңтардағы № 9 бұйрығымен (Қазақстан Республикасының 
Əділет министрлігінде 2015 жылы 12 ақпанда № 10236 болып тіркелді) бекітілген, Белгіленген 
уақыт кезеңі ішінде өткізілген жиналмаған немесе бөлшектелген түрдегі, оның ішінде 
жиынтықталмаған немесе жасалып бітпеген түрдегі тауарларды кедендік декларациялау жəне 
кедендік тазарту қағидаларына сəйкестігін тексеру.

3) тыйым салулар мен шектеулердің, тарифтік емес реттеу шаралардың жəне экспорттық 
бақылаудың сақталуын мына құжаттардың: лицензиялардың, сертификаттардың, рұқсаттардың 
жəне (немесе) өзге құжаттардың болуына тексеру жолымен бақылайды;

4) кедендік баж, салықтар, арнайы демпинкке қарсы, сыйақы жəне өтем баждарын 
төленуін бақылайды.

Бұл ретте уəкілетті лауазымды адам:
«Қазақстан Республикасының бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мəселелері» 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 18 қыркүйектегі № 403 бұйрығым ен 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9756 болып тіркелген) бекітілген, 
Қазақстан Республикасының кірістерін бірыңғай бюджеттік сыныптау коды (бұдан əрі – КББС 
коды) бойынша кедендік баждардың, салықтар, арнайы, демпинкке қарсы, өтем баждары жəне 
өсімпұл сомаларының түсімін жəне төлемді тағайындауды тексеру, сондай-ақ Кодекстің 138-бабы 
9-тармағымен көзделген құжаттар мен мəліметтердің болуын тексеру;

кедендік төлемдер мен салықтар бойынша мəлімделген жеңілдіктердің негізділігін бақылау; 
Қазақстан Республикасы салық за ңнамасына сəйкес импортталатын тауарлар бойынша 

есепке жатқызу əдісімен төленуге жататын қосылған құн салығының сомасын қосылған құн 
салығы жөніндегі декларацияда көрсету бойынша жəне оларды мақсатты пайдалану туралы 
міндеттеменің бар болуын тексеру;

Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сəйкес есепке жатқызу əдісімен қосылған 
құнға салық төлеу шарттарының сақталуын тексереді;

салықтарды төлеу бойынша кейінгі қалдыру мен бөліп төлеуді, төленетін салықтардың 
мерзімін өзгерту, сондай-ақ Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сəйкес кедендік 
баждарды төлеу, салықтарды төлеу мерзімін өзгерту бойынша бөліп төлеуді немесе кейінге 
қалдыруды ұсыну туралы тиісті шешімнің болуына тексеруді, сондай-ақ егер тауарлар мұндай 
қамтамасыз етуді ұсыну шартымен шығарылған жағдайда кедендік баждарды төлеуінің 
қамтамасыз етуді растайты н құжаттардың болуын тексереді;

Төлеуге жататын кедендік төлемдер, салықтар, арнайы, демпингтік, өтем баждары мен 
өсімпұл сомасының дұрыс есептелуін ж əне саналуын тексеру мемлекеттік кірістер органдарының 
ақпараттық жүйесімен жүргізіледі.

19. Құжаттарды жəне мəліметтерді тексеру жүргізу кезінде əкімшілік құқық бұзушылық 
белгілері анықталған жағдайда уəкілетті лауазымды адам Қазақстан Республикасының 2014 
жылғы 5 шілдедегі «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Кодексіне сəйкес, құқық бұзушыны 
əкімшілік жауапкершілікке тарту бойынша шаралар қабылдайды.

Құжаттарды жəне мəліметтерді  тексерудің нəтижелері бойынша қылмыстық құқық бұзушылық 
белгілері бар бұзушылықтар анықталған кезде уəкілетті лауазымды адам мұндай бұзушылықтар 
туралы ақпаратты мемлекеттік кірістер органының жедел-тергеу бөлімш есіне (экономикалық 
тергеу қызметі) береді.

20. Тауарлар шығарылғанға дейін тіркелген ТД мəлімделген мəліметтерді өзгерту жəне 
толықтыру Кодекстің 289-бабына жəне «Тауарларға арналған декларацияларда көрсетілген 
мəліметтерге өзгерістер мен (немесе) толықтырулар енгізу жəне Кеден одағы комиссиясының 
жəне Еуразиялық экономикалық комиссиясы Алқасының кейбір шешімдерінің күштері жой-
ылды деп тану туралы» Еуразиялық экономикалық комиссиясы Алқасының 2013 жылғы 10 
желтоқсандағы № 289 шешіміне (бұдан əрі – ТД-ға өзгерістер мен толықтырулар енгізу тəртібі) 
сəйкес жүргізіледі.

3-параграф. Тəуекелдерді басқару жүйесін пайдаланумен кедендік бақылауды 
жүргіз у кезіндегі уəкілетті лауазымды адамның іс-қимылы

21. ТД-ны тір кегеннен жəне құжаттар жəне мəліметтерді тексергеннен кейін мемлекеттік 
кірістер органының ақпараттық  жүйесінде Тəуекелдерді басқару жүйесін автоматты түрде іске 
қосу жүзеге асырылады.

Тəуекелдерді басқару жүйесін автоматты түрде іске қосу болмаған ж ағдайда уəкілетті лауа-
зымды адам Тəуекелдерді басқар у жүйесін қолмен іске қосуды жүзеге асырады.

Автоматтандырылмаған тəуекел бейіні болған кезде уəкілетті лауазымды адам ТД-да жəне 
өзге құ жаттарда мəлімделген мəліметтерді автоматтандырылмаған тəуекел бейіндеріндегі 
мəліметтермен салыстыруды жүргізеді. 

22. Іске қосылған тəуекел бейіні болған жəне (немесе) кездейсоқ іріктеу жағдайында 
уəкілетті лауазымды адам кедендік тазарту кезінде тəуекелдерді басқару жүйесі тағайындаған 
тəуекелдердің алдын алу жəне (немесе) азайту бойынша шараларды қабылдаумен кедендік 
бақылауды жүргізеді.

Бұл ретте уəкілетті лауазымды адам декларантқа немесе кеден өкіліне қолын қойғызып 
мемлекеттік кірістер органының ақпараттық жүйесі берген, тəуекелдерді алдын алу жəне (не-
месе) азайту бойынша тəуекелдерді басқару жүйесі тағайындаған шаралар туралы жазбаша 
хабарламаны табыс етеді.

Іске қосылған автоматтандырылмаған тəуекел бейіні болған кезде уəкілетті лауазым-
ды адам декларантқа немесе кеден өкіліне қолын қойғызып мемлекеттік кірістер органының 
ақпараттық жүйесі осыған ұқсас берген, нысан бойынша тəуекелдерді алдын алу жəне (не-
месе) азайту бойынша тəуекелдерді басқару жүйесі тағайындаған шаралары туралы жазбаша 
хабарламаны табыс етеді.

 23. Уəкілетті лауазымды Кодекстің 199-бабында айқындалған кедендік бақылау нысанын 
жүргізу жолымен тəуекелдерді басқару жүйесімен тағайындалған тəуекелдің алдын алу жəне 
(немесе) азайту бойынша шараларды, сондай-ақ Кодекстің 25-тарауына сəйкес кедендік сарап-
таманы мынадай ерекшеліктерді ескере отырып қабылдайды:

1) уəкілетті лауазымды адам кедендік декларациялау кезінде мəлімденген тауарлардың 
кедендік құнын кедендік бақылауды жүргізу кезінде:

Кодекстің 100-107 баптарына жəне «Декларациялау, тауарлардың кедендік құнын бақылау 
жəне түзету тəртібі туралы» Кедендік одағы комиссиясының 2010 жылы 20 қыркүйектегі № 376 
шешіміне (бұдан əрі – Декларациялау, тауарлардың кедендік құнын бақылау жəне түзету тəртібі) 
сəйкес тауарлардың мəлімденген кедендік құнын жəне дұрыстығын айқындауға тексеру жүргізу 
(тауарлардың кедендік құнын айқындау əдісі туралы мəліметті, тауарлардың кедендік құнының 
шамасы, тауарлардың кедендік құнына қатысы бар сыртқы экономикалық мəміленің жағдайлары 
жəне шарттары, сондай-ақ оларды растайтын құжаттарды ұсыну); 

қосымша тексеру жүргізу туралы шешім қабылдау кезінде, «Декларациялау, тауарлардың 
кедендік құнын бақылау жəне түзету тəртібі туралы» Кедендік одағы комиссиясының 2010 жылы 
20 қыркүйектегі № 376 шешімімен бекітілген Кодекстің 112-бабымен жəне Декларациялау, 
тауарлардың кедендік  құнын бақылау жəне түзету тəртібімен көзделген əрекеттерді жүзеге асыру;

осы Қағидалардың 2-қосымшасына сəйкес нысан бойынша тауарлардың шығарылған елін 
тексеру нəтижесі бойынша қосымша есептелуі мүмкін кедендік төлемдер, салықтар сомасына 
кедендік төлемдер, салықтар төлеуді қамтамасыз етуді, тауарларды шығару мерзімі аяқталғанға 
дейін ұсыну  қажеттілігі туралы сұрау салуды декларантқа немесе кеден өкіліне жолдайды;

Декларант немесе кеден өкілінің мемлекеттік кірістер органы қабылдағ ан тауарлардың 
кедендік құнын түзету туралы шешімімен келіскен жағдайда декларант немесе кеден өкілімен 
тауарлардың кедендік құнын түзету жəне қажетті салықтарды жəне кедендік баждарды төлеу 
жүргізіледі.

2) уəкілетті лауазымды адам тауарлардың шығарылған жеріне кедендік бақылау жүргізу 
кезінде:

 уəкілетті органдар немесе шығарылған елдің не егер əкету елінде сертификат Кодекстің 
95-бабына сəйкес тауарлардың шығарылған елінен алынған мəліметтердің негізінде берілсе, 
əкету елінің ұйымдары берген тауардың шығарылған елін растайтын құжат түпнұсқасының бо-
луын, сонымен қатар тауарлардың шығарылуын растайтын құжаттардағы мөр бедерлері мен 
қолдардың кеден ісі саласындағы уəкілетті органның мемлекеттік кірістер органына жеткізілген 
мөр бедерлері мен қолдардың үлгілерімен сəйкестігін тексереді;

осы Қағидалардың 2-қосымшасына сəйкес нысан бойынша тауарлардың шығырылғын елін 
тексеру нəтижесі бойынша қосымша есептелуі мүмкін кедендік төлемдер, салықтар сомасына 
кедендік төлемдер, салықтар төлеуді қамтамасыз етуді, тауарларды шығару мерзімі аяқталғанға 
дейін ұсыну қажеттілігі туралы сұрау салуды декларантқа немесе кеден өкіліне жолдайды;

3) уəкілетті лауазымды адам тауарлардың жіктелуіне кедендік бақылау жүргізу кезінде:
тауарлардың жіктелуі бойынша мəлімделген мəліметтердің дұрыстығына (түсіндірудің негізгі 

қағидаларын, бөлімдерге, топтарға, позицияларға ескертулерді; ЕЭО СЭҚ ТН түсіндірмелерді; 
Дүниежүзілік кеден ұйымының Үйлестірілген жүйесі бойынша комитеттің сыныптау пікіріне 
компендиумды; тауарларды сыныптау бойынша алдын ала шешімнің электронды базасын, 
Комиссияның тауарлардың жекелеген түрлерін сыныптау бойынша түсіндірмелерін пайдала-
нып) бақылауды жүргізу.

Тауарлардың дұрыс емес жіктеу анықталған жағдайда, Кодекстің 78-бабында көзделген 
əрекеттерді жүзеге асырады;

осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша қосымша есептелуі мүмкін кедендік 
төлемдер, салықтар сомасына кедендік төлемдер, салықтар төлеуді қамтамасыз етуді, тауар-
ларды шығару мерзімі аяқталғанға дейін ұсыну қажеттілігі туралы  сұрау салуды декларантқа 
немесе кеден өкіліне жолдайды.

4) уəкілетті лауазымды адам кедендік сараптама жүргізу кезінде:
«Кедендік сарапшының (сарапшының) қорытындысының жəне мемлекеттік кірістер 

органының кедендік сараптаманы тағайындау туралы шешімінің нысандарын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 3 тамыздағы № 392 бұйрығымен 
(Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
 № 6387 болып тіркелген) бекітілген нысан бойынша кедендік сараптаманы тағайындау туралы 
шешімді қабылдайды:

осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша кедендік сараптаманы тағайындау 
туралы шешімдерді есепке алу журналында кедендік сараптаманы тағайындау туралы шешімді 
тіркейді.

тауарлардың сынамалары мен үлгілерінің іріктеуін жүзеге асыру мақсатында, кедендік са-
раптаманы тағайындау туралы шешім қабылданған күннен кейінгі күннен кеш емес мерзімде 
декларантты немесе кедендік сараптама тағайындау туралы тауарларға қатысты өкілеттігіне 
ие өзге адамды жазбаша хабардар етеді;

кеден бекетінің басшысына не оны алмастыратын адамға қызметтік жазбаны жолдайды. 
Кеден бекетінің басшысы не оны алмастыратын адам техникалық қауіпсіздікті сақтай оты-

рып, кедендік тексеріп қарауды (қарап тексеруді) жүзеге асыруға уəкілетті лауазымды адам 
дереу тауарлардың сынамалары мен үлгілерінің іріктеуді жəне кедендік сараптама тағайындау 
кезінде лауазымдық (функционалдық) міндеттемесіне сəйкес сынамалар мен үлгілерді іріктеуді 
тапсырады не кедендік тексеріп қарауды (қарап тексеруді) жүзеге асыратын жəне кедендік са-
раптама тағайындау кезінде сынамалар мен үлгілерді іріктеуді, кедендік сараптамаға жолдауды 
жүзеге асыратын лауазымды адамдардан (бұдан əрі - тексеріп қарау тобы) мамандандырылған 
бөлімше құрылады. 

Тауарлардың сынамалары мен үлгілерінің іріктеу Кодекстің 234-бабына сəйкес жүргізіледі.
тауарлардың сынамалары мен үлгілерін іріктеу нəтижелері бойынша «Кедендік құжаттардың 

нысандары туралы» Кеден одағы комиссиясының 2010 жылғы 20 мамырдағы № 260 шешімімен 
(бұдан əрі – Кедендік құжаттардың нысандары туралы шешім) белгіленген нысан бойынша үш 
данада актіні жасайды:

актінің бірінші данасы кеден бекетінде қалады;
екінші данасы тауарлардың іріктелген сынамалары мен үлгілерімен бірге кедендік сарапта-

маны жүргізуге уəкілетті ұйымға жолданады;
үшінші данасы декларантқа, немесе тауарларға қатысты өкілеттікке ие өзге адамға табыс 

етуге (жолдауға) жатады.
Кедендік сараптаманың нəтижелері бойынша Кодекстің 232-бабына сəйкес кедендік 

сарапшының (сарапшының) қорытындысы беріледі.
осы Қағидаға 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша қосымша есептелуі мүмкін кедендік 

төлемдер, салықтар сомасына кедендік төлемдер, салықтар төлеуді қамтамасыз етуді, тауар-
ларды шығару мерзімі аяқталғанға дейін ұсыну қажеттілігі туралы сұрау салуды декларантқа 
немесе кеден өкіліне жолдайды.

5) мəлімделген тауарлар туралы мəліметтердің зияткерлік меншік объектілердің кедендік 
тізіліміндегі жəне Еуразиялық экономикалық одағына мүше мемлекеттердің зияткерлік меншік 
объектілердің бірыңғай кедендік тізіліміндегі мəліметтерге, сондай-ақ мемлекеттік кірістер орган-
дарына зияткерлік меншік құқықтары бұзылған тауарларды анықтауға мүмкіндік беретін тауарлар 
туралы құқық иелерінің қосымша мəліметтеріне сəйкестігіне тексеру жүрізу кезінде уəкілетті ла-
уазымды адам Кодекстің 53-бабына сəйкес зияткерлік меншік объектілеріне арналған құқықты 
қорғау бойынша шаралар қабылдайды.

6) тауарларды кедендік тексеріп қарауды (қарап тексеруді) жүргізу кезінде уəкілетті лау-
азымды адам: 

тауарларды тауарларды кедендік тексеріп қарауды (қарап тексеруді) жүргізу кезінде əкімшілік 
құқық бұзушылық белгілері анықталған жағдайда «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан 
Республикасының 2014 жылғы 5 шілдедегі Кодексіне сəйкес шаралар қабылдайды.

тауарларды тауарларды кедендік тексеріп қараудың (қарап тексерудің) нəтижелері бой-
ынша қылмыстық құқық бұзушылық белгілері бар бұзушылықтар анықталған кезде мұндай 
бұзушылықтар туралы ақпаратты мемлекеттік кірістер органының жедел-тергеу бөлімшесіне 
(экономикалық тергеу қызметі) береді.

Тəуекелдерді басқару жүйесі тағайындаған тəуекелдердің алдын алу жəне (немесе) азайту 
бойынша шаралары қолданудың нəтижесі бойынша мемлекеттік кірістер органының ақпараттық 
жүйесінде тəуекелдердің алдын алу жəне (немесе) азайту бойынша қабылданған шаралардың 
нəтижелері туралы есеп толтырылады.

24. Іске қосылған тəуекел бейіндері жəне тəуекелдерді басқару жүйесін пайдаланумен 
кедендік бақылауды жүргізу кезінде кездейсоқ іріктеу əдісі болмаған жағдайда уəкілетті лауа-
зымды адам тауарларды кедендік тазарту кезінде осы тараудың 2-параграфымен айқындалған 
құжаттар мен мəліметтерді тексеруді жүргізумен шектеледі.

25. Құжаттар мен мəліметтерді тексеруді жүргізу, сондай-ақ тəуекелдерді басқару жүйесін 
пайдаланумен кедендік бақылаудың нəтижелері бойынша уəкілетті лауазымды адам осы 
Қағиданың 2-тарауының 5-параграфына сəйкес тауарларды шығару, шығаруды тоқтата тұру 
не шығарудан бас тарту туралы шешімді қабылдайды.
4-параграф. Тауарларды кедендік тексеріп қарауды (қарап тексеруді) жүргізу кезіндегі 

мемлекеттік кірістер органы лауазымды адамнының іс-қимылы
26. Кедендік тексеріп қарау тауарлардың орамдарын немесе көлік құралының жүк тиелетін үй-

жайларын не ыдыстарды, контейнерлерді жəне тауарлар орналасқан немесе орналасуы мүмкін 
өзге орындарды ашумен, оларға салынған кедендік пломбаларды немесе өзге сəйкестендіру 
құралдарын бұзумен, зерттелетін объектілердің жəне өзге тəсілдермен олардың бөліктерінің 
тұтастығын бөлшектеумен, қайтамонтаждаумен немесе бұзумен байланысты кеден бекетінің 
лауазымды адамының (лауазымды адамдардың) іс-қимылы болып табылады.

Кедендік декларациялаудың көлеміне жəне штат санына байланысты мемлекеттік кірістер 
органы  басшысының шешімі бойынша кедендік тексеріп қарау тобының лауазымды адамда-
ры айқындалады. 

Тауарларды кедендік тазарту кезінде тауарлардың кедендік тексеріп қарауды (қарап 
тексеруді) тексеріп қарау тобының лауазымды адамы жүргізеді.

Тауарлардың кедендік тексеріп қарауды (қарап тексеруді) жүргізу жəне тауарларды шығару 
мерзімін ұзарту туралы шешімді кеден бекетінің басшысы не уəкілетті лауазымды адамның 
қызметтік жазбасы негізінде оны алмастыратын адам қабылдайды.

Кеден бекетінің басшысы не оны алмастыратын адам кедендік тексеріп қарауды (қарап 
тексеруді) жүргізуді тексеріп қарау тобының лауазымды адамына тапсырады.

Тексеріп қарау тобының лауазымды адамы декларантты немесе тауарларға қатысты 
өкілеттігіне ие өзге адамды жүргізетін кедендік тексеріп қараудың (қарап тексерудің) орны мен 
уақыты туралы хабарлайды.

Тауарларды шығару мерзімі тауарлардың кедендік тексеріп қарауы (қарап тексеруі) 
аяқталғанға дейін ұзартылады жəне Кодекстің 297-бабымен белгіленген мерзімнің шегінен 
аспауы тиіс.

Уəкілетті лауазымды адамның жəне тексеріп қарау тобының лауазымды адамының тауар-
ларды шығару мерзімін сақтауы үшін бақылауды кеден бекетінің басшысы жүзеге асырады.

Кедендік тексеріп қараудың (қарап тексерудің) нəтижелері бойынша тексеріп қарау тобының 
лауазымды адамы Кедендік құжаттардың нысандары туралы шешімімен белгіленген нысан бой-
ынша екі данада кедендік тексеріп қараудың (қарап тексерудің) актісін жасайды, оған қол қояды 
жəне осы Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша кедендік тексеріп қараудың (қарап 
тексерудің) актілерін тіркеу журналында тіркейді.

Кедендік тексеріп қарау (қарап тексеру) актісінде мынадай мəліметтер көрсетіледі:
1) кедендік тексеріп қарауды (қарап тексеруді) жүргізетін лауазымды адамдар жəне оны 

өткізу кезінде қатысқан адамдар туралы;
2) декларанттың немесе тауарларға қатысты өкілеттігіне ие өзге адам болмағанда кедендік 

тексеріп қарауды (қарап тексеруді) жүргізу себептері;
3) кедендік тексеріп қараудың (қарап тексерудің) нəтижелері;
4) Кедендік құжаттардың нысандары туралы шешімімен көзделген өзге мəліметтерді.
Кедендік тексеріп қарауды (қарап тексеруді) жүргізуде мемлекеттік кірістер органының 

жедел-тергеу бөлімшелерінің жəне өзге құқық қорғау жəне (немесе) өзге мемлекеттік органдардың 
жəне (немесе) қоғамдық ұйымдардың лауазымды адамдары қатысқан кезде кедендік тексеріп 
қарау (қарап тексеру) актісінде кедендік тексеріп қарауды (қарап тексеруді) жүргізуге қатысқан 
адамдар туралы мəліметтер, жəне оны өткізудің мəн-жайлары көрсетіледі, сондай-ақ тексеріп 
қарау тобының лауазымды адамдары мұндай актінің көшірмесін көрсетілген адамдарға танысу 
үшін қол қоюмен табыс етеді. Кедендік тексеріп қарауды (қарап тексеруді) жүргізуге қатысқан құқық 
қорғау жəне (немесе) өзге мемлекеттік органдардың лауазымды адамдары кедендік тексеріп 
қарау (қарап тексеру) актінің көшірмесін алудан бас тартқан жағдайда, кедендік тексеріп қарау 
(қарап тексеру) актіде тексеріп қарау тобының лауазымды адамдарының қолымен жəне жеке 
нөмірлік мөрінің бедерлерімен куəландырылатын тиісті жазба жасалады.

Кедендік тексеріп қарау (қарап тексеру) актінің бірінші данасын тексеріп қарау тобының 
лауазымды адамы тауарларды шығару үшін жауапты уəкілетті лауазымды адамға табыс етеді.

Кедендік тексеріп қарау (қарап тексеру) актінің екінші данасын бұзушылық анықталған 
жағдайда жəне оның талабы бойынша декларантқа немесе тауарларға қатысты өкілеттігіне ие 
өзге адамға табыс етіледі (жолданады).

Кедендік тексеріп қарау (қарап тексеру) кезінде əкімшілік құқық бұзушылық анықталған 
жағдайда тексеріп қарау тобының лауазымды адамы «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» 
Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 5 шілдедегі Кодексіне сəйкес шаралар қабылдайды. 
Қылмыстық құқық бұзушылықтардың белгілері бар бұзушылықтар анықталған кезде мұндай 
бұзушылықтар туралы ақпаратты мемлекеттік кірістер органының жедел-тергеу бөлімшесіне 
(экономикалық тергеу қызметі) беру бойынша шаралар қабылданады.

5-параграф. Уəкілетті лауазымды адамның тауарларды шығару, шығаруды тоқтата 
тұру не шығарудан бас тарту туралы шешімді қабылдау кезіндегі іс-қимылы

27. Осы Қағидалардың 2-тарауының 1, 2, 3-параграфтарымен көзделген іс-қимылдарды 
жүргізгеннен кейін, сондай-ақ құжаттар мен мəліметтерді тексерудің жəне тəуекелдерді басқару 
жүйесін пайдаланумен кедендік бақылауды жүргізу нəтижелері бойынша бұзушылықтар 
болма ған кезде уəкілетті лауазымды адам Кодекстің 296-бабына сəйкес тауарларды шығаруды 
жүзеге асырады.

28. Тауарларды шығаруды Кодекстің 297-бабымен белгіленген мерзімде уəкілетті лауа-
зымды адам жүзеге асырады.

Бұл ретте, жекелеген кедендік рəсімдерге қатысты, сондай-ақ кедендік декларациялаудың 
ерекшелігін жəне тəуекелдерді басқару жүйесін пайдаланумен кедендік бақылаудың нысан-
дарын қолдануға байланысты, тауарларды шығаруды уəкілетті лауазымды адамы мынадай 
мерзімде жүргізеді:

1) тауарларды ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рəсімімен орналастырған кезде:
тауарлардың 1-ден 10-ға дейінгі атауын декларациялау кезінде ТД тіркеу сəтінен баст ап 

жұмыс уақытының 15 минуттан кешіктірмей;
тауарлардың 11-ден 50-ге дейінгі атауын декларациялау кезінде ТД тіркеу сəтінен бастап 

жұмыс уақытының 30 минуттан кешіктірмей;
тауарлардың 51-ден жəне одан жоғары атауын декларациялау кезінде ТД тіркеу сəтінен 

бастап жұмыс уақытының 45 минуттан кешіктірмей;
тəуекелдерді басқару жүйесін пайдаланумен кедендік бақылауды жүргізген кезде – ТД тіркеу 

сəтінен бастап жұмыс уақытының он алты сағатынан кешіктірмей;
2) тауарлар ды экспорт, уақытша шығару кедендік рəсімімен орналастыру кезінде:
ТД тіркеу сəтінен бастап жұмыс уақытының 15 минуттан кешіктірмей;
тəуекелдерді басқару жүйесін пайдаланумен кедендік бақылауды жүргізген кезде – ТД тіркеу 

сəтінен бастап жұмыс уақытының төрт сағатынан кешіктірмей;
3) тауарларды алдын ала  кедендік декларациялау кезінде:
ТД тіркеген аумақтық мемлекеттік кірістер органына ұсыну сəтінен бастап жұмыс уақытының 

15 минуттан кешіктірмей;
тəуекелдерді басқару жүйесін пайдаланумен кедендік бақылауды жүргізген кезде – ТД 

тіркеген уəкілетті лауазымды адамға тауарларды ұсыну сəтінен бастап жұмыс уақытының он 
алты сағатынан кешіктірмей;

4) тауарларды толық кедендік декларацияламау ке зінде:
толық емес ТД-ны тіркеу сəтінен бастап жұмыс уақытының төрт сағатынан кешіктірмей. 

Көрсетілген мерзім олардың сандық жəне сапалық сипаттамаларының жиынтығы бойынша 
тауарлардың сəйкестендіруін жүргізу үшін қажетті уақытты қосады;

толық ТД-ны тіркеу сəтінен бастап жұмыс уақытының екі сағатынан кешіктірмей;
5) тауарларды мерзімдік кедендік дек ларациялау кезінде:
мерзімдік ТД тіркеу сəтінен бастап жұмыс уақытының 30 минуттан кешіктірмей;
тəуекелдерді басқару жүйесін пайдаланумен кедендік бақылауды жүргізген кезде – мерзімдік 

ТД тіркеу сəтінен бастап жұмыс уақытының төрт сағатынан кешіктірмей;
толық ТД тіркеу сəтінен бастап жұмыс уақытының екі сағатынан кешіктірмей;
 6) тауарларды уақытша кедендік декларациялау кезінде:
уақытша/толық ТД тіркеу сəтінен бастап жұмыс уақытының төрт сағатынан кешіктірмей;
тəуекелдерді басқару жүйесін пайдаланумен кедендік бақылауды жүргізген кезде – ТД 

тіркеген аумақтық мемлекеттік кірістер органына тауарларды ұсынған сəтінен бастап жұмыс 
уақытының сегіз сағатынан кешіктірмей;

7) белгіленген уақыт кезеңі ішінде өткізілген жиналмаған немесе бөлшектелген түрдегі, 
оның ішінде жиынтықталмаған немесе жасалып бітпеген түрдегі тауарларды кедендік декла-
рациялау кезінде:

жиналмаған немесе бөлшектелген түрдегі, оның ішінде жиынтықталмаған немесе жасалып 
бітпеген түрдегі тауарлар құрамдастарының əрбір жеке жеткізілуіне арналған ТД тіркеу сəтінен 
бастап жұмыс уақытының екі сағатынан кешіктірмей;

тəуекелдерді басқару жүйесін пайда ланумен кедендік бақылауды жүргізген кезде – 
жиналмаған немесе бөлшектелген түрдегі, оның ішінде жиынтықталмаған немесе жасалып 
бітпеген түрдегі тауарлар құрам дастарының əрбір жеке жеткізілуіне арналған ТД тіркеу сəтінен 
бастап жұмыс уақытының сегіз сағатынан кешіктірмей;

толық ТД тіркеу сəтінен бастап жұмыс уақытының екі сағатынан кешіктірмей. 
29. Кодекстің 440 жəне 441-баптарына сəйкес тауарлард ың шығарылуын тоқтата тұру туралы 

шешім мемлекеттік кірістер органы аумағының басшысымен немесе оның уəкілетті тұлғасымен 
жазбаша нысанда қабылданады. Мемлекеттік кірістер органы тауарларды тоқтата тұру жəне 
тауарлардың шығарылуын тоқтата тұру мерзімінің себебін көрсете отыры п ақпараттық жүйе 
арқылы хабарлама жазылып жолданады.

Тауарларды тоқтата тұру немесе шығару туралы шешімді қабылда ған кезде мынадай 
əрекеттерді орындайды:

Ол бойынша шығаруды тоқтата тұру туралы шешім қабылданған тауарларға қатысты ТД-
дағы 3-нөмірімен «С» бағанында мұн дай тоқтата тұру туралы мəлімет көрсетіледі. Оларды бір 
ТД-мен декларациялаған жағдайда, қалған тауарларды шығару Кодекске жəне осы Қағидаларға 
сəйкес жүзеге асырылады. Көрсетілген мəліметтер ТД электрондық көшірмесіне «Кедендік декла-
рацияларды толтыру үшін пайдаланылатын жіктеуіштер туралы» Кеден одағы комиссиясының 
2010 жылғы 20 қыркүйектегі № 378 шешімімен бекітілген Жіктеуіш шешіміне сəйкес қабылданған 
шешімнің кодын қоя отырып, енгізіледі.

30. Тауарларды шығару туралы шешім қабылданғаннан кейін уəкілетті лауазымды адам 
оның ТД данасын береді.

31. Тауарларды шартты түрде шығару туралы шешім қабылданған жағдайда уəкілетті лау-
азымды адам ТД-ның тіркеу нөмірі туралы ақпаратты тауарлар шығарылғаннан кейін кедендік 
бақылауды жүзеге асыру үшін мемлекеттік кірістер органының уəкілетті бөлімшесіне береді.

32. Кодекстің 302-бабында белгіленген тəртіпте жəне негіздер бойынша шығарудан бас 
тарту жүзеге асырылады

33. Тауарларды шығару, шығаруды тоқтата тұру не шығарудан бас тарту туралы шешімді 
уəкілетті лауазымды адам ТД толтыру жөніндегі нұсқаулықта белгіленген тəртіпте мөртабан қою 
мен ТД «С» жəне «D» бағандарына тиісті жазбаларды енгізу жолымен, сондай-ақ мемлекеттік 
кірістер органының ақпараттық жүйесіне тиісті мəліметтерді енгізу жолымен қабылдайды.

34. Егер ТД-да мəлімделген жеке тауарларға қатысты тауарларды шығару үшін шарттар 
сақталмаған жағдайда, уəкілетті лауазымды адам мұндай тауарларды шығарудан бас тартады.

Бұл ретте уəкілетті лауазымды адам көрсетілген тауарлар туралы мəліметтер мəлімделген ТД 
негізгі жəне қосымша парақтардағы «С» бағанындағы 2-нөмірімен күнін көрсете отырып, уəкілетті 
лауазымды адамның қолымен жəне оның жеке нөмірлік мөр бедерімен куəландырылатын «№ 
____ (тауардың ТД 32-бағанында көрсетілген реттік нөмірі) тауар шығарудан бас тартылды» 
деген жазбаны жүргізеді. 

Көрсетілген мəліметтерді уəкілетті лауазымды адам Жіктеуіш шешіміне сəйкес кодты қоя 
о тырып, мемлекеттік кірістер органының ақпараттық жүйесіне енгізеді.

Оларды бір ТД-мен декларациялаған жағдайда, қалған тауарларды шығару Кодекске жəне 
осы Қағидаларға сəйкес жүзеге асырылады.

35. Кедендік сараптаманы тағайындау кезінде тауарларды шығару мерзімі кедендік 
сарапшының қорытындысын алғанға дейін ұзартылады жəне Кодекстің 297-бабы мен белгіленген 
шекті мерзімінен аспауы тиіс.

Тауарлардың шығарылуы, оларға тыйым салулар мен шектеулер қолданылуы мүмкін жəне 
декларант олардың сақталуын растайтын дəлелдемелерді ұсынбаған тауарларды қоспағанда, 
кедендік сараптаманы жүргізу нəтижелері бойынша қосымша есептеледі, кедендік баждардың, 
салықтардың сомаларында декларант кедендік баждардың, салықтардың төленуін қамтамасыз 
етуін ұсыну шартында кеденді к сараптама нəтижелерін алғанға дейін жүзеге асырылады. 

36. Мемлекеттік кірістер органының ақпараттық жүйесі техникалық себептер бойынша 
уақытша істен шыққан жағдайда уəкілетті лауазымды адам Кодекстің 297-бабымен белгіленген 
мерзімде тауарларды шығару туралы шешімді мынадай шарттарда қабылдайды:

ТД қатысты құжаттамалық бақылау жəне тəуекелдерді басқару жүйесін пайдаланумен 
кедендік бақылауды жүргізу;

декларанттың немесе кеден өкілінің Кодекстің 296-бабымен көзделген шарттарын сақтаған 
кезде.

37. О сы Қағидалардың 37-тармағымен көзделген жағдайларда тауарлардың шығаруын 
уəкілетті лауазымды адам ТД-ға (-да), шот фактурада (инвойста), олар болмаған кезде сыртқы 
экономикалық мəмілені жасағанын растайтын құжатқа, көліктік (тасымалдау) құжатқа тиісті 
белгіні енгізу (қою) жолымен жүргізеді, сондай-ақ ТД тіркеу журналында тиісті жазба жасайды.

Тауарларды шығару туралы мəліметті мемлекеттік кірістер органының ақпараттық жүйесіне 
оның жұмыс істеу қабілеттілігі қалпына келтірілгеннен кейін уəкілетті лауазымды адам енгізеді.
6-параграф. Мерзімдік кедендік декларацияны пайдалана отырып тауарларды кедендік 

тазарту кезіндегі уəкілетті лауазымды адамның іс-қимылы
38. Қағидалардың 2-тарауының осы параграфын қолдану мақсаттары үшін жеткізілім кезеңі 

декларант мəлімдеген кезең болып табылады, оның ішінде мыналар:
1) мемлекеттік кірістер органына Қазақстан Республикасының аумағына əкелінетін тауар-

ларды табыс ету;
2) Қазақстан Республикасының аумағынан əкетілетін тауарларды тиеп жөнелту жоспарланған.
39. Мерзімдік кедендік декларацияны пайдалана отырып декларацияланатын тауарлар-

ды кедендік тазарту кезінде уəкілетті лауазымды адам мынадай іс-қимылдарды орындайды:
1) осы Қағиданың 2-тарауының 1, 2, 3-параграфтарымен көзделген кедендік операцияларды 

жасайды, сондай-ақ Кодекстің 293-бабында көзделген тауарларды мерзімдік кедендік деклара-
циялауды қолданудың талаптары мен шарттарының сақталуын тексереді;

2) тауарларға арналған мерзімдік декларацияны (бұдан əрі – ТМД) қолданудың барлық 
кезеңі ішінде тауарлардың əрбір жеткізілімін өткізуге есепке алу мен бақылауды жүзеге асырады.

ТМД пайдалана отырып декларацияланатын тауарлардың е сепке алуын уəкілетті лауазымды 
адам осы Қағидаларға 5-қосымшаға сəйкес нысан бойынша тауарларға арналған мерзімдік декла-
рацияны пайдалана отырып декларацияланатын тауарларды есепке алу журналында жүргізеді.

40. Тауардың əрбір жеткізіліміне қолданылатын кедендік бақылау нысандары, сондай-ақ 
тəуекелдердің алдын алу жəне (немесе) азайту бойынша өзге шаралары тəуекелді басқару 
жүйесі негізінде айқындалады.

41. Құжаттарда көрсетілген мəліметтер, жүргізілген кедендік бақылаудың нəтижелеріне 
сəйкес келген кезде уəкілетті лауазымды адам коммерциялық, көліктік (тасымалдау) жəне (не-
месе) өзге құжаттарда «Мерзімдік декларациялау» деген жазу жасайды, уəкілетті лауазымды 
адамның қолымен жə не жеке нөмірлік мөр бедерімен куəландырылатын тауарларды шығару 
күнін, тауарларға мерзімдік декларацияның нөмірін көрсете отырып, «Шығаруға рұқсат берілді» 
деген мөртабан қояды.

42. Кету орнында орналасқан мемлекеттік кірістер органының Қазақс тан Республикасының 
аумағынан тауарлардың іс жүзінде əкетілуін растау «Кету орнында орналасқан кеден органының 
Кеден одағының кедендік аумағынан тауарлардың іс жүзіндегі əкетілуін растау тəртібі тура-
лы» Кеден одағы комиссиясының 2010 жылғы 18 ма усымдағы № 330 шешіміне сəйкес жүзеге 
асырылады.

7-параграф. Уəкілетті лауазымды адамның уақытша тауарларға арналған деклараци-
яны пайдалана отырып декларацияланатын тауарларды кедендік тазарту кезіндегі 

іс-қимылы
43. Уақытша тауарларға арналған декларацияны (бұдан əрі – УТД) пайдалана отырып де-

кларацияланатын тауарларды кедендік тазарту кезінде уəкілетті лауазымды адам мынадай 
əрекеттерді орындайды: 

1) осы Қағиданың 1 - 5-параграфтармен көзделген кедендік операцияларды жасайды, 
сондай-ақ Кодекстің 294-бабымен көзделген тауарларға уақытша кедендік декларациялауды 
қолданудың талаптары мен шарттарының сақталуын тексереді;

2) УТД бойынша тауарларды жеткізуді жүзеге асырудың барлық кезеңі ішінде тауарлардың 
іс жүзінде өткізілуіне бақыла уды жүзеге асырады. 

УТД пайдалана отырып декларацияланатын тауарлардың есепке алуын уəкілетті лауазымды 
адам осы Қағидаларға 6-қосымшаға сəйкес нысан бойынша уақытша тауарларға арналған декла-
рацияны пайдалана отырып декларацияланатын тауарларды есепке алу журналында жүргізеді. 

44. Тауарларды іс жүзінде өткізу үшін кедендік бақылауды тауарлардың жеткізілімін жүзеге 
асырудың барлық кезеңі ішінде жүзеге асыру кезінде уəкілетті л ауазымды адам тауардың əрбір 
жіберілетін партиясына (жеткізіліміне) арналған коммерциялық, көліктік (тасымалдау) жəне (не-
месе) өзге құжаттарының бар болуын тексереді.

45. Уəкілетті лауазымды адам коммерциялық, көліктік (тасымалдау) жəне (немесе) өзге 
құжаттарда ж əне УТД-да көрсетілген мəліметтердің кедендік тексеріп қарау (қарап тексеру) 
актісінде көрсетілген тауарларға жүргізілген кедендік тексеріп қарау (қарап тексеру) нəтижелеріне 
сəйкестігін тексереді. 

Құжаттарда көрсетілген мəліметтер кедендік тексеріп қарау (қарап тексеру) нəтижелеріне 
сəйкес келген кезде, уəкілетті лауазымды адам коммерциялық, көліктік (тасымалдау) жəне (не-
месе) өзге құжаттарда «Уақытша декларациялау» деген жазба жасайды, уəкілетті лауазымды 
адамның қолымен жəне жеке нөмірлік мөрінің бедерле рімен расталатын тауарларды шығару 
күнін, УТД нөмірлерін қойып «Шығаруға рұқсат етілді» деген мөртаңбаны қояды. 

46. Құбыржол көлігімен жəне электр беру желілерімен өткізілетін, оларды кедендік тазарту 
бір мемлекеттік кірістер органында жүргізілетін, ал есепке алу құралдары басқа мемлекеттік 
кірістер органының қызмет аймағында орналасқан тауарларға қатысты кедендік бақылауды 
жүргізу кезінде:

УТД бойынша тауарларды шығарған мемлекеттік кірістер органының уəкілетті лауазымды 
адамы мұнндай тауарлар шығарылған күнінен бастап бір жұмыс күні ішінде УТД көшірмесін 
олардың қызмет аймағында есепке алу құралдарын орнату ор ындары бар мемлекеттік кірістер 
органына жолдайды;

олардың қызмет аймағында есепке алу құралдарын орнату орындары бар мемлекеттік 
кірістер органы құбыржол көлігімен жəне электр беру желілерімен өткізілетін тауарлардың нақты 
санына бақылауды, сондай-ақ осы Қағидаларға 7-қосымшаға сəйкес нысан бойынша есепке алу 
құралдарынан көрсеткіштерді ай сайын алуды, есепті айдан кейінгі айдың бесі күніне дейін УТД 
шығаруды жүргізген мемлекеттік кірістер органына мұндай тауарлардың іс жүзінде өткізілген 
көлемі туралы растаулардың жіберуін қамтамасыз етеді. 

тауарлардың іс жү зінде өткізілген көлемі туралы растау жазбаша түрде, УТД бөлігінде, 
есепке алу құралдарынан көрсеткіштерді алу актілерінің, сыртқы сауда шарты бойынша тау-
арларды іс жүзінде жеткізу актілерінің, қабылдап алу-тапсыру актілерінің, тауарлардың сапасы 
сертификаттарының жəне жеткізудің бір күнтізбелік айы ішінде құбыржол көлігімен жəне электр 
беру желілерімен өткізілетін тауарлардың өндірілген, жеткізілген жəне тұтынылған көлемдерінің 
атаулы жеткізілуін растайтын басқа да ұқсас құжаттардың негізінде жүзеге асырылады. 

47. Тауарлар Кодекстің 294-бабымен белгіленген мерзім ішінде Кеден одағының кедендік 
аумағынан əкетілмеген жағдайда, уақытша ТД Кодекстің 290-бабымен көзделген тəртіпте кері 
қайтаруға жатады.

8-параграф. Өзге мемлекеттік кірістер органының қызмет аймағында тұрған 
тауарлардың кедендік тазартуын жасау кезінде уəкіле тті лауазымды адамның іс-

қимылы
48. Өзге мемлекеттік кірістер органының қызмет аймағында тұрған тауарларды кедендік де-

кларациялау (бұдан əрі – қашықтықтан шығару) тиісті кіші жүйе пайдалануға енгізілген сəттен 
бастап мемлекеттік кірістер органының ақпараттық жүйесін пайдалана отырып қолданылады.

49. Қашықтықтан шығару Кодекстің 295 жəне 298-баптарына сəйкес декларацияланатын 
тауарларға қатысты, сондай-ақ осы Қағидалардың 6-тармағында көзделген жағдайларды 
қоспағанда, СЭҚ ТН 3403, 3811 позициясының 27-тобының тауарларын кедендік рəсіммен ор-
наластыру  кезінде қолданылмайды.

50. ТД берілетін мемлекеттік кірістер органының уəкілетті лауазымды адамы өзге мемлекеттік 
кірістер органының қызмет аймағында тұрған тауарларға қатысты ТД-да мəлімделген 
мəліметтерге оны тіркеу мақсатында тексеруді жүзеге асырады. 

51. ТД тіркеу немесе тіркеуден бас тарту Кодекстің 288-бабына сəйкес ТД берілетін 
мемлекеттік кірістер органының уəкілетті лауазымды адамы мемлекеттік кірістер органының 
ақпараттық жүйесінде жүзеге асырады. 

52. Іске қосылған тəуекел бейіндері болған кезде кедендік бақылауды жүргізу кезінде Т Д 
берілетін мемлекеттік кірістер органының уəкілетті лауазымды адамы оның қызмет аймағында 
тауарлар орналасқан мемлекеттік кірістер органына тəуекел бейіндеріндегі жəне тəуекел 
индикаторларындағы тəуекелді алдын алу жəне (немесе) азайту бойынша шараларды қабылдау 
туралы хабарламаны жолдайды. 

53. Кедендік бақылауды жүргізу аяқталған бойы оның қызмет аймағында тауарлар орналасқан 
мемлекеттік кірістер органының уəкілетті лауазымды адамы ТД берілетін мемлекеттік кірістер 
органына кедендік бақылаудың жүргізілгені туралы (фото, -бейне материалдарды қоса бере 
отырып, кедендік тексеріп қарау (қарап тексеру) актісі, тауарлардың сынамалары мен үлгілерін 
іріктеп алу актісі жəне басқа құжаттар) куəландыратын тиісті түрде ресімделген құжаттарды қоса 
бере отырып есепті жолдау жолымен кедендік бақылаудың нысандарын жүргізу нəтижелері 
туралы ақпараттандырады. 

54. Кедендік бақылау нəтижесінде əкімішілік құқық бұзушылық анықталған жағдайда оның 
қызмет аймағында тауарлар орналасқан мемлеке ттік кірістер органы дереу ТД берілетін 
мемлекеттік кірістер органына хабарлайды.

ТД берілетін мемлекеттік кірістер органы хабарламаны алғаннан кейін «Əкімшілік құқық 
бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 5 шілдедегі Кодексіне сəйкес 
шаралар қабылдайды.

Кедендік бақылау нəтижесінде қылмыстық құқық бұзушылық анықталған жағдайда оның 
қызмет аймағында тауарлар орналасқан мемлекеттік кірістер органы оның қызмет аймағында 
тауарлар орналасқан мемлекеттік кірістер органының жедел-тергеу бөлімшесіне (экономикалық 
тергеу қызметі) ақпаратты береді.

55. Қашықтықтан шығаруды пайдалану кезінде тауарларды шығару мерзімі Кодекстің 297-ба-
бымен белгіленген мерзімнің шегінен аспауы тиіс.

3-бөлім. Электронды нысанда декларацияланатын тауарларды кедендік тазарту 
кезінде уəкілетті лауазымды адамның іс-қимылы

1-параграф. Электронды нысанда тауарларды кедендік декларациялау кезінде 
жалпы ережелер

56. Электронды нысанда тауарларды кедендік декларациялау олар пайдалануға енгізілген 
сəттен бастап мемлекеттік кірістер органының ақпараттық жүйесі нде жүргізіледі.

57. Мемлекеттік органдардың жəне оларды беру үшін жауапты өзге ұйымдардың ақпараттық 
жүйелерінде тыйым салулар мен шектеулердің сақталуын растайтін рұқсат беру құжаттары 
туралы мəліметтер болмаған кезде Электрондық нысанда тауарларға кедендік декларация-
лау қолданылмайды.

58. Электрондық құжат түріндегі тауарға арналған декларацияларды (бұдан əрі – ЭҚ ТД) 
толтыру тəртібі Тауарға арналған декларацияларды толтыру жөніндегі нұсқаулыққа сəйкес 
жүргізіледі.

59. Мемлекеттік кірістер органының ақпараттық жүйесі ЭҚ ТД бағандардың дұрыс толтырылу-
ын тексеруді форматтық–логикалық бақылау жүргізу жолымен автоматты түрде жүзеге асырады.

ЭҚ ТД бағандарын толтыру кезінде қателер болған жағдайда ақпараттық жүйе қателер тізімін 
жəне бас тарту себебін көрсете отырып ЭҚ ТД тіркеуден бас тарту туралы хабарлама қалыптасады.

60. Ақпараттық жүйе автоматты түрде:
Кодекстің 138-бабына сəйкес тауарларды кедендік декларациялауы үшін кедендік алымның 

төленгені болуына; 
тыйым салулар мен шектеулерге, тарифтік емес реттеу шараларына жəне экспорттық 

бақылауға жататын тауарлардың болуына тексеруді жүргізеді. 
Тыйым салулар мен шектеулерге, тарифтік емес реттеу шараларына жəне экспорттық 

бақыла уға жататын тауарлар болған жағдайда ақпараттық жүйемен 
рұқсат құжаттары туралы мəліметтерді көрсету жəне мемлекеттік органдардың ақпараттық 

жүйесі деректерімен салыстыру жолымен олардың дұрыстығын тексеру жүргізіледі. Рұқсат 
құжаттары туралы осындай мəліметтер болмаған жағдайда бас тарту себебін көрсете отырып 
ЭҚ ТД тіркеуден бас тарту туралы хабарлама қалыптасады.

ЭҚ ТД бағандардың дұрыс толтырылуына, кедендік алымның төленгені болуына жəне тый-
ым салулар мен шектеулерге, тарифтік емес реттеу шараларына жəне экспорттық  бақылауға 
жататын тауарлардың болуына тексеру бақылауын табысты өтуі кезінде ЭҚ ТД тіркеу жүргізіледі.

61. Техникалық істен шығудан туындаған, байланыс құралдары (телекоммуникациялық 
желілер жəне Интернет желісі) жұмысының бұзылуы салдарынан мемлекеттік кірістер органының 
ақпараттық жүйесінде ақаулықтар болған жағдайда мемлекеттік кірістер органының уəкілетті 
лауазымды адамы мемлекеттік кірістер органының пайдаланушыларын техникалық қолдау 
қызметіне жүг інеді.

62. Уəкілетті лауазымды адамдарының ЭҚ КД-ны берумен, тіркеумен, тіркеуден бас тарту-
мен, сондай-ақ тауарларды шығарумен, тоқтата тұрумен, шығарудан бас тартумен байланысты 
іс-қимылдары мемлекеттік кірістер органының ақпараттық жүйесінде онлайн режимде белгілі 
бір мəртебемен (ЭҚ ТД берілді, тіркелді, тіркеуден бас тартылды, шығаруға рұқсат етілді, тау-
арларды шығару тоқтатыла тұру, шығарудан бас т арту) көрсетіледі.

2-параграф. Электрондық құжат түріндегі тауарға арналған декларацияны қабылдау, 
тіркеу немесе тіркеуден бас тарту кезіндегі уəкілетті лауазымды адамның іс-қимылы

63. ЭҚ ТД берілген күні жəне уақыты мемлекеттік кірістер органының ақпараттық жүйесінде 
тіркеледі.

64. ЭҚ ТД-ны тіркеуді немесе тіркеуден бас тартуды уəкілетті лауазымды адам мемлекеттік 
кірістер органының ақпараттық жүйесінде Кодекстің 288-бабына сəйкес жүзеге асырады.

3-параграф. Электрондық нысанда декларацияланатын тауарларды кедендік 
тазарту кезінде уəкілетті лауазымды адамның іс-қимылы

65. Мемлекеттік кірістер органының ақпараттық жүйесінде ЭҚ ТД-ны тіркегеннен кейін уəкілетті 
лауазымды тұлға тəуекелдерді басқару жүйесін шапшан қосуды жүзеге асырады.  

Тəуекел бейіндері болмаған жағдайда осы Қағидалардың 70-тармағына сəйкес тауарлардығ 
шығаруын жүзеге асырады.

66. Іске қосылған тəуекел бейіндері болған кезде уəкілетті лауазымды тұлға осы 
Қағидалардың 2-бөлімнің 3-параграфында көрсетілген тəуекел бейіндеріндегі тəуекелдің алдын 
алу жəне (немесе) азайту бойынша шаралар қабылдайды. 

Тəуекел бейіндері болған жағдайда тыйым салулар мен шектеулердің, тарифтік емес реттеу 
шараларын жəне экспорттық бақылаудың сақталуын бақылау кезінде уəкілетті лауазымды тұлға 
тəуекел бейіндеріндегі жəне тəуекел индикаторларындағы тəуекелді алдын алу жəне (немесе) 
азайту бойынша шаралар қабылдайды.

Ақпараттық жүйе арқылы мемлекеттік кіріс органдарынан тыйым салулар мен шектеулердің, 
тарифтік емес реттеу шараларын жəне экспорттық бақылаудың сақталуын бақылау бойынша 
тəуекелді алдын алу жəне (немесе) азайту бойынша тəуекелдерді басқару жүйесі тағайындаған 
шаралар туралы хабарлама алғаннан кейін декларант немесе кеден өкілі тыйым салулар мен 
шектеулердің, тарифтік емес реттеу шараларын жəне экспорттық бақылаудың сақталуын рас-
тайтын құжаттардың уəкілетті лауазымды тұл ғаға ұсынады.

Уəкілетті лауазымды тұлға тыйым салулар мен шектеулердің, тарифтік емес реттеу 
шаралардың жəне экспорттық бақылаудың сақталуын растайтын құжаттардың: лицензиялардың, 
сертификаттардың, рұқсаттардың жəне (немесе) өзге құжаттардың түпнұсқалары жəне сəйкестігі 
болуына тексеруді жүзеге асырады. 

кедендік төлемдер мен салықтарды, тарифтік преференцияларды төлеу бойынша 
мəлімделген жеңілдіктерді негізділіг ін тексеру кезінде іске қосылған тəуекел бейіні болған 
жағдайда, уəкілетті лауазымды адам осындай кедендік төлемдер мен салықтарды, тарифтік 
преференцияларды төлеу бойынша жеңілдіктердің түпнұсқасын жəне (немесе) ұсынылуын 
растайтын тиісті құжаттардың болуын тексереді, сондай-ақ кедендік төлемдер мен салықтарды 
төлеу бойынша бөліп төлеу немесе кейінге қалдыруды, соның ішінде Қазақстан Республикасының 
салық заңнамасына сəйкес салықтарды бөліп төлеуді ұсыну туралы тиісті шешімнің болуын 
тексереді, сондай-ақ егер тауарлар мұндай қамтамасыз етуді ұсыну шартымен шығарылған 
жағдайда кедендік баждарды, салықтарды төлеуді қамтамасыз етуді растайтын құжаттардың 
болуына тексереді;

КББС коды  бойынша кедендік төлемдер мен салықтар сомаларының түсіміне тексеру 
мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйесімен жүргізіледі.

Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сəйкес есепке алу əдісімен қосылған 
құн салығын төлеу шартының сақталуын т ексеруге қатысты – мемлекеттік кіріс органдарының 
ақпараттық жүйесі арқылы тауарларды шығарғаннан кейін есепке алу əдісімен қосылған құн 
салығын тексеріс жүргізу туралы хабарлама қалыптастыра тауарларды шығарғаннан кейін 
бақылауды жүзеге асыратын бөлімшеге осындай хабарламаны жолдайды.

67. ЭҚ ТД-да мəлімделген мəліметтер тауарлар шығарылғанға дейін Кодекстің 289-бабы-
на сəйкес мемлекеттік кірістер органының рұқсатымен жəне мемлекеттік кірістер органының 
ақпараттық жүйесін пайдалана отырып берілген декларанттың дəлелді өтініші бойынша ТД-ға 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу тəртібімен өзгерістер мен толықтыруларға жатады.

68. Декларант ЭҚ ТД түзетуін (бұдан əрі – ЭҚ ТДТ), қажеттілік кезінде мемлекеттік кірістер 
органының ақпараттық жүйесінде электрондық құжат түрінде кедендік құнның декларациясын 
(бұдан əрі – ЭҚ КҚД) қалыптастырады.

ЭҚ ТДТ жəне ЭҚ КҚД толтыру ТД-ға өзгерістер мен толықтырулар енгізу тəртібіне жəне 
Тауарларды декларациялау, кедендік құнын бақылау жəне түзету тə ртібіне сəйкес жүргізіледі.

4-параграф. Электрондық нысанда тауарларды кедендік декларациялау кезінде 
тауарларды шығару

69. Тауарларды шығару уəкілетті лауазымды тұл ғамен мемлекеттік кірістер органының 
ақпараттық жүйеде Кодекстің 297-бабымен белгіленген мерзім мен тəртіпте жүзеге асырылады.

70. Іске қосылған тəуекел бейіндері болмаған жағдайда тауарларды шығару мемлекеттік 
кірістер органдарының ақпараттық жүйесімен автоматты түрде жүзеге асырылады.

Осы Қағидалардың 72 жəне 73-тармақтарымен көзделген тауарларды шығару, тоқтата тұр у   
не шығарудан бас тарту туралы шешімдер уəкілетті лауазымды тұлғамен біруақытта декларант-
ты дереу хабарлаумен қабылданады.

71. Кодекстің 296-бабымен белгіленген тауарларды шығару шарттарын сақтамаған кез-
де уəкілетті лауазымды адам тауарларды шығару мерзімінің ішінен кешіктірмей тауарларды 
шығарудан бас тарту туралы шешімді декларантқа мемлекеттік кірістер о рганының ақпараттық 
жүйесін пайдаланумен хабарлай отырып қабылдайды, онда тауарларды шығарудан бас тарту 
үшін негіз болған себептер жəне оларды жою бойынша ұсыныстар көрсетіледі.

72. Уəкілетті лауазымды адам ТД шығарудан бас тартуды Тауарға арналған декларацияны 
тіркеу немесе тіркеуден бас тарту тəртібіне сəйкес ресімдейді.

73. Кодекстің 440  жəне 441-баптарына сəйкес тауарлардың шығарылуын тоқтата тұру тура-
лы шешімді тек зияткерлік меншік объектілері бар тауарлар бойынша ғана мемлекеттік кірістер 
органы қабылдайды. Уəкілетті лауазымды адам ресми нысандары мен себептер жəне тауарлар-
ды шығарудың мерзiмiн тоқтата тұру,тауарларды шығаруды тоқтата тұру туралы Мемлекеттік 
кіріс органының ақпараттық хабарлама жүйесі арқылы қалыптастырады жəне жолданады.

Уəкілетті лауазымды адам тауарларды тоқтата тұру немесе шығару туралы шешімді 
қабылдаған кезде мынадай əрекеттерді орындайды:

Ол бойынша шығаруды тоқтата тұру туралы шешім қабылданған тауарларға қатысты ТД-
дағы 3-нөмірімен «С» бағанында мұндай тоқтата тұру туралы мəлімет көрсетіледі. Оларды бір 
ТД-мен декларациялаған жағдайда, қалған тауарларды шығару Кодекске жəне осы Қағидаларға 
сəйкес жүзеге асырылады.

Көрсетілген мəліметтер ТД электрондық көшірмесіне «Кедендік декларацияларды толты-
ру үшін пайдаланылатын жіктеуіштер туралы» Кеден одағы комиссиясының 2010 жылғы 20 
қыркүйектегі № 378 шешімімен бекітілген Жіктеуіш шешіміне сəйкес қабылданған шешімнің 
кодын қоя отырып, енгізіледі.

Мемлекеттік кірістер органдары лауазымды адамдарының тауарларға кедендік та-
зартуды жасау қағидаларына 1-қосымша 

Нысан
20___ жылға арналған Тауарларға арналған декларацияларды тіркеу журналы 

_____________________________________ (кеден бекетінің коды)

№
Р/с

ТД беру ТД тіркеу  ТД ұзарт Тауарларды шығару Уəкілетті 
лауазымды 
адамның 

Т.А.Ə. жəне 
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 Тауарларды 
шығарудан бас 
тарту туралы 

шешім қабылдаған 
жағдайда - себептері

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Мемлекеттік кірістер органдары лауазымды адамдарының тауарларға кедендік та-
зартуды жасау қағидаларына 2-қосымша 

Нысан

Кедендік баждардың, салықтардың төленуін қамтамасыз етуді ұсыну қажеттілігі 
туралы сұрау 

20___ж. ____________

Мемлекеттік кірістер  органының атауы
 Декларанттың 

(кеден өкілінің) атауы, 
БСН (ЖСН)

№ ____________ тауарларға арналған декларация бойынша бақылауды жүргізу бары-
сында «Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 
143-бабының __-тармағына сəйкес

__________________________________________________________________
 (ТД тауардың атауы жəне нөмірі)

тауар бойынша кедендік баждардың, салықтардың төленуі бойынша міндеттерді орында-
уды қамтамасыз етуді ұсыну қажет екенін хабарлаймыз.

«Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 151-ба-
бына сəйкес есептелген мөлшерде 20__ж. _________ «___» мерзімге дейін* кедендік баждардың, 
салықтардың төленуі бойынша міндеттерді орындауды қамтамасыз етуді ұсыну қажет.

№ Кедендік баждың, 
салықтың түрі

Есептеудің 
негізі

Қамтамасыз етудің 
сомасы Ескертпе

1 2 3 4 5
1
2

Қорытынды 
Тауарды шығару үшін Сізге 20__ж. ___________ мерзімге дейін** тауарларға арналған 

декларацияны түзету нысанын толтыру жəне кедендік баждардың, салықтардың 
төленуін қамтамасыз етуді ұсыну қажет. 

Жеке нөмірлік мөр

_________________________________  ___________
      (кеден органының уəкілетті     (қолы)
лауазымды тұлғасының Т.А.Ə.)
_____________________   ______________ ________ 
(шешім алған тауарларды   (шешім алған күні)  (қолы)
декларациялаған тұлғаның Т.А.Ə.

Поштамен жолдау кезінде
_________________________  ________________  ______________
(шешімді жолдау мекенжайы)  (шешімді   (шешімді 
   жолдау күні)  жолдаған кеден 
     органының 
     лауазымды
      тұлғасының Т.А.Ə. 
      жəне қолы)
_____________________________
__________ тармағына сəйкес мерзім көрсетіледі*
Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы»
Қазақстан Республикасы Кодексінің _________
бабымен белгіленген мерзімнен аспайтын мерзім 
көрсетіледі** 

Мемлекеттік кірістер органдары лауазымды адамдарының тауарларға кедендік та-
зартуды жасау қағидаларына 3-қосымша

Нысан

20___ жылға арналған Кедендік сараптаманы тағайындау туралы 
шешімдерді есепке алу журналы 

____________________________________
 (кеден бекетінің коды)

№ 
р/с

Кедендік сараптаманы 
тағайындау туралы шешім

ТД 
тіркеу 
нөмірі 

Кедендік 
сарапта-
маның 
мақсаты

Кедендік 
сарап-
тамаға 

жолдаған 
күні

Кедендік сарапшының 
(сарапшының) қорытындысы

кү
ні

Ш
еш

ім
ні
ң 
№

 

Қорытын-
дының № Күні Нəтижелері 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Мемлекеттік кірістер органдары лауазымды адамдарының тауарларға
 кедендік тазартуды жасау қағидаларына 4-қосымша 

Нысан

20___ жылға арналған Кедендік тексеріп қарау (қарап тексеру) 
актілерін тіркеу журналы _____________________________ _______ 

(кеден бекетінің коды)

№ 
р/с

Кеден 
деклара-
цияның, не 
ТД ретінде 
пайдала-
нылатын 
құжаттың 

№

Іске 
қосылған 
бейіннің 
№ (не 

қызметтік 
жазбаның 
№ жəне 
күні)

Кедендік 
тексеріп 

қарау (қарап 
тексеру) актіні 

тіркеу)

Те
кс
ер
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Кедендік 
тексеріп 
қараудың 

(қарап 
тексерудің) 
аяқталуы

Кедендік 
тексеріп 
қарауды 
(қарап 

тексеруді) 
жүргізген 
лауазым-

ды адамның 
(лауазымды 
адамдардың) 

Т.А.Ə.

Ес
ке
рт
пе

 

Күні Уақыты Күні Уақыты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Мемлекеттік кірістер органдары лауазымды адамдарының тауарларға кедендік 
тазартуды жасау қағидаларына 5-қосымша

Нысан

20___ жылға арналған Мерзімді тауарларға арналған декларацияларды пайдалана 
отырып декларацияланатын тауарларды ес епке алу журналы 

____________________________________
 (мемлекеттік кірістер органының коды)
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Мемлекеттік кірістер органдары лауазымды адамдарының тауарларға кедендік 
тазартуды жасау қағидаларына 6-қосымша

Нысан

20___ жылға арналған Уақытша тауарларға арналған декларацияларды 
пайдалана отырып декларацияланатын тауарларды есеп ке алу журналы 

____________________________________ 
(кеден бекетінің коды)
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Мемлекеттік кірістер органдары лауазымды адамдарының тауарларға кедендік 
тазартуды жасау қағидаларына 7-қосымша

Нысан

Есепке алу құралдарының көрсеткіштерін алу туралы акті

20__ жылғы _________ «___»
_________________________________________________________________________ 

Мемлекеттік кірістер департаментінің 20___ жылғы _______________ құбыржол көлігімен 
жəне электр беру желілері бойынша өткізілетін тауарларды есепке алуқұралдарының 
көрсеткіштерін алу туралы

р/с 
№

Тораптың ата-
уы (есепке алу 

құралы)

Ай басындағы есеп-
ке алу құралының 
көрсеткіштері

Есеп кезеңінің сонындағы 
есепке алу құралының 

көрсеткіштері

Өткізілген 
тауардың көлемі 
(тонна, мың.м.3 

сағ. квт)
1 2 3 4 5

Есепке алу торабының (құралының) өкілі
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

(Т.А.Ə. лауазымы, қолы, күні)

Мемлекеттік кіріс органдарының уəкілетті лауазымды тұлғасы

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

(Т.А.Ə. лауазымы, қолы, күні)

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 31 та-
мызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14181 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2016 жылғы 1 тамыз                 №418              Астана қаласы 

«Шарап материалын, сыраны және сыра сусынын 
қоспағанда, алкоголь өнімін – есепке алу-бақылау 
таңбаларымен және темекі өнімдерін – акциздік 

таңбалармен таңбалау (қайта таңбалау) қағидаларын, 
сондай-ақ акциздік және есепке алу-бақылау 

таңбаларының нысанын, мазмұнын және қорғау 
элементтерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрінің 2015 жылғы 27 ақпандағы № 144 

бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН:
1. «Шарап материалын, сыраны жəне сыра сусынын қоспағанда, алкоголь өнімін есепке алу-

бақылау таңбаларымен жəне темекі өнімдерін акциздік таңбалармен таңбалау (қайта таңбалау) 
қағидаларын, сондай-ақ акциздік жəне есепке алу-бақылау таңбаларының нысанын, мазмұнын 
жəне қорғау элементтерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 
жылғы 27 ақпандағы № 144 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 10611 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 
13 мамырда жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

 1-тармақтың 3) тармақшасы алып тасталсын.
2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті (Д.Е. 

Ерғожин):
1) осы бұйрықт ың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 

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

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде тіркелгеннен кейін 
он күнтізбелік күн ішінде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіне орналастыру үшін Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

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

3. Осы бұйрық 2016 жылғы 1 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізіледі жəне ресми 
жариялануға тиіс.

Қазақстан Республикасының Қаржы министрі  
Б. СҰЛТАНОВ

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 31 та-
мызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14180 
болып енгізілді. 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРЖЫ 
МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 12 тамыз              №440            Астана қаласы

«Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік 
сыныптамасының кейбір мәселелері» Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 

18 қыркүйектегі № 403 бұйрығына толықтырулар енгізу 
туралы

БҰЙЫРАМЫН:
 1. «Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір 

мəселелері» 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) 
мынадай толықтырулар енгізілсін:

 көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сы-
ныптамасында:

 бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасында:
 03 «Қоғамдық тəртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі» 

функционалдық тобында:
 9 «Қоғамдық тəртіп жəне қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер» функционалдық 

кіші тобында:
 мынадай мазмұндағы 004 бюджеттік бағдарламасы бар 348-бюджеттік бағдарламалар 

əкімшісімен толықтырылсын:
 «348 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жолаушылар көлігі жəне автомо-

биль жолдары басқармасы
 004 Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету»;
 06 «Əлеуметтiк көмек жəне əлеуметтiк қамсыздандыру» функционалдық тобында:
 2 «Əлеуметтiк көмек» функционалдық кіші тобында:
 мынадай мазмұндағы 017 бюджеттік бағдарламасы бар 348-бюджеттік бағдарламалар 

əкімшісімен толықтырылсын:
 «348 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жолаушылар көлігі жəне автомо-

биль жолдары басқармасы
 017 Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (так-

сиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын 
əлеуметтік қолдау»;

 9 «Əлеуметтiк көмек жəне əлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер» 
функционалдық кіші тобында:

 мынадай мазмұндағы 013 бюджеттік бағдарламасымен 011 жəне 015 бюджеттік кіші 
бағдарламалары бар 348-бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:

 «348 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жолаушылар көлігі жəне автомо-
биль жолдары басқармасы

 013 Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету жəне өмір сүру 
сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 07 «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық» функционалдық тобында:
 1 «Тұрғын үй шаруашылығы» функционалдық кіші тобында:
 мынадай мазмұндағы 033 бюджеттік бағдарламасымен 011, 015 жəне 032 бюджеттік кіші 

бағдарламалары бар 347-бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:
 «347 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мəдениет жəне архивтер 

басқармасы
 033 Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды дамыту шеңберінде 

объектілерді жөндеу
 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы трансферт есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 012 бюджеттік бағдарламасымен 011, 015 жəне 032 бюджеттік кіші 

бағдарламалары бар 348-бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:
 «348 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жолаушылар көлігі жəне автомо-

биль жолдары басқармасы
 012 Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды дамыту шеңберінде 

объектілерді жөндеу
 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы трансферт есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 017 бюджеттік кіші бағдарламасымен 014 бюджеттік бағдарламасы 

бар 701 бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:
 «701 Облыстың кəсіпкерлік, сауда жəне туризм басқармасы
 014 Қазақстан Республикасының орнықты дамуына жəне өсуіне жəрдемдесу шеңберінде 

квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жарғылық капиталын ұлғайту
 017 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт 

қаражатынан сыртқы қарыздарды бірлесіп қаржыландыру есебінен»;
 2 «Коммуналдық шаруашылық» функционалдық кіші тобында:
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 009 бюджеттік 

бағдарламасы бар 349-бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:
 «349 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың ауыл шаруашылығы жəне вете-

ринария басқармасы
 009 Ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын сумен жабдықтаудың 

аса маңызды топтық жəне жергілікті жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын 
субсидиялау

 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 495 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сəулет, тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары бөлімі» бюджеттік 
бағдарламалар əкімшісі бойынша:

 016 «Сумен жабдықтау жəне су бұру жүйесінің жұмыс істеуі» бюджеттік бағдарламасы 
бойынша:

 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
 «011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 08 «Мəдениет, спорт, туризм жəне ақпараттық кеңістiк» функционалдық тобында:
 1 «Мəдениет саласындағы қызмет» функционалдық кіші тобында:
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 004 жəне 005 

бюджеттік бағдарламалары бар 347-бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:
 «347 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мəдениет жəне архивтер басқармасы
 004 Мəдени-демалыс жұмысын қолдау
 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
 005 Тарихи-мəдени мұраны сақтауды жəне оған қолжетімділікті қамтамасыз ету
 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 006 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
 «006 Мемлекет қайраткерлерін мəңгі есте сақтау»;
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 007 жəне 008 

бюджеттік бағдарламаларымен толықтырылсын:

(Соңы. Басы  18-бетте) 

(Соңы 20-бетте) 
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 «007 Театр жəне музыка өнерiн қолдау
 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
 008 Зоопарктер мен дендропарктердiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету
 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 012 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
 «012 Əлеуметтік маңызы бар жəне мəдени іс-шаралар өткізу»;
 3 «Ақпараттық кеңiстiк» функционалдық кіші тобында:
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 009 

жəне 010 бюджеттік бағдарламалары бар 347-бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен 
толықтырылсын:

 «347 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мəдениет жəне архивтер басқармасы
 009 Қалалық кiтапханалардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету
 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
 010 Архив қорынын сақталуын қамтамасыз ету
 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 9 «Мəдениет, спорт, туризм жəне ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де 

қызметтер» функционалдық кіші тобында:
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 001 бюджеттік 

бағдарламасы бар 347-бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:
 «347 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мəдениет жəне архивтер басқармасы
 001 Жергілікті деңгейде мəдениет жəне архивтер саласындағы мемлекеттік саясатты 

іске асыру жөніндегі қызметтер
 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 002 жəне 003 бюджеттік бағдарламаларымен толықтырылсын:
 «002 Ақпараттық жүйелер құру
 003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары»;
 мынадай мазмұндағы 032, 100, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 119, 123 жəне 124 бюджеттік 

бағдарламаларымен толықтырылсын:
 «032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің жəне ұйымдарының күрделі 

шығыстары
 100 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу
 106 Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін 

жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу
 107 Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-

шаралар өткізу
 108 Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін 

жəне мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың 
конкурстық құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды 
консультациялық сүйемелдеу

 109 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен 
іс-шаралар өткізу

 115 Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен соттардың шешімдері бой-
ынша жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелерін орындау

 118 Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен 
іс-шаралар өткізу

 119 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-шаралар өткізу
 123 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінен 

берілетін нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы 
төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық 
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жал-
пы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

 124 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінен 
берілетін нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы 
төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық 
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу»;

 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:
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 001 бюджеттік 

бағдарламасы бар 349-бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:
 «349 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың ауыл шаруашылығы жəне вете-

ринария басқармасы
 001 Жергілікте деңгейде ауыл шаруашылығы жəне ветеринария саласындағы мемлекеттік 

саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 002, 003, 007 жəне 008 бюджеттік бағдарламаларымен 

толықтырылсын:
 «002 Тұқым шаруашылығын қолдау
 003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
 007 Ауыл шаруашылығы таурларын өндірушілерге су жеткізу жөніндегі қызметтердің 

құнын субсидиялау
 008 Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру»;
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 010 бюджеттік 

бағдарламасымен толықтырылсын:
 «010 Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету
 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 011, 012, 017, 018, 020 жəне 021 бюджеттік бағдарламаларымен 

толықтырылсын:
 «011 Алып қойылатын жəне жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын 

өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу
 012 Жемiс-жидек дақылдарының жəне жүзiмнің көп жылдық көшеттерiн отырғызу жəне 

өсiруді қамтамасыз ету
 017 Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу
 018 Ауыл шаруашылығы жануарларын сəйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу
 020 Басым дақылдарды өндіруді субсидиялау арқылы өсімдік шаруашылығы өнімінің 

шығымдылығы мен сапасын арттыруды жəне көктемгі егіс пен егін жинау жұмыстарын жүргізуге 
қажетті жанар-жағармай материалдары мен басқа да тауар-материалдық құндылықтардың 
құнын арзандатуды сусидиялау

 021 Ауыл шаруашылық дақылдарының зиянды организмдеріне қарсы күрес жөніндегі 
іс- шаралар»;

 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 025 бюджеттік 
бағдарламасымен толықтырылсын:

 «025 Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды жəне жоюды ұйымдастыру
 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 032, 041, 042, 043, 044, 045 жəне 047 бюджеттік бағдарламаларымен 

толықтырылсын:
 «032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің жəне ұйымдарының күрделі 

шығыстары
 041 Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге өсімдіктерді қорғау мақсатында 

ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеуге арналған гербицидтердің, биоагенттердің 
(энтомофагтардың) жəне биопрепараттардың құнын арзандату

 042 Тұқымдық жəне көшет материалының сорттық жəне себу сапаларын анықтау
 043 Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, 

мелиоративтік жəне жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алуға 
жəне тіркеу

 044 Тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) құнын субсидиялау
 045 Ауыл шаруашылығы дақылдарын қорғалған топырақта өсіру
 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»;

 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 049, 050 жəне 
051 бюджеттік бағдарламаларымен толықтырылсын:

 «049 Қайта өңдеуші кəсіпорындардың ауылшаруашылық өнімін тереңдете қайта өңдеп 
өнім шығаруы үшін оны сатып алу шығындарын субсидиялау

 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
 050 Инвестициялар салынған жағдайда агроөнеркəсіптік кешен субъектісі көтерген 

шығыстардың бөліктерін өтеу
 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
 051 Агроөнеркəсіптік кешен субъектілерінің қарыздарын кепілдендіру мен сақтандыру 

шеңберінде субсидиялау
 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 053 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
 «053 Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін жəне сапасын арттыруды, асыл тұқымды 

мал шаруашылығын дамытуды субсидиялау»;
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 054, 055 жəне 

056 бюджеттік бағдарламаларымен толықтырылсын:
 «054 Агроөнеркəсіптік кешен саласындағы дайындаушы ұйымдарға есептелген қосылған 

құн салығы шегінде бюджетке төленген қосылған құн салығының сомасын субсидиялау
 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
 055 Агроөнеркəсіптік кешен субъектілерін қаржылық сауықтыру жөніндегі бағыт шеңберінде 

кредиттік жəне лизингтік міндеттемелер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау
 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
 056 Кредиттер, сондай-ақ технологиялық жабдықтың жəне ауыл шаруашылығы 

техникасының лизингі бойынша сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау
 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 100, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 119, 123 жəне 124 бюджеттік 

бағдарламаларымен толықтырылсын:
 «100 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу
 106 Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін 

жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу
 107 Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-

шаралар өткізу
 108 Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін 

жəне мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың 
конкурстық құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды 
консультациялық сүйемелдеу

 109 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен 
іс-шаралар өткізу

 115 Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен соттардың шешімдері бой-
ынша жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелерін орындау

 118 Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен 
іс-шаралар өткізу

 119 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-шаралар өткізу
 123 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінен 

берілетін нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы 
төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық 
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жал-
пы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

 124 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінен 
берілетін нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы 
төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық 
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу»;

 4 «Балық шаруашылығы» функционалдық кіші тобында:
 мынадай мазмұндағы 005 бюджеттік бағдарламасы бар 349-бюджеттік бағдарламалар 

əкімшісімен толықтырылсын:
 «349 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың ауыл шаруашылығы жəне вете-

ринария басқармасы
 005 Тауарлық балық өсіру өнімділігі мен сапасын арттыруды субсидиялау»;
 9 «Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау жəне жер қатынастары 

саласындағы басқа да қызметтер» функционалдық кіші тобында:
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 016 бюджеттік 

бағдарламасы бар 349-бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:
 «349 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың ауыл шаруашылығы жəне вете-

ринария басқармасы
 016 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу
 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 023 жəне 040 бюджеттік бағдарламаларымен толықтырылсын:
 «023 Азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын қалыптастыру
 040 Мемлекеттік ветеринариялық ұйымдарды материалдық-техникалық жабдықтау үшін, 

қызметкелердің жеке қорғану заттарын, аспаптарды, құралдарды, техниканы, жабдықтарды 
жəне инвентарды орталықтандырып сатып алу»;

 12 «Көлiк жəне коммуникация» функционалдық тобында:
 1 «Автомобиль көлiгi» функционалдық кіші тобында:
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 007 бюджеттік 

бағдарламасы бар 348-бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:
 «348 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жолаушылар көлігі жəне автомо-

биль жолдары басқармасы
 007 Көлік инфрақұрылымын дамыту
 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 010 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
 «010 Елді-мекендер көшелеріндегі автомобиль жолдарын күрделі жəне орташа жөндеу»;
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 016 бюджеттік 

бағдарламасымен толықтырылсын:
 «016 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 4 «Əуе көлiгi» функционалдық кіші тобында:
 мынадай мазмұндағы 014 бюджеттік бағдарламасы бар 348-бюджеттік бағдарламалар 

əкімшісімен толықтырылсын:
 «348 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жолаушылар көлігі жəне автомо-

биль жолдары басқармасы
 014 Жергілікті атқарушы органдардың шешімі бойынша тұрақты ішкі əуе тасымалдарын 

субсидиялау»;
 5 «Темiр жол көлiгi» функционалдық кіші тобында:
 мынадай мазмұндағы 017 бюджеттік кіші бағдарламасы бар 018 бюджеттік бағдарламасы 

бар 348-бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:
 «348 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жолаушылар көлігі жəне автомо-

биль жолдары басқармасы
 018 Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жергілікті жобаларды, оның ішінде концессиялық 

жобаларды дайындау
 017 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт 

қаражатынан сыртқы қарыздарды бірлесіп қаржыландыру есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 027 бюджеттік 

бағдарламасымен толықтырылсын:
 «027 Алматы қаласында метрополитен салу
 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 9 «Көлiк жəне коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер» функционалдық кіші 

тобында:
 мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 001 бюджеттік 

бағдарламасы бар 348-бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:
 «348 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жолаушылар көлігі жəне автомо-

биль жолдары басқармасы

 001 Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары саласында 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
 мынадай мазмұндағы 002 жəне 003 бюджеттік бағдарламаларымен толықтырылсын:
 «002 Ақпараттық жүйелер құру
 003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары»;
 мынадай мазмұндағы 032, 100, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 119, 123 жəне 124 бюджеттік 

бағдарламаларымен толықтырылсын:
 «032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің жəне ұйымдардың күрделі 

шығыстары
 100 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу
 106 Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін 

жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу
 107 Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-

шаралар өткізу
 108 Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін 

жəне мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың 
конкурстық құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды 
консультациялық сүйемелдеу

 109 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен 
іс-шаралар өткізу

 115 Жергілікті атқарушы орган резервінің қаражаты есебінен соттардың шешімдері бой-
ынша жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелерін орындау

 118 Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен 
іс-шаралар өткізу

 119 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-шаралар өткізу
 123 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінен 

берілетін нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы 
төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық 
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жал-
пы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

 124 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінен 
берілетін нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы 
төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық 
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу»;

 мынадай мазмұндағы 005, 006, 008, 009, 011, 015 жəне 080 бюджеттік бағдарламалары 
бар 348 бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:

 «348 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жолаушылар көлігі жəне автомо-
биль жолдары басқармасы

005 Қалалық жолаушылар көлігін диспетчерлік басқарудың автоматтандырылған жүйесін 
пайдалануды қамтамасыз ету

006 Қоғамдық көлік жұмыстарының мониторингін жəне бақылауды қамтамасыз ету
008 Метрополитендегі жолаушылар тасымалын субсидиялау
009 Əлеуметтiк маңызы бар iшкi қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын суб-

сидиялау
011 Жол жүрiсiн реттеудiң техникалық құралдарын салу жəне реконструкциялау
015 Астана қаласының «Жаңа көлік жүйесі» жобасын іске асыру үшін заңды тұлғалардың 

жарғылық капиталын ұлғайту
080 Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарын 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:
155 «Қазақстан Республикасының орнықты дамуына жəне өсуіне жəрдемдесу шеңберінде 

техникалық көмек іс-шараларын іске асыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 012 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«012 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт 

қаражатынан грантты бірлесіп қаржыландыру есебінен»;
мынадай мазмұндағы 011, 015 жəне 032 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 020 бюджеттік 

бағдарламасы бар 348-бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:
«348 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жолаушылар көлігі жəне автомо-

биль жолдары басқармасы
020 «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы 

шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы трансферт есебінен»;
9 «Басқалар» функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 065 жəне 096 бюджеттік бағдарламалары бар 347, 348 жəне 

349-бюджеттік бағдарламалар əкімшілерімен толықтырылсын:
«347 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мəдениет жəне архивтер басқармасы
065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
096 Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді 

орындау
348 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жолаушылар көлігі жəне автомо-

биль жолдары басқармасы
065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
096 Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау
 349 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың ауыл шаруашылығы жəне вете-

ринария басқармасы
 065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту
 096 Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді 

орындау».
 2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бюджет заңнамасы департаменті (З.А. 

Ерназарова) заңнамада белгіленген тəртіппен:
 1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгiнде мемлекеттік тіркелуін;
 2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он күнтізбелік күн ішінде оның мерзімді 

баспасөз басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға 
жіберілуін;

 3) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінен алынған күннен бастап 
бес жұмыс күні ішінде «Қазақстан Республикасы Əділет министрлігі Республикалық құқықтық 
ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кəсіпорнына 
Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерінің эталондық бақылау банкiнде 
орналастыру үшін жіберілуін;

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

 3. Осы бұйрық мемлекеттік тiркелген күнінен кейін қолданысқа енгізіледі.

 Қазақстан Республикасының Қаржы министрі
Б.СҰЛТАНОВ

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 25 та-
мызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14145 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 22 тамыз             №451             Астана қаласы

Қазақстан Республикасының зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы заңнамасына сәйкес зейнетақы 
жарналарын, әлеуметтік аударымдарды және әлеуметтік 

төлемдерді есепке алуды қамтамасыз ететін заңды 
тұлғаның жеке тұлғалар туралы мәліметтерді ұсыну 
нысанын, мерзімдерін және қағидаларын бекіту 

туралы

«Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 2008 
жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 583-
бабы 7-6-тармағына сəйкес БҰЙЫРАМЫН: 

1. Мыналар:
1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасының зейнетақымен 

қамсыздандыру туралы заңнамасына сəйкес зейнетақы жарналарын, əлеуметтік аударым-
дарды жəне əлеуметтік төлемдерді есепке алуды қамтамасыз ететін заңды тұлға ұсынатын 
жеке тұлғалар туралы мəліметтердің нысаны;

2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасының зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы заңнамасына сəйкес зейнетақы жарналарын, əлеуметтік аударым-
дарды жəне əлеуметтік төлемдерді есепке алуды қамтамасыз ететін заңды тұлғаның жеке 
тұлғалар туралы мəліметтерді ұсыну қағидалары мен мерзімдері (бұдан əрі – Қағида) бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті 
(Д.Е.Ерғожин) заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он күнтізбелік күн ішінде оны мерзімді баспа 

басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберуді;
3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеу күнінен 

бастап он күнтізбелік күн ішінде Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіне орналастыру үшін Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

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

3. Осы бұйрық 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін Қағиданың 
2-тармағының үшінші абзацын қоспағанда, 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 
енгізіледі жəне ресми жариялауға жатады.

Қазақстан Республикасының Қаржы министрі 
Б.СҰЛ ТАНОВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Ақпарат жəне коммуникация министрі
________________________ Д.Абаев
2016 жылғы 24 тамыз

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму
министрі
________________________ Т. Дүйсенова
2016 жылғы 5 қыркүйек

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің
 2016 жылғы 22 тамыздағы №451 бұйрығына 1-қосымша

Нысан 

Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасына 
сəйкес зейнетақы жарналарын, əлеуметтік аударымдарды жəне əлеуметтік 

төлемдерді есепке алуды қамтамасыз ететін заңды тұлға ұсынатын жеке тұлғалар 
туралы мəліметтер 

р/
с№

Жеке тұлға
Жарналарды, аударым-
дарды, төлемдерді жүзеге 

асырған тұлға 
Төлем 

белгілеу код-
тары

Сомасы 
(теңгемен)

 ЖСН Т.А.Ə. (ол 
болған кезде) 

БСН/
ЖСН

Атауы/ Т.А.Ə. (ол 
болған кезде)

1 2 3 4 5 6 7

Ескертпе:
ЖСН - жеке сəйкестендiру нөмiрi;
Т.А.Ə. – тегі, аты, əкесінің аты;
БСН - бизнес сəйкестендiру нөмiрi.

«Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы 
заңнамасына сəйкес зейнетақы жарналарын, əлеуметтік аударымдарды жəне 

əлеуметтік төлемдерді есепке алуды қамтамасыз ететін заңды тұлға ұсынатын жеке 
тұлғалар туралы мəліметтер» нысанын толтыру бойынша түсініктеме

1) 1-бағанда – жолдың реттік нөмірі;
2) 2-бағанда – зейнетақы жарналар, əлеуметтік аударымдар жəне əлеуметтік төлемдер 

пайдасына жүзеге асырылған жеке тұлғаның жеке сəйкестендiру нөмiрi (ЖСН); 
3) 3-бағанда – зейнетақы жарналар, əлеуметтік аударымдар жəне əлеуметтік төлемдер 

пайдасына жүзеге асырылған жеке тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде); 
4) 4-бағанда – зейнетақы жарналарын, əлеуметтік аударымдарды жəне əлеуметтік 

төлемдерді жүзеге асырған тұлғаның бизнес сəйкестендiру нөмiрi (БСН) немесе жеке 
сəйкестендiру нөмiрi (ЖСН);

5) 5-бағанда – зейнетақы жарналарын, əлеуметтік аударымдарды жəне əлеуметтік 
төлемдерді жүзеге асырған заңды тұлғаның атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты, əкесінің 
аты (ол болған кезде);

6) 6-бағанда – «Экономика секторларының жəне төлемдер белгілеу кодтарын қолдану жəне 
төлемдер бойынша оларға сəйкес мəліметтер ұсыну қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 1999 жылғы 15 қарашадағы № 388 қаулысына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 1011 болып тіркелген) сəйкес 
тиісті төлем белгілеу кодтары;

7) 7-бағанда – есепті кезеңі сомасы, теңгеде.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2016 жылғы 22 тамыздағы №451 бұйрығына 2-қосымша

Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасына 
сəйкес зейнетақы жарналарын, əлеуметтік аударымдарды жəне əлеуметтік 

төлемдерді есепке алуды қамтамасыз ететін заңды тұлғаның жеке тұлғалар туралы 
мəліметтерді ұсыну қағидалары мен мерзімдері 

1. Осы Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасына 
сəйкес зейнетақы жарналарын, əлеуметтік аударымдарды жəне əлеуметтік төлемдерді есеп-
ке алуды қамтамасыз ететін заңды тұлғаның – «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан əрі – Мемлекеттік корпо-
рация) жеке тұлғалар туралы мəліметтерді ұсыну қағидалары мен мерзімдері «Салық жəне 
бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 2008 жылғы 10 желтоқсандағы 
Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 583–бабы 7-6-тармағына сəйкес əзірленді 
жəне Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасына сəйкес 
зейнетақы жарналарын, əлеуметтік аударымдарды жəне əлеуметтік төлемдерді есепке алуды 
қамтамасыз ететін заңды тұлғаның уəкілетті органға жеке тұлғалар туралы мəліметтерді ұсыну 
тəртібі мен мерзімін жəне оның нысанын жасауды айқындайды.

2. Мемлекеттік корпорациясы ұсынатын жеке тұлғалар туралы мəліметтерге (бұдан 
əрі - Мəлімет) келесі деректер жатады: 

міндетті зейнетақы жарналары бойынша;
жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары бойынша; 
міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары бойынша;
əлеуметтік аударымдар бойынша;
келесі əлеуметтік төлемдер бойынша: 
Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасына сəйкес 

бюджет қаражаты есебінен зейнетақымен қамсыздандырылуға құқығы бар азаматтарға 
зейнетақы төлемдері;

мемлекеттік əлеуметтік жəрдемақылар;
мемлекеттік арнайы жəрдемақылар;
арнайы мемлекеттік жəрдемақылар;
зейнеткерлерді, Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектерін, Қазақстан 

Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген мемлекеттік жəрдемақы алушылар-
ды жерлеуге жəрдемақы;

бала тууына байланысты тағайындалатын жəне төленетін біржолғы мемлекеттік 
жəрдемақы;

баланы бір жасқа толғанға дейін бағу-күту бойынша оларға тағайындалатын жəне төленетін 
ай сайынғы мемлекеттік жəрдемақы;

экологиялық апат аймақтарында тұратын адамдарға Қазақстан Республикасының 
заңнамалық актілерінде көзделген əлеуметтік көмек; 

саяси қуғын-сүргін құрбандарына жəне одан зардап шеккендерге Қазақстан Республикасы 
ның заңнамалық актілерінде көзделген əлеуметтік төлемдер;

еңбек ету қабілетінен айырылған жағдайда əлеуметтік төлем;
асыраушысынан айырылған жағдайда əлеуметтік төлем;
жұмысынан айырылған жағдайда əлеуметтік төлем;
жүктiлiкке жəне босануға байланысты табысынан айырылған жағдайда əлеуметтік төлем;
жаңа туған баланы (балаларды) асырап алуға байланысты табысынан айырылған жағдайда 

əлеуметтік төлем;
бала бiр жасқа толғанға дейiн оның күтiмiне байланысты табысынан айырылған жағдайда 

əлеуметтік төлем.
3. Мемлекеттік корпорациясы мəліметтерді Қазақстан Республикасы Қаржы 

министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитетіне (бұдан əрі - Комитет) осы бұйрықпен бекітілген 
нұсқада жəне «txt» форматында қорғалуын, түпнұсқасы расталуын тұтастығы тексерілгенін 
жəне желі арқылы берілетін деректердің шифрлануын қамтамасыз ететін ақпараттық-
коммуникациялық желі арқылы ұсынылады.

4. Мəліметті ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі жылдың 1сəуірінен кешіктірмей. Есепті 
кезеңі күнтізбелік жыл болып табылады. 

5. Комитет осы Қағида шеңберінде алынған ақпараттың құпиялығын қамтамасыз етеді. 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 5 қазанда 
Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14290 бо-
лып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 2 қыркүйек           №473               Астана қа  ласы

Қазақстан Республикасы сыртқы саудасының кедендік 
статистикасының деректерін жариялау қағидаларын және 

мерзімдерді бекіту туралы

«Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 
30 маусымдағы Кодексінің 73-бабы 5-тармағына сəйкес, БҰЙЫРАМЫН:

1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы сыртқы саудасының кедендік 
статистикасының деректерін жариялау қағидалары жəне мерзімдері бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті (Д.Е. 
Ерғожин) заңнамада белгіленген тəртіпте: 

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін; 
2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 

тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оны ресми жариялауға бұқаралық ақпарат 
құралдарына жəне «Əділет» ақпараттық құқықтық жүйесіне жолдауды; 

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелгеннен бастап он күнтізбелік күн ішінде Қазақстан Республикасы нормативтiк құқықтық 
актілерінің эталондық бақылау банкiне орналастыру үшін Қазақстан Республикасы Əділет 
министрлігінің «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жолдауды;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурстарына 
жариялауды қамтамасыз етсін. 

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

Қазақстан Республикасының Қаржы министрі 
Б.СҰЛТАНОВ

 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің

2016 жылғы 2 қыркүйектегі №473 бұйрығымен бекітілген

Қазақстан Республикасы сыртқы саудасының кедендік статистикасының 
деректерін жариялау қағидалары жəне мерзімдері 

1. Жалпы ережелер
1. Осы Қазақстан Республикасы сыртқы саудасының кедендік статистикасының деректерін 

жариялау қағидалары мен мерзімдері (бұдан əрі – Қағидалар) «Қазақстан Республикасындағы 
кеден ісі туралы» Қазақстан Республикасы 2010 жылғы 30 маусымдағы Кодексінің 73-бабы 
5-тармағына сəйкес əзірленді жəне Қазақстан Республикасы сыртқы саудасының кедендік 
статистикасының деректерін жариялау тəртібі мен мерзімдерін анықтайды. 

2. Осы Қағидаларда мынадай түсініктемелер қолданылады:
1) жауапты тұлға – функционалдық міндеттеріне сəйкес Қазақстан Республикасы сыртқы 

сауда статистикасын қалыптастыруға жəне жариялауға жауапты тұлға; 
2) техникалық қолдау қызметінің операторы – ақпараттық жүйенің жұмыс жасауын 

қамтамасыз ету жүктелген тұлға;
3) «Статистика, талдау жəне сыртқы сауда статистика деректеріне қолжетімділікті 

ұйымдастыру» ақпараттық жүйесі (бұдан əрі – ақпараттық жүйе) – қызмет көрсететін 
персоналдың ақпараттық-коммуникациялық технологияларының жəне статистикалық де-
ректер базасын жəне Қазақстан Республикасы сыртқы сауда статистикасының қорытынды 
көрсеткіштерін қалыптастыру үшін арналған құжаттамалардың жиынтығы.

2 бөлім. Қазақстан Республикасы сыртқы саудасының кедендік статистикасының 
деректерін жариялау тəртібі мен мерзімдері

3. Қазақстан Республикасы сыртқы саудасының кедендік статистикасының деректері (бұдан 
əрі – Сыртқы сауда статистикасы) статистикалық ақпаратты қолданушылар үшін жарияланады.

4. Сыртқы сауда статистикасын жариялау былай жүргізіледі:
1) Комитеттің kgd.gov.kz порталына;
2) ftp://ftp. customs.kz. серверіне.
5. Сыртқы сауда статистикасы Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік 

кірістер комитетінің (бұдан əрі – Комитет) жауапты тұлғасымен жарияланады.
6. Сыртқы сауда статистикасы ақпараттық жүйенің көмегімен қалыптастырылады.
7. Ақпараттық жүйе екінші кезектегі Кедендiк автоматтандырылған ақпараттық жүйені 

(бұдан əрі – КААЖ-2 ҚБҚ) ақпараттық жəне аппараттық қамтамасыз ету инфрақұрылымын пайда-
ланады, оның негізгі дереккөзі тауарларға арналған декларациялардың электрондық көшірмелері 
болып табылады. 

8. Ақпараттық жүйе мынадай:
1) деректерді жүктеу;
2) сыртқы сауда кедендік статистикасының деректерін талдау;
 3) Қазақстан Республикасы мемлекеттік кірістер органдарының интернет ресурстарында 

есептерді жариялау кіші жүйелерінен тұрады
9. Комитетінің техникалық қолдау қызметінің операторы процестер тізбегінің аспабын пай-

далана отырып, DB Connect Интерфейсінің көмегімен КААЖ-2 ҚБҚ ДБ-нан ақпараттық жүйеге 
деректерді жүктеуді жүзеге асырады. 

10. Деректерді жаңарту процестер тізбегінің аспабын пайдалана отырып, автоматты режим-
де орындалады.

11. Статистикалық деректер базасын қалыптастыруды Комитет жүзеге асырады: 
 1) ай сайын есепті кезеңнен кейінгі айдың 5-і күніне техникалық қолдау қызметінің операторы 

өтінімнің негізінде есепті жылдың басынан бастап деректерді өзектендірумен ақпараттық жүйеге 
деректерді жүктеуді жүзеге асырады;

2) ай сайын есепті кезеңнен кейінгі айдың 7-і күніне Комитеттің жауапты лауазымды тұлғалары 
есепті кезең ішінде жаңартылған деректердің сапасын тексеруді жүргізеді; 

3) ай сайын есепті кезеңнен кейінгі айдың 10-ы күніне қателер анықталған жағдайда техникалық 
қолдау қызметі анықталған қатені жою жөнінде шараларды қабылдайды;

4) ай сайын есепті кезеңнен кейінгі айдың 12-і күніне Комитеттің жауапты тұлғаларына хабар 
бере отырып түзетілген деректерді ақпараттық жүйеге қайта жүктеуді жүргізеді.

12. Сыртқы сауда статистикасын қалыптастыру мерзімдері ауыстыруға ықпал ететін себеп-
тер туындаған жағдайда жауапты тұлға жұмысты орындаудың кідіру себептері туралы Комитет 
басшылығына дереу хабарлайды.

13. Комитеттің жауапты тұлғасы есепті кезеңнен кейінгі əр айдың 14-нен 28-не дейін ақпараттық 
жүйенің «Интернетке есептерді жариялау» кіші жүйесіне осы Қағидаға қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша деректерді қалыптастырады.

14. Комитеттің жауапты лауазымды тұлғалары ай сайын есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-і күніне 
ақпараттық жүйенің «Интернетке есептерді жариялау» кіші жүйесіне жəне Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитетіне, Қазақстан Республикасы Ұлттық банкіне 
ұсыну үшін электрондық форматтағы деректер базасына ақпараттық материалдарды дайында-
уды жəне беруді жүзеге асырады.

15. Комитеттің жауапты тұлғасы ай сайын есепті кезеңнен кейінгі айдың 28-і күнінен Қазақстан 
Республикасы сыртқы саудасының статистикалық деректерін жариялауды жүргізеді.

16. Мемлекеттік кірістер органдары «Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы» Қазақстан 
Республикасының 2010 жылғы 30 маусымдағы Кодексінің 16-бабына сəйкес ақпаратты береді.

17. Есептік кезеңнен кейін 180-ші (жүз сексенінші) күні жылдық деректерді өзектендіреді.
18. Есепті кезеңнен кейін 40-шы (қырқыншы) күнге сыртқы сауданың статистикалық деректерін 

ұсынуға жауапты Еуразиялық экономикалық комиссияға жəне Еуразиялық экономикалық одаққа мүше 
мемлекеттердің уəкілетті органдарына сыртқы сауда статистика деректерін беруді жүзеге асырады.

19. Егер статистикалық деректер базасын қалыптастыру, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының сыртқы сауда статистика деректерін жариялау кезеңі демалыс немесе ме-
реке күндеріне келсе, онда мерзім келесі жұмыс күніне ауыстырылады.

 Қазақстан Республикасы сыртқы саудасының кедендік статистикасының 
деректерін жариялау қағидалары мен мерзімдеріне қосымша

Нысан 

1. Экспресс-ақпарат
1) Негізгі елдер-сауда серіктестері бойынша жекелеген тауарларды Қазақстан 

Республикасының экспорттауы
(кезең)

Сыртқы 
экономикалық 
қызметтің тау-
ар номенкла-
турасының 
коды (бұдан 
əрі – СЭҚ ТН 

коды)

Негізгі 
межелі 
елдер 
тауар-
лары-
ның 
атауы

Өл-
шем 
бір-
лігі

есепті жыл өткен жыл өткен жылмен 
есепті жылды 

салыстырғандағы 
пайыздық қатынасы

есепті 
кезеңдегі 
өспелі 
нəтиже

есепті ай есепті 
кезеңдегі 
өспелі 
нəтиже

есепті кезеңдегі 
өспелі нəтиже

Саны Құны 
мың 
АҚШ 
долл.

Cаны Құны 
мың 
АҚШ 
долл.

Саны Құны 
мың 
АҚШ 
долл.

саны 
бой-
ын-
ша

Құны бой-
ынша

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2) Негізгі елдер-сауда серіктестері бойынша жекелеген тауарларды Қазақстан 
Республикасының импорттауы

(кезең)
СЭҚ 
ТН 
коды 

Негізгі 
межелі елдер 
тауарларының 

атауы

Өл-
шем 
бір-
лігі

есепті жыл өткен жыл өткен жылмен 
есепті жылды 

салыстырғандағы 
пайыздық 
қатынасы

есепті 
кезеңдегі 
өспелі 
нəтиже

есепті ай есепті 
кезеңдегі 
өспелі 
нəтиже

есепті кезеңдегі 
өспелі нəтиже

Саны Құны 
мың 
АҚШ 
долл.

Саны Құны 
мың 
АҚШ 
долл.

Саны Құны 
мың 
АҚШ 
долл.

Саны 
бой-
ын-
ша

Құны бой-
ынша

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2. Тауарларға арналған декларациялар негізінде сыртқы сауданың көрсеткіштері

1) Қазақстан Республикасы сыртқы саудасының елдер бойынша негізгі көрсеткіштері
(кезең) 

(мың АҚШ долл.)

Континенттің 
елдердің, 
елдер 

топтарының, 
атауы

Тауар айналымы Экспорт Импорт
Бар-
лығы

Тауар 
айналымының 
жалпы көлемінің 
үлес салмағы, %

Бар-
лығы

Экспорттың жал-
пы көлеміндегі 
елдердің үлес 
салмағы, %

Бар-
лығы

Импорттың жал-
пы көлеміндегі 
елдердің үлес 
салмағы,%

1 2 3 4 5 6 7

2) Қазақстан Республикасы сыртқы саудасының облыстар бойынша негізгі 
көрсеткіштері

(кезең)
(мың АҚШ долл.)

Облыс-
тың 
атауы

Тауар айналымы Экспорт Импорт
Бар-
лығы

Тауар айналымының 
жалпы көлеміндегі 
облыстың үлес 
салмағы %

Бар-
лығы

Экспорттың жал-
пы көлеміндегі 
облыстың үлес 
салмағы, %

Бар-
лығы

Импорттың жал-
пы көлеміндегі 
облыстың үлес 
салмағы, %

1 2 3 4 5 6 7

3) Негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы импортының құрылымы
(кезең)

СЭҚ ТН 
коды Тауар тобының атауы

экспорт, мың.АҚШ 
долл.

экспорт 
қорытындысына, % 

Ба
р-
лы

ғы

Оның ішінде 
елдерден 

Ба
рл
ығ
ы Оның ішінен

ТМД
Əлемнің 
қалған 
елдері

ТМД Əлемнің 
қалған 
елдері

Барлығы,
соның ішінде

01-24 Мал жəне өсімдік тектес өнімдер, дай-
ын азық –түлік өнімдері

25-27 Минералды өнімдер, соның ішінде:
27 Отын-энергиялық тауарлары

28-40
Химия жəне онымен байланысты 
өнеркəсіп саласының өнімдері (каучук 
жəне пластмассаны қоса)

41-43 Былғары шикізаты, аң терісі жəне одан 
жасалған бұйымдар

44-49 Ағаш, орман материалдары жəне 
целлюлоза-қағаз бұйымдары

50-63 Тоқыма жəне тоқыма бұйымдары

64-67 Аяқ киім, бас киім бұйымдары жəне 
галантерия тауарлары

68-69 Құрылыс материалдары

72-83 Металдар жəне одан жасалған 
бұйымдары

84-92
Машиналар, жабдықтар, көлік 
құралдары, аспаптар жəне аппараттар

70-
71,93-97 Өзге тауарлар

1 2 3 4 5 6 7 8

4) Негізгі тауар топтары бойынша Қазақстан Республикасы экспортының құрылымы
(кезең)

СЭҚ ТН 
коды Тауар тобының атауы

импорт, мың.АҚШ 
долл.

импорт 
қорытындысына, %

Ба
рл
ығ
ы Оның ішінде ел-

дерден

Ба
рл
ығ
ы

Оның ішінен

ТМД
Əлемнің 
қалған 
елдері ТМД

Əлемнің 
қалған 
елдері

Барлығы,
соның ішінде

01-24 Мал жəне өсімдік тектес өнімдер, 
дайын азық –түлік өнімдері

25-27 Минералды өнімдер, соның ішінде:
27 Отын-энергиялық тауарлары

28-40
Химия жəне онымен байланысты 
өнеркəсіп саласының өнімдері (кау-
чук жəне пластмассаны қоса)

41-43 Былғары шикізаты, аң терісі жəне 
одан жасалған бұйымдар

44-49 Ағаш, орман материалдары жəне 
целлюлоза-қағаз бұйымдары

50-63 Тоқыма жəне тоқыма бұйымдары

64-67 Аяқ киім, бас киім бұйымдары жəне 
галантерия тауарлары

68-69 Құрылыс материалдары

72-83 Металдар жəне одан жасалған 
бұйымдары

84-92 Машиналар, жабдықтар, көлік құрал-
дары, аспаптар жəне аппараттар

70-
71,93-97 Өзге тауарлар

1 2 3 4 5 6 7 8
5) Тауар номенклатурасының топтары, облыстары мен елдердің негізгі топтары бой-

ынша Қазақстан Республикасының экспорты
(кезең)

 (мың АҚШ долл.)

Облыстың  жəне 
топтың атауы

Барлығы Оның ішінде елдерге Экспорт көлемінде-топ бойынша үлес 
салмағы, топ көлемінде-облыстар 
бойынша,%ТМД Əлемнің қалған 

елдері
1 2 3 4 5

6) Тауар номенклатурасының топтары, облыстары мен елдердің негізгі топтары 
бойынша Қазақстан Республикасының импорты

(кезең)

Облыстың жəне 
топтың атауы Барлығы

Оның ішінде елдерге Импорт көлемінде-топ бойынша 
үлес салмағы, топ көлемінде-

облыстар бойынша,%ТМД Əлемнің 
қалған елдері

1 2 3 4 5
3. Облыстар бойынша сыртқы сауданың кедендік статистикасы

1) Сыртқы сауданың негізгі көрсеткіштері
(кезең)

Облыс атауы     (мың АҚШ долл.)

Континенттің, 
елдердің, ел-

дер топтарының 
атауы

Тауар айналымы Экспорт Импорт

Сыртқы 
сауда саль-

досы

Ба
рл
ығ
ы Тауар 

айналымының 
жалпы көлеміндегі 

елдің үлес 
салмағы,% Ба

рл
ығ
ы Экспорттың 

жалпы 
көлеміндегі 
елдің үлес 
салмағы,% Ба

рл
ығ
ы Импорттың 

жалпы 
көлеміндегі 
елдің үлес 
салмағы,%

1 2 3 4 5 6 7 8
2) СЭҚ-қа қатысушылардың санаттары бойынша экспорт жəне импорт

(кезең)
Облыс атауы

СЭҚ-қа 
қатысушының 
санаты

есепті кезеңдегі өспелі нəтиже есепті ай

Саны, тонна Құны мың АҚШ долл. Саны, тонн
Құны  мың  АҚШ 
долл.

1 2 3 4 5
3) Барлық елдермен саудадағы экспорттың жəне импорттың тауарлық құрылымы

(кезең)

Облыс атауы     (мың АҚШ долл.)

СЭҚ ТН коды Тауарлық 
топтың атауы

Экспорт Импорт
есепті кезеңдегі 
өспелі нəтиже

есепті ай есепті кезеңдегі 
өспелі нəтиже

есепті ай

1 2 3 4 5 6
4. Қазақстан Республикасы сыртқы саудасының кедендік статистикасы 

(тоқсандық)
1) Қазақстан Республикасы сыртқы саудасының жалпы қорытындысы

(млн. АҚШ долл.)

 
өткен жыл есепті жыл

өткен жылдың 
тоқсандық есебі мен 

есепті жылғы тоқсанды 
салыстырғандағы 
пайыздық қатынас

I тоқсан II тоқсан III тоқсан IV тоқсан
есепті тоқсан

Экспорт 
(ФОБ)
Импорт 
(СИФ)
Сальдосы
1 2 3 4 5 6 7

2) Қазақстан Республикасының жеке елдермен сыртқы саудасы

 Есепті тоқсанда ең 
үлкен тауарайна-
лым болған бірінші 

20 елдер

өткен жыл есепті 
жыл

өткен жылдың тоқсандық 
есебі мен есепті жылғы 

тоқсанды салыстырғандағы 
пайыздық қатынас

I 
тоқсан

II 
тоқсан

III 
тоқсан

IV 
тоқсан

I 
тоқсан

Экспорт Барлығы
Импорт
Сальдо
Экспорт Елдер
Импорт
Сальдо
1 2 3 4 5 6 7 8

3) Қазақстан Республикасының барлық елдермен саудадағы экспорт жəне 
импортының тауарлық құрылымы

       
   (миллион АҚШ доллары)

СЭҚ ТН 
коды

 

Тауар 
топтарының 

атауы

Экспорт  Импорт
есепті жылдың 
есепті тоқсаны

өткен жылдың 
осы кезеңі

есепті жылдың 
есепті тоқсаны

өткен жылдың 
осы кезеңі

Құ
ны

Қо
ры

ты
нд
ыс

ын
а 

үл
ес

 с
ал
ма

ғы
 %

 
қа
ра
ст
ы

Құ
ны

Қо
ры

ты
нд
ыс

ын
а 

үл
ес

 с
ал
ма

ғы
 %

 
қа
ра
ст
ы

Құ
ны

Қо
ры

ты
нд
ыс

ын
а 

үл
ес

 с
ал
ма

ғы
 %

 
қа
ра
ст
ы

Құ
ны

Қо
ры

ты
нд
ыс

ын
а 

үл
ес

 с
ал
ма

ғы
 %

 
қа
ра
ст
ы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4) Қазақстан Республикасының барлық елдермен саудадағы экспорты жəне импорты
(мың АҚШ долл.)

СЭҚ ТН 
коды

 (01-97)
Бағыты

Өткен жыл есепті жыл өткен жылғы 
тоқсандық есебі 

мен есепті 
жылдың тоқсанды 
салыстырғандағы 
пайыздық қатынас

жылдық есепті 
есепті тоқсанға 
салыстырғандағы 

тоқсандығы

I 
тоқсан

II 
тоқсан

III 
тоқсан

IV 
тоқсан

I 
тоқсан

Барлығы Экспорт
Соның 
ішінде Импорт

01 Экспорт
Импорт

02 Экспорт
Импорт

1 2 3 4 5 6 7 8

5. Қазақстан Республикасы сыртқы саудасының облыстық кедендік статистика-
сы (тоқсандық)

1) Қазақстан Республикасы сыртқы саудасының жалпы қорытындысы

Облыс атауы     (миллион АҚШ доллары)

 
есепті жыл өткен  жылдың  тоқсандық  есебі 

мен  е с е п т і  жыл ғы  т о қ с а н ды 
салыстырғандағы пайыздық қатынас

I тоқсан II тоқсан III тоқсан IV тоқсан

Экспорт
Импорт 
Сальдосы

2) Қазақстан Республикасының барлық елдермен экспорт жəне импорты бойынша 
тауарлық құрылымы

Облыс атауы    (миллион АҚШ доллары)

СЭҚ 
ТН 
коды

Тауар 
топ-

тарының 
атауы

Экспорт Импорт

есепті жылдың 
есепті тоқсаны

өткен жылмен 
салыстырғандағы 

уақыт
есепті жылдың 
есепті тоқсаны

өткен жылмен 
салыстырғандағы 

уақыт

Құны
% 

қорытын-
дысына 
қарасты

Құны
% қорытын-
дысына 
қарасты

Құны
% 

қорытын-
дысына 
қарасты

Құны
% қорытын-
дысына 
қарасты

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10

3) Қазақстан Республикасының барлық елдермен тауар топтары экспорты жəне 
импорты

Облыс атауы     (мың АҚШ долл.)

СЭҚ ТН 
коды

 (01-97)
Бағыты

Өткен жыл есепті жыл өткен жылғы 
тоқсандық есебі 

мен есепті 
жылдың тоқсанды 
салыстырғандағы 

пайыздық 
қатынас

жылдық есепті 
есепті тоқсанға 

салыстырғандағы 
тоқсандығы

I 
тоқсан

II 
тоқсан

III 
тоқсан

IV 
тоқсан
I тоқсан

Барлығы Экспорт
Соның 
ішінде Импорт

01 Экспорт
Импорт

02 Экспорт
Импорт

1 2 3 4 5 6 7 8

6. Қазақстан Республикасы сыртқы саудасының кедендік статистикасы (жылдық)
1) Қазақстан Республикасы сыртқы саудасының жалпы қорытындысы

 (миллион АҚШ доллары)

Экспорт Импорт Сальдо Алдыңғы % қарасты

Экспорт Импорт
өткен жыл
есепті жыл
1 2 3 4 5 6

2) Қазақстан Республикасы сыртқы саудасының елдер бойынша көлемі
(мың. АҚШ долл.)

Ел Экспорт Импорт Сальдо
өткен жыл есепті жыл өткен жыл есепті жыл өткен жыл есепті жыл

Барлығы ,  оның 
ішінде       
Ел атауы      
1 2 3 4 5 6 7

3) Қазақстан Республикасының барлық елдермен саудадағы тауар топтары 
бойынша экспорты мен импорты

(миллион АҚШ доллары)

СЭҚ 
ТН 
коды
 (01-
97)

Тауар топ-
тарының 
атауы

Экспорт Импорт
өткен жыл есепті жыл өткен жыл есепті жыл

Құны

Қорытын-
дысына 
үлес 

салмағы % 
қарасты

Құны

Қорытын-
дысына 
үлес 

салмағы % 
қарасты

Құны

Қорытын-
дысына 
үлес 

салмағы % 
қарасты

Құны

Қорытын-
дысына 
үлес 

салмағы % 
қарасты

Барлығы
соның ішінде
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(Соңы 22-бетте) 

(Соңы. Басы 20-бетте) 

01 Тірі жану-
арлар

02
Ет жəне 

азықтық ет 
субөнімдері

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4) Қазақстан Республикасының барлық елдермен саудадағы экспорты мен 

импортының тауарлық құрылымы
(миллион АҚШ доллары)

СЭҚ 
ТН 
коды
 (01-
97)

Тауар топтарының 
атауы

Экспорт Импорт
өткен жыл есепті жыл өткен жыл есепті жыл

Құны

Қорытын-
дысына 
үлес 

салмағы 
% 

қарасты

Құны

Қорытын-
дысына 
үлес 

салмағы 
% 

қарасты

Құны

Қорытын-
дысына 
үлес 

салмағы 
% 

қарасты

Құны

Қорытын-
дысына 
үлес 

салмағы 
% 

қарасты

01-24
Мал жəне өсімдік 
тектес өнімдер, дайын 
азық –түлік өнімдері

25-27 Минералды өнімдер, 
соның ішінде:

27 Отын-энергиялық та-
уарлары

28-40

Химия жəне онымен 
байланысты өнеркəсіп 
саласының өнімдері 
(каучук жəне пласт-
массаны қоса)

41-43
Былғары шикізаты, 
аң терісі жəне одан 
жасалған бұйымдар

44-49 
Ағаш, орман ма-
териалдары жəне 
целлюлоза-қағаз 
бұйымдары

50-63 Тоқыма жəне тоқыма 
бұйымдары

64-67
Аяқ киім, бас киім 
бұйымдары жəне 
галантерия тауарлары

68-69 Құрылыс матери-
алдары

72-83 Металдар жəне одан 
жасалған бұйымдары

84-92
Машиналар, 
жабдықтар, көлік 
құралдары, аспаптар 
жəне аппараттар

70-
71,93-
97

Өзге тауарлар

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5) Қазақстан Республикасының ТМД елдерімен саудадағы тауарлық 

құрылымының экспорты мен импорты
(миллион АҚШ доллары)

СЭҚ ТН 
коды

 (01-97)
Тауар топтарының атауы

Экспорт Импорт

өткен жыл есепті жыл өткен жыл есепті жыл

Құ
ны

Қо
ры

ты
н-
ды

сы
на

 
үл
ес

 са
лм

ағ
ы 

%
 

қа
ра
ст
ы

Құ
ны

Қо
ры

ты
н-
ды

сы
на

 
үл
ес

 са
лм

ағ
ы 

%
 

қа
ра
ст
ы

Құ
ны

Қо
ры

ты
н-
ды

сы
на

 
үл
ес

 са
лм

ағ
ы 

%
 

қа
ра
ст
ы

Құ
ны

Қо
ры

ты
н-
ды

сы
на

 
үл
ес

 са
лм

ағ
ы 

%
 

қа
ра
ст
ы

01-24 Мал жəне өсімдік тектес өнімдер, 
дайын азық –түлік өнімдері

25-27 Минералды өнімдер, соның 
ішінде:

27 Отын-энергиялық тауарлары

28-40
Химия жəне онымен байланысты 
өнеркəсіп саласының өнімдері 
(каучук жəне пластмассаны қоса)

41-43 Былғары шикізаты, аң терісі жəне 
одан жасалған бұйымдар

44-49 Ағаш, орман материалдары жəне 
целлюлоза-қағаз бұйымдары

50-63 Тоқыма жəне тоқыма бұйымдары

64-67 Аяқ киім, бас киім бұйымдары 
жəне галантерия тауарлары

68-69 Құрылыс материалдары

72-83 Металдар жəне одан жасалған 
бұйымдары

84-92
Машиналар, жабдықтар, көлік 
құралдары, аспаптар жəне ап-
параттар

70-
71,93-97 Өзге тауарлар

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6) Алыс шетелдермен саудадағы экспорттың жəне импорттың тауарлық 
құрылымы

(млн АҚШ долл.)

СЭҚ 
ТН 
коды
 (01-
97)

Тауар топтарының атауы

Экспорт Импорт
өткен жыл есепті жыл өткен жыл есепті жыл

Құ
ны

Қо
ры

ты
н-
ды

сы
на

 
үл
ес

 са
лм

ағ
ы 

%
 

қа
ра
ст
ы

Құ
ны

Қо
ры

ты
н-
ды

сы
на

 
үл
ес

 са
лм

ағ
ы 

%
 

қа
ра
ст
ы

Құ
ны

Қо
ры

ты
н-
ды

сы
на

 
үл
ес

 са
лм

ағ
ы 

%
 

қа
ра
ст
ы

Құ
ны

Қо
ры

ты
н-
ды

сы
на

 
үл
ес

 са
лм

ағ
ы 

%
 

қа
ра
ст
ы

01-24 Мал жəне өсімдік тектес өнімдер, 
дайын азық –түлік өнімдері

25-27 Минералды өнімдер, соның ішінде:
27 Отын-энергиялық тауарлары

28-40
Химия жəне онымен байланысты 
өнеркəсіп саласының өнімдері (кау-
чук жəне пластмассаны қоса)

41-43 Былғары шикізаты, аң терісі жəне 
одан жасалған бұйымдар

44-49 Ағаш, орман материалдары жəне 
целлюлоза-қағаз бұйымдары

50-63 Тоқыма жəне тоқыма бұйымдары

64-67 Аяқ киім, бас киім бұйымдары жəне 
галантерия тауарлары

68-69 Құрылыс материалдары

72-83 Металдар жəне одан жасалған 
бұйымдары

84-92
Машиналар ,  жабдықтар ,  көлік 
құралдары, аспаптар жəне ап-
параттар

70-
71,93-
97

Өзге тауарлар

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7. Қазақстан Республикасы облыстар бойынша сыртқы саудасының кедендік ста-
тистикасы (жылдық)

1) Қазақстан Республикасы сыртқы саудасының жалпы қорытындысы

Облыс атауы    (миллион АҚШ доллары)

 Экспорт Импорт Сальдо Алдыңғы % қарасты
Экспорт Импорт

откен жыл
есепті жыл

1 2 3 4 5 6

2) Қазақстан Республикасы сыртқы саудасының елдер бойынша көлемі

(мың АҚШ доллары)

Ел Экспорт Импорт Сальдо
өткен жыл есепті жыл өткен жыл есепті жыл өткен жыл есепті жыл 

Барлығы ,  оның 
ішінде           

Елдің атауы           
1 2 3 4 5 6 7

3) Қазақстан Республикасының тауар топтары бойынша экспорты мен импорты

Облыс атауы    (миллион АҚШ доллары)

СЭҚ ТН 
коды
 (01-
97)

Тауар 
топтарының 

атауы

Экспорт Импорт
өткен жыл есепті жыл өткен жыл есепті жыл

Құ
ны

Қо
ры

ты
н-

ды
сы

на
 үл

ес
 

са
лм

ағ
ы 

%
 

қа
ра
ст
ы

Құ
ны

Қо
ры

ты
н-

ды
сы

на
 үл

ес
 

са
лм

ағ
ы 

%
 

қа
ра
ст
ы

Құ
ны

Қо
ры

ты
н-

ды
сы

на
 үл

ес
 

са
лм

ағ
ы 

%
 

қа
ра
ст
ы

Құ
ны

Қо
ры

ты
н-

ды
сы

на
 үл

ес
 

са
лм

ағ
ы 

%
 

қа
ра
ст
ы

 Барлығы  соның ішінде
01 Тірі жануарлар
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4) Барлық елдермен саудадағы экспорттың жəне импорттың тауарлық құрылымы

Облыс атауы     (млн АҚШ долл.)

СЭҚ ТН 
коды
 (01-97)

Тауар топтарының атауы

Экспорт Импорт

өткен 
жыл

есепті 
жыл

өткен 
жыл

есепті 
жыл

Құ
ны

Қо
ры

ты
н-
ды

сы
на

 үл
ес

 
са
лм

ағ
ы 

%
 қа

ра
ст
ы

Құ
ны

Қо
ры

ты
н-
ды

сы
на

 үл
ес

 
са
лм

ағ
ы 

%
 қа

ра
ст
ы

Құ
ны

Қо
ры

ты
н-
ды

сы
на

 үл
ес

 
са
лм

ағ
ы 

%
 қа

ра
ст
ы

Құ
ны

Қо
ры

ты
н-
ды

сы
на

 үл
ес

 
са
лм

ағ
ы 

%
 қа

ра
ст
ы

01-24 Мал жəне өсімдік тектес өнімдер, дайын 
азық –түлік өнімдері

25-27 Минералды өнімдер, соның ішінде:
27 Отын-энергиялық тауарлары

28-40
Химия  жəне  онымен  байланысты 
өнеркəсіп саласының өнімдері (каучук 
жəне пластмассаны қоса)

41-43 Былғары шикізаты, аң терісі жəне одан 
жасалған бұйымдар

44-49 Ағаш ,  орман  материалдары  жəне 
целлюлоза-қағаз бұйымдары

50-63 Тоқыма жəне тоқыма бұйымдары

64-67 Аяқ киім, бас киім бұйымдары жəне галан-
терия тауарлары

68-69 Құрылыс материалдары
72-83 Металдар жəне одан жасалған бұйымдары

84-92 Машиналар, жабдықтар, көлік құралдары, 
аспаптар жəне аппараттар

70-
71,93-97 Өзге тауарлар

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8. Электронды кесте

1) Қазақстан Республикасының СЭҚ ТН-ның 4 белгі деңгейіндегі «ел-тауар» 
бөлігіндегі экспорты мен импорты

(кезең)

Елдің 
атауы

СЭҚ ТН 
коды

Тауар-
дың 
аты

Қосымша 
өлшем 
бірліктің 
аты

Экспорт Импорт
Саны Құны 

мың 
АҚШ 
долл.

Саны Құны 
мың 
АҚШ 
долл.

тонна 
(нетто 

салмағы)
қосымша 
ө.б аты

тонна 
(нетто 

салмағы)
қосымша 
ө.б аты

2) Қазақстан Республикасының СЭҚ ТН-ның 6 белгі деңгейіндегі «ел-тауар» 
бөлігіндегі экспорты мен импорты

Елдің 
атауы

СЭҚ ТН 
коды

Тауар-
дың 
аты

Қосымша 
өлшем 
бірліктің 
аты

Экспорт Импорт
Саны Құны 

мың 
АҚШ 
долл.

Саны Құны 
мың 
АҚШ 
долл.

тонна 
(нетто 

салмағы)
қосымша 
ө.б аты

тонна 
(нетто 

салмағы)
қосымша 
ө.б аты

3) Қазақстан Республикасының СЭҚ ТН-ның 10 белгі деңгейіндегі «ел-тауар» 
бөлігіндегі экспорты мен импорты

Елдің 
атауы

СЭҚ ТН 
коды

Тауардың 
аты

Қосымша 
өлшем бірліктің 

аты

Экспорт Импорт

Саны Құны мың 
АҚШ долл. Саны Құны мың 

АҚШ долл.

4) Қазақстан Республикасының СЭҚ ТН-ның 4 белгі деңгейіндегі «тауар-ел» 
бөлігіндегі экспорты мен импорты

Елдің 
ата-
уы

СЭҚ 
ТН 
коды

Тауардың 
аты

Қосымша 
өлшем 
бірліктің 
аты

Экспорт Импорт
Саны Құны 

мың 
АҚШ 
долл.

Саны Құны 
мың 
АҚШ 
долл.

тонна 
(нетто 

салмағы)
қосымша 
ө.б аты

тонна 
(нетто 

салмағы)
қосымша 
ө.б аты

5) Қазақстан Республикасының СЭҚ ТН-ның 6 белгі деңгейіндегі «тауар-ел» 
бөлігіндегі экспорты мен импорты

Елдің 
атауы

СЭҚ ТН 
коды

Тауардың 
аты

Қосымша 
өлшем бірліктің 

аты

Экспорт Импорт

Саны Құны мың 
АҚШ долл. Саны Құны мың 

АҚШ долл.

6) Қазақстан Республикасының СЭҚ ТН-ның 10 белгі деңгейіндегі «тауар-ел» 
бөлігіндегі экспорты мен импорты

Елдің 
атауы

СЭҚ ТН 
коды

Тауардың 
аты

Қосымша 
өлшем бірліктің 

аты

Экспорт Импорт

Саны Құны мың 
АҚШ долл. Саны Құны мың 

АҚШ долл.

7) Қазақстан Республикасының негізгі көлік түрлері бойынша экспорты 
мен импорты

Көліктің 
түрі

КО СЭҚ 
ТН тобы

Тауардың 
аты

Импорт Экспорт
тонна 
(нетто 

салмағы)

Құны мың 
АҚШ долл. тонна (нетто 

салмағы)
Құны мың АҚШ 

долл.

1 2 3 4 5 6 7

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 4 қазанда 
Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14284 бо-
лып енгізілді.

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 8 қыркүйек    №484         Астана қаласы

«Мемлекеттік мүлікті есепке алу саласында мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтердің стандарттарын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 
27 сәуірдегі №285 бұйрығына өзгерістер мен толықтыру 

енгізу туралы 

БҰЙЫРАМЫН:
1. «Мемлекеттік мүлікті есепке алу саласында мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің 

стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 27 
сəуірдегі № 285 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 11154 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 27 сəуірде 
жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

1-тармақтың 3)-тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтін 
өзгермейді:

«3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес «Мемлекеттік емес заңды тұлғалардың жəне жеке 
тұлғалардың мүлікке құқығын сыйға беру шарты бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметі 
белгілеген тəртіппен Қазақстан Республикасының қабылдауы» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандарты бекітілсін.».

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Мемлекеттiк мүлік тізілімінен ақпарат беру (мемлекет 
бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, сондай-ақ 
мемлекеттік заңды тұлғалардың тізбесі; мемлекеттік меншік объектілерін сауда-саттыққа 
қою кестесіне енгізілген мемлекеттік мүлік туралы ақпарат пен материалдар)» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартында:

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1 жəне 3-қосымшалар ос ы бұйрыққа 1 жəне 
2-қосымшаларға сəйкес редакцияда жазылсын.

«Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тəртіппен сыйғатарту шар-
ты бойынша мемлекеттік емес заңды тұлғалардың жəне жеке тұлғалардың мүлік 
құқықтарын Қазақстан Республикасының қабылдауы» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартында:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтін өзгермейді: 
«Мемлекеттік емес заңды тұлғалардың жəне жеке тұлғалардың мүлікке құқығын 

сыйға беру шарты бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тəртіппен 
Қазақстан Республикасының қабылдауы» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты»;

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтін өзгермейді:
«1. «Мемлекеттік емес заңды тұлғалардың жəне жеке тұлғалардың мүлікке құқығын 

сыйға беру шарты бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тəртіппен 
Қазақстан Республикасының қабылдауы» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет).»;

 мынадай мазмұндағы 9-1-тармақпен толықтырылсын:
«9-1. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсетуден бас тарту үшін негіздеме мыналар:
1) көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін ұсынған 

құжаттардың жəне (немесе) олардағы деректердің (мəліметтердің) анық еместігін анықтау;
2) көрсетілетін қызметті алушының жəне (немесе) мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті 

ұсынылған материалдардың, объектілердің, деректердің жəне мəліметтердің Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген талаптарға сəйкес келмеуі 
болып табылады.»;

стандарт қосымшасының жоғарғы оң жақ бұрышы мынадай редакцияда жазылсын, орыс 
тіліндегі мəтін өзгермейді:

«Мемлекеттік емес заңды тұлғалардың жəне жеке тұлғалардың мүлікке құқығын сыйға 
беру шарты бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тəртіппен Қазақстан 
Республикасының қабылдауы» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымша».

2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру 
комитеті (Э.К. Өтепов) заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) күнтізбелік он күн ішінде оны мерзімдік баспа басылымдарында жəне «Əділет» 

ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауды;
3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеу күнінен 

бастап он күнтізбелік күн ішінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкінде орналастыру үшін «Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің 
Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жолдауды;

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

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

Қазақстан Республикасы Қаржы министрі   
Б.СҰЛТАНОВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрі 
_______________________ Д. Абаев
2016  жылғы 5 қыркүйек

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрі 
_______________________ Қ. Бишімбаев
2016 жылғы 13 қыркүйек

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің
 2016 жылғы 8 қыркүйектегі №484 бұйрығына 

1-қосымша

«Мемлекеттiк мүлік тізілімінен ақпарат  беру (мемлекет бақылайтын 
акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, сондай-
ақ мемлекеттік заңды тұлғалардың тізбесі; мемлекеттік меншік объектілерін 
сауда-саттыққа қою кестесіне енгізілген мемлекеттік мүлік туралы ақпарат 

пен материалдар)» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 
1-қосымша

Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі 
серіктестіктердің, сондай-ақ мемлекеттік заңды тұлғалардың тізбесі

БСН Атауы ҰҚН Сала
(1-деңгей)

сала
(4-деңгей)

Толық ме-
кенжайы

Мемлекеттік 
қатысуы, % Мəртебесі

1 2 3 4 5 6 7 8

 Ескертпе:
 БСН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
ҰҚН–ұйымдық-құқықтық нысаны

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2016 жылғы 8 қыркүйектегі №484 бұйрығына 

2-қосымша

«Мемлекеттiк мүлік тізілімінен ақпарат беру (мемлекет бақылайтын акционерлік 
қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің,сондай-ақ мемлекеттік заңды 
тұлғалардың тізбесі;мемлекеттік меншік объектілерін сауда-саттыққа қою кестесіне 

енгізілген мемлекеттік мүлік туралы ақпарат пен материалдар)» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымша

1-нысан

Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі 
серіктестіктердің, сондай-ақ мемлекеттік заңды тұлғалардың тізбесін алуға 

арналған нысан

1. «БСН (Бизнес-сəйкестендіру нөмірі)» өлшемі бойынша іздеу үшін 
анықтамалықтан сұрау шарты таңдалады: 

Тең;
Тең емес;
Қамтиды;
Басталады;
Аяқталады.
жəне «Берілмеген» жиегінде іздеу мəнін енгіземіз.
2. «СТН (Салық төлеушінің тіркеу нөмірі)» өлшемі бойынша іздеу үшін 

анықтамалықтан сұрау шарты таңдалады: 
Тең;
Тең емес;
Қамтиды;
Басталады;
Аяқталады.
жəне «Берілмеген» жиегінде іздеу мəнін енгіземіз.
3. «Атауы (орыс тілінде)» өлшемі бойынша іздеу үшін анықтамалықтан сұрау 

шарты таңдалады: 
Тең;
Тең емес;
Қамтиды;
Басталады;
Аяқталады;
Сөздерді қамтиды.
жəне «Берілмеген» жиегінде іздеу мəнін енгіземіз.
4. «ҰҚН (Ұйымдық-құқықтық нысан)» өлшемі бойынша іздеу үшін анықтамалықтан 

сұрау шарты таңдалады: 
Кіреді;
Кірмейді.
жəне «Берілмеген» жиегінде бір немесе бірнеше қажетті мəндерді таңдаймыз:
Акционерлік қоғам (бұдан əрі – АҚ);
Жабық акционерлік қоғам (бұдан əрі – ЖАҚ);
Ашық акционерлік қоғам (бұдан əрі – ААҚ);
Мемлекеттік мекеме;
Жедел басқару құқығындағы (қазыналық) мемлекеттік кəсіпорын (бұдан əрі – ЖМК);
Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кəсіпорын (бұдан əрі – ШМК);
Еншілес кəсіпорын (бұдан əрі – ЕК);
Басқа да коммерциялық ұйымдар;
Басқа да коммерциялық емес ұйымдар;
Өкілдік;
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (бұдан əрі – ЖШС);
Филиал.
5. «МНК (Меншік нысанының коды)» өлшемі бойынша іздеу үшін анықтамалықтан 

сұрау шарты таңдалады: 
Кіреді;
Кірмейді.
жəне «Берілмеген» жиегінде бір немесе бірнеше қажетті мəндерді таңдаймыз:
Коммуналдық облыстық (республикалық маңызы бар қала, астана);
Коммуналдық аудандық (облыстық маңызы бар қала);
Аудандық коммуналдық (басқаруға берілген);
Республикалық меншік;
Мемлекеттік холдингтердің меншігі.
6. «Бұғаттау» өлшемі бойынша іздеу үшін анықтамалықтан сұрау шарты 

таңдалады: 
Кіреді;
Кірмейді.
жəне «Берілмеген» жиегінде бір немесе бірнеше қажетті мəндерді таңдаймыз:
1) белсенді;
2) қашықтағы.
7. «Сала (4-деңгей)» өлшемі бойынша іздеу үшін анықтамалықтан сұрау шарты 

таңдалады: 
Кіреді;
Кірмейді.
жəне «Берілмеген» жиегінде бір немесе бірнеше қажетті мəндерді таңдаймыз:
Сумен жабдықтау, кəріз жүйесі, қалдықтар жинауды жəне бөлуді бақылау;
Тау-кен өндіру өнеркəсібі, кен шығару орнын игеру;
Мемлекеттік басқару жəне қорғаныс; 
Міндетті əлеуметтік қамсыздандыру;
Əкімшілік жəне қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет;
Үй қызметшілерін жалдайтын жəне өзі тұтыну үшін тауарлар мен қызметтер өндіретін үй 

шаруашылықтарының қызметі;
Бұрынғы аумақтық ұйымдар мен органдардың қызметі;
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қызметтер;
Ақпарат жəне байланыс;
Өнер, ойын-сауық жəне демалыс;
Өңдеу өнеркəсібі;
Білім беру;
Жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар;
Көтерме жəне бөлшек сауда; автомобильдерді жəне мотоциклдерді жөндеу;
Қызметтердің басқа да түрлерін көрсету;

Кəсіби, ғылыми жəне техникалық қызмет;
Ауыл, орман жəне балық шаруашылығы;
Құрылыс;
Көлік жəне қойма;
Тұру жəне тамақтану жөнінде қызмет көрсету;
Қаржы жəне сақтандыру қызметі;
Электрмен жабдықтау, газ, бу беру жəне ауа баптау.
8. «Мемлекеттік қатысуы, %» өлшемі бойынша іздеу үшін анықтамалықтан сұрау 

шарты таңдалады: 
Тең;
Тең емес;
Астам;
Астам немесе тең;
Кем;
Кем немесе тең;
Аралық;
жəне «Берілмеген» жиегінде іздеу мəнін енгіземіз.
9. «Аумақ» өлшемі бойынша іздеу үшін анықтамалықтан сұрау шарты таңдалады:
Кіреді;
Кірмейді.
жəне «Берілмеген» жиегінде бір немесе бірнеше қажетті мəндерді таңдаймыз:
Қазақстан:
Ақмола облысы;
Ақтөбе облысы;
Алматыо блысы;
Алматы қ.;
Астана қ.;
Атырау облысы;
Шығыс Қазақстан облысы;
Жамбыл облысы;
Батыс Қазақстан облысы;
Қарағанды облысы;
Қостанай облысы;
Қызылорда облысы;
Маңғыстау облысы;
Павлодар облысы;
Солтүстік Қазақстан облысы;
Оңтүстік Қазақстан облысы.

2-нысан
Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі 

серіктестіктер, сондай-ақ мемлекеттік заңды тұлғалар туралы мəліметтер 
қарауға арналған нысан 

1. Объектіні қарау кезінде
1) Объект жөнінде ақпарат көрсетіледі:
Объектінің ID;
БСН;
СТН;
КҚЖК;
Атауы (орыс тілінде).
2) Қосымша мəліметтер:
Атауы (қазақ тілінде);
ҰҚН;
МНК;
Қаржыландыру көзі;
Мемлекеттік тіркеу №;
Мемлекеттік тіркеу күні;
Мəртебесі;
Бұғаттау;
Мемлекеттік басқарма органы;
Меншік иесі;
Сала (1-деңгей);
Сала (4-деңгей).
3) Қосымша:
Байланыс:
Ел;
Индекс;
Облыс;
Аймақ;
Елді мекен, үй, пəтер;
Телефон;
Факс;
Е-mail;
Веб-сайт.
4) Тəуелді ұйымдар:
Бағынысты;
Құрылған.
5) Жарғылық капитал
Жарғылық капитал, теңге (АҚ (ЖАҚ, ААҚ), ЖШС, ШМК жəне ЕК үшін қолданылады); 
Мемлекеттік салымы, теңге;
Мемлекеттік қатысуы, %;
Мемлекеттік пакеті, дана (тек АҚ (ЖАҚ жəне ААҚ үшін);
Тіркеуші;
Бос салымы, теңге
Бос акциялары, дана (тек АҚ (ЖАҚ жəне ААҚ үшін);
Қарыздағы акциялары, дана (тек АҚ (ЖАҚ жəне ААҚ үшін).
6) Сыртқы интеграциялары:
Жылжымайтын мүлік объектілері:
Объекттің түрі;
Қор;
Жер телімінің алаңы (гектар);
Қабат саны;
Пайдалы алаң (шаршы метр);
Құрылыс алаңы (шаршы метр);
Объекттің облысы;
Объекттің ауданы;
Құқық түрі;
Жылжымайтын мүлік түрі;
Функционалдық мақсаты;
Мекенжайы.

7) Есептер:
АҚ (ЖАҚ, ААҚ), ЖШС, ШМК жəне ЖМК үшін:
Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдардың жəне жауапкершілігі шектеулі 

серіктестіктердің, сондай-ақ мемлекеттік кəсіпорындардың даму жоспары;
Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдардың жəне жауапкершілігі шектеулі 

серіктестіктердің, сондай-ақ мемлекеттік кəсіпорындардың даму жоспарларының орында-
луы бойынша есеп;

Ұлттық басқару холдингтері, ұлттық холдингтер мен ұлттық компаниялар үшін:
 «Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» акционерлік қоғамын қоспағанда, акционері 

мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық 
компаниялардың даму жоспары;

Акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық 
холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму жоспарларының орындау жөніндегі есеп;

Мемлекеттік мүлік тізбесіне ұсынылған акционері мемлекет болып табылатын ұлттық 
басқарушы холдингтердiң, ұлттық холдингтердiң, ұлттық компаниялардың даму стратегиясы;

Акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық 
холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму стратегиясын орындау жөніндегі есеп;

Ұйымдармен сыртқы жəне ішкі қарыздарды тарту туралы тоқсан сайынғы ақпарат;
Акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық 

холдингтердің, ұлттық компаниялардың қарыздары жəне өтеу кестесі, қаржылық тұрақтылығы 
туралы тоқсан сайынғы жəне жартыжылдықтағы ақпарат.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 13 
қазанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14326 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 28 қыркүйек               №511            Астана қаласы

«Концессия объектілерін мемлекеттік меншікке қабылдау 
ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы 

министрінің 2008 жылғы 30 желтоқсандағы 
№ 642 бұйрығына өзгерістер е   нгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН:
1. «Концессия объектілерін мемлекеттік меншікке қабылдау ережесін бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2008 жылғы 30 желтоқсандағы № 642 бұйрығына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5534 болып тіркелген, Қазақстан 
Республикасының орталық атқарушы жəне өзге де орталық мемлекеттік органдарының актілер 
жинағында 2009 жылғы № 5 жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«Концессия объектілерін мемлекеттік меншікке қабылдау қағидаларын бекіту туралы»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«1. Қоса беріліп отырған Концессия объектілерін мемлекеттік меншікке қабылдау қағидалары 

бекітілсін.»;
Көрсетілген бұйрықпен бекітілген Концессия объектілерін мемлекеттік меншікке қабылдау 

ережесінде:
тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«Концессия объектілерін мемлекеттік меншікке қабылдау қағидалары»;
кіріспе мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«Осы Концессия объектілерін мемлекеттік меншікке қабылдау қағидалары (бұдан əрі – 

Қағидалар) «Концессиялар туралы» 2006 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 
(бұдан əрі – Заң) 11-бабының 6-тармақшасына сəйкес əзірленген жəне Концессия объектілерін 
мемлекеттік меншікке қабылдаудың тəртібін айқындайды.»;

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады: 
концессионер – концессия шартын жасасқан, оның ішінде өз қызметін бірлескен қызмет (жай 

серіктестік) туралы шарт негізінде жүзеге асыратын, кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке 
тұлға жəне (немесе) мемлекеттік мекемелерді жəне дауыс беретін акцияларының (жарғылық 
капиталға қатысу үлестерінің) елу жəне одан көп пайызы мемлекетке тікелей немесе жанама 
түрде тиесілі (концессиялық жобаларды қаржыландыру жөніндегі ұйымдардан басқа) болатын 
квазимемлекеттік сектор субъектілерін қоспағанда, заңды тұлға;

концессия – концессия объектілерін құруға (реконструкциялауға) жəне пайдалануға 
бағытталған, концессионердiң қаражаты есебiнен немесе концеденттiң қоса қаржыландыруы 
шарттарымен жүзеге асырылатын қызмет;

концессия объектінің құрылған сəті – концессия объектіні пайдалануға қабылдау актісі 
бекітілген күн; 

концессия объектiсi – концессия шарты бойынша құрылатын (реконструкцияланатын) жəне 
пайдаланылатын, тізбеге енгізілген əлеуметтік инфрақұрылым мен тіршілікті қамтамасыз ету 
объектілері; 

республикалық меншiкке билiк ету құқығын жүзеге асыру жөнiндегi уəкiлеттi мемлекеттiк ор-
ган – экономиканың стратегиялық маңызы бар салаларында (аясында) республикалық меншiк 
объектiлерiн басқару, меншiктi жекешелендiру жəне оның мемлекеттiк мониторингi саласында өз 
құзыретi шегiнде арнайы атқару жəне бақылау функцияларын жүзеге асыратын мемлекеттiк орган;

тиiстi саланың уəкiлеттi мемлекеттiк органы – мемлекеттiк басқарудың тиiстi саласына (ая-
сына) басшылықты жүзеге асыратын орталық атқарушы орган.»;

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Концессионер мемлекеттік меншікке қабылдауға жататын концессия объектісін құрған 

(салған) сəтте н бастап отыз жұмыс күні ішінде немесе концессия шартында көзделген мерзімде 
тиісті саланың уəкілетті мемлекеттік органына – республикалық меншiкке жататын концессия 
объектiлерiне қатысты немесе облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) 
жергілікті атқарушы органдарына – коммуналдық меншікке жататын концессия объектілеріне 
қатысты мемлекеттік меншікке концессия объектісін қабылдау туралы өтініш жасайды жəне 
құжаттарды осы Қағидалардың қосымшасында келтірілген концессия объектілерін мемлекеттік 
меншікке қабылдау үшін концессионер мемлекеттік органға ұсынатын құжаттардың тізбесіне 
сəйкес ұсынады.»;

8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«8. Осы Қағидалардың 7-тармағында көзделген шешім қабылданғаннан кейін концессионер 

мен мемлекеттік меншікке қабылдауға жататын концессия объектісі бекітіліп берілетін мемлекеттік 
заңды тұлға, сондай-ақ мемлекеттік меншікке билік ету құқығын жүзеге асыру жөніндегі уəкілетті 
мемлекеттік орган немесе облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) 
жергілікті атқарушы органдары күнтізбелік 15 күннен аспайтын мерзімде мемлекеттік меншікке 
қабылдауға жататын концессия объектісін қабылдап алу-беру актісін ресімдейді.»;

Концессия объектілерін мемлекеттік меншікке қабылдау қағидаларына қосымша осы 
бұйрыққа қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігіні ң Мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру 
комитеті (Э.К. Өтепов) заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрықты Қаза қстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 

тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін мерзімді баспа басылымдарында 
жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жолдауды;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін бес жұмыс күні ішінде оның көшірмелерін Қазақстан Р еспубликасы Əділет министрлігінің 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында 
орналастыруды 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 Республикасының  Инвестициялар
жəне даму министрі
___________ Ж.Қасымбек
2016 жылғы 5 қазан

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі
___________ Қ.Бишімбаев
2016 жылғы 6 қазан

Қазақстан Республикасы Қаржы мини стрінің 
2016 жылғы 28 қыркүйектегі №511 бұйрығына қосымша

Концессия объектілерін мемлекеттік меншікке қабылдау қағидаларына қосымша

Концессия объектілерін мемлекеттік меншікке қабылдауды жүзеге асыру үшін 
концессионер ұсынатын құжаттардың тізбесі

р/с 
№ Құжаттың атауы

1. Концессия шарты
2. Концессия объектіні пайдалануға қабылдау актісі
3. Концессионердің құрылтай құжаттарының, концессионердің əділет жəне салық орган-

дарында мемлекеттік тіркелуін растайтын құжаттардың көшірмелері
4. Мемлекеттік меншікке қабылдауға жататын концессия объектісінің құнын растайтын 

құжат

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 8 
қарашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№14401 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 3 қазан           №522             Астана қаласы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң кейбiр 
бұйрықтарына толықтырулар енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН:
1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің кейбір бұйрықтарына мынадай толықтырулар 

енгізілсін:
1) «Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мəселелері» 

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) мынадай 
толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сы-
ныптамасында:

бюджет түсімдерінің сыныптамасында:
2 «Салықтық емес түсiмдер» санатында:
04 «Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы 

Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын жəне қаржыландырылатын 
мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар» 
сыныбында:

1 «Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджет-
тен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен 
(шығыс тар сметасынан) ұсталатын жəне қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын 
айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар» кіші сыныбында:

мынадай мазмұндағы 66-ерекшелiкпен толықтырылсын:
«66 Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, Қазақстан Республикасы 

Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігі, республикалық бюджеттен қаржыландырылатын 
оның аумақтық бөлімшелері салатын əкiмшiлiк айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп 
алулар»; 

бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасында:
01 «Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер» функционалдық тобында:
1 «Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы жəне 

басқа органдар» функционалдық кіші тобында:
102 «Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Шаруашылық басқармасы» бюджеттік 

бағдарламалар əкімшісі бойынша:
001 «Қазақстан Республикасы Парламентінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі 

қызметтер» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 112 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«112 Қазақстан Республикасы Парламенті ШБ-ның ведомстволық бағыныстағы 

ұйымдарының күрделі шығыстары»;
04 «Бiлiм беру» функционалдық тобында:
2 «Бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білім беру» функционалдық кіші тобында:
261 «Облыстың білім басқармасы» бюджеттік бағдарлама əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 055 бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын:
«055 Балаларға қосымша білім беру»;
271 «Облыстың құрылыс басқармасы» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 069 бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын:
«069 Қосымша білім беру объектілерін салу жəне реконструкциялау»;
281 «Облыстың құрылыс, жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары басқармасы» 

бюджеттік бағдарлама əкімшісі бойынша: 
мынадай мазмұндағы 206 бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын:
«206 Қосымша білім беру объектілерін салу жəне реконструкциялау»;
288 «Облыстың құрылыс, сəулет жəне қала құрылысы басқармасы» жəне 373 

«Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы» бюджеттік 
бағдарламалар əкімшілері бойынша:

мынадай мазмұндағы 069 бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын:
«069 Қосымша білім беру объектілерін салу жəне реконструкциялау»;
721 «Облыстың білім, жастар саясаты жəне тілдерді дамыту басқармасы» бюджеттік 

бағдарламалар əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 055 бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын:
«055 Балаларға қосымша білім беру»;
5 «Мамандарды қайта даярлау жəне біліктіліктерін арттыру» функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 138 бюджеттік бағдарламасы бар 245-бюджеттік бағдарламалар 

əкімшісімен толықтырылсын:
«245 Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігі 
138 Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын қамтамасыз ету»;
501 «Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
017 «Сот кадрларына жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді ұйымдастыру, қайта даярлау 

жəне біліктілігін арттыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 100 жəне 111 бюджеттік кіші бағдарламаларымен толықтырылсын:
«100 Сот кадрларына жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді ұйымдастыру, қайта даярлау 

жəне біліктілігін арттыруын қамтамасыз етуі
111 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің күрделі шығыстары»;
05 «Денсаулық сақтау» функционалдық тобында:
9 «Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер» функционалдық кіші тобында:
239 «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрлігі» 

бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
129 «Облыстық бюджеттерге Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде ауылдық 

елді мекендерде орналасқан дəрігерлік амбулаторияларды жəне фельдшерлік акушерлік 
пункттерді салуға берілетін нысаналы даму трансферттері» бюджеттік бағдарламасы бойынша:

мынадай мазмұндағы 030 жəне 032 бюджеттік кіші бағдарламаларымен толықтырылсын:
«030 Республикалық бюджеттің қаражаты есебінен
032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы трансферт есебінен»;
288 «Облыстың құрылыс, сəулет жəне қала құрылысы басқармасы» бюджеттік 

бағдарламалар əкімшісі бойынша:
083 «Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде орналасқан 

дəрігерлік амбулаторияларды жəне фельдшерлік-акушерлік пункттерді салу» бюджеттік 
бағдарламасы бойынша:

мынадай мазмұндағы 032 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы трансферт 

есебінен»;
08 «Мəдениет, спорт, туризм жəне ақпараттық кеңістiк» функционалдық тобында:
9 «Мəдениет, спорт, туризм жəне ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де 

қызметтер» функционалдық кіші тобында: 
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламаларымен 001 бюджеттік 

бағдарламасы бар 735-бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:
«735 Сыртқы байланыстар жəне туризм басқармасы
001 Жергiлiктi деңгейде сыртқы байланыстар жəне туризм саласындағы мемлекеттік сая-

сатты іске асыру жөніндегі қызметтер
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 003 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары»;
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 004 бюджеттік 

бағдарламасымен толықтырылсын:
«004 Туристік қызметті реттеу
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 100, 106, 107, 108, 109, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 122, 123, 124, 

125 жəне 126 бюджеттік бағдарламалармен толықтырылсын:
100 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу
106 Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін 

жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу
107 Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-

шаралар өткізу
108 Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін 

жəне мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың 
конкурстық құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды 
консультациялық сүйемелдеу

109 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен 
іс-шаралар өткізу

113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
114 Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері
115 Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен соттардың шешімдері бой-

ынша жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелерін орындау
117 Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 

жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-
шаралар өткізуге арналған 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

119 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-шаралар өткізу
122 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-шаралар өткізуге 

арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер
123 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінен 

берілетін нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы 
төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық 
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жал-
пы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға іс-шаралар өткізу

124 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінен 
берілетін нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы 
төтенше жағдайлардың салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық 
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына іс-шаралар өткізу

125 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінен 
берілетін нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы 
төтенше жағдайлардың салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық 
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн жал-
пы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы 
шығыстарға аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне берілетін 
ағымдағы нысаналы трансферттер

126 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың бюджеттерінен 
берілетін нысаналы трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы 
төтенше жағдайлардың салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық 
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп төндiретiн 
жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша даму 
шығыстарына аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне берілетін 
нысаналы даму трансферттер»;

13 «Басқалар» функционалдық тобында:
3 «Кəсiпкерлiк қызметтi қолдау жəне бəсекелестікті қорғау» функционалдық кіші тобында:
454 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кəсіпкерлік жəне ауыл шаруашылығы 

бөлімі» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 016 бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын:
«016 Мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыру үшін «Даму» кəсіпкерлікті дамыту 

қоры» АҚ-ға кредит беру»;
мынадай мазмұндағы 026 бюджеттік бағдарламасы бар 466 жəне 467-бюджеттік 

бағдарламалар əкімшілерімен толықтырылсын:
«466 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс 

бөлімі
026 «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы 

шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту»
467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
026 «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы 

шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту»;
469 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кəсіпкерлік бөлімі», 482 «Ауданның 

(облыстық маңызы бар қаланың) кəсіпкерлік жəне туризм бөлімі» жəне 493 «Ауданың (облыстық 
маңызы бар қаланың) кəсіпкерлік, өнеркəсіп жəне туризм бөлімі» бюджеттік бағдарламалар 
əкімшілері бойынша: 

мынадай мазмұндағы 016 бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын:
«016 Мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыру үшін «Даму» кəсіпкерлікті дамыту 

қоры» АҚ-ға кредит беру»;
9 «Басқалар» функционалдық кіші тобында:
451 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту жəне əлеуметтік 

бағдарламалар бөлімі», 452 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі», 
453 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика жəне бюджеттік жоспар-
лау бөлімі», 454 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кəсіпкерлік жəне ауыл 
шаруашылығы бөлімі», 455 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мəдениет жəне 
тілдерді дамыту бөлімі», 456 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат 
бөлімі», 457 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мəдениет, тілдерді дамыту, дене 
шынықтыру жəне спорт бөлімі», 458 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары бөлімі», 459 
«Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика жəне қаржы бөлімі», 460 «Ауданның 
(облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы, ветеринария жəне жер қатынастары 
бөлімі», 461 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика, қаржы жəне кəсіпкерлік 
бөлімі», 462 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі», 463 
«Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі», 464 «Ауданның 
(облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі», 465 «Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) дене шынықтыру жəне спорт бөлімі», 466 «Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс бөлімі», 467 «Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) құрылыс бөлімі», 468 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сəулет 
жəне қала құрылысы бөлімі», 469 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кəсіпкерлік 
бөлімі», 471 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру жəне 
спорт бөлімі», 472 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сəулет жəне қала 
құрылысы 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», 476 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика, 
бюджеттік жоспарлау жəне кəсіпкерлік бөлімі», 477 «Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) ауыл шаруашылығы мен жер қатынастары бөлімі», 478 «Ауданның (облыстық 
маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мəдениет жəне тілдерді дамыту бөлімі», 479 «Ауданның 
(облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі», 480 «Ауданның (облыстық 
маңызы бар қаланың) туризм бөлімі», 482 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
кəсіпкерлік жəне туризм бөлімі», 483 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс жəне 
тұрғын үй инспекциясы бөлімі», 485 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жола-
ушылар көлігі жəне автомобиль жолдары бөлімі», 486 «Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) жер қатынастары, сəулет жəне қала құрылысы бөлімі», 487 «Ауданның 
(облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық жəне тұрғын үй ин-
спекциясы бөлімі», 489 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік активтер 
жəне сатып алу бөлімі», 490 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық 
шаруашылығы, жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары бөлімі», 491 «Ауданның 
(облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі», 492 «Ауданның (облыстық 
маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомо-
биль жолдары жəне тұрғын үй инспекциясы бөлімі», 493 «Ауданың (облыстық маңызы бар 
қаланың) кəсіпкерлік, өнеркəсіп жəне туризм бөлімі», 494 «Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) кəсіпкерлік жəне өнеркəсіп бөлімі», 495 «Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) құрылыс, сəулет, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі жəне 
автомобиль жолдары бөлімі», 496 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй 
инспекциясы жəне коммуналдық шаруашылық бөлімі», 497 «Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімі», 498 «Ауданның (облыстық 
маңызы бар қаланың) жер қатынастары жəне ауыл шаруашылығы бөлімі», 499 «Ауданның 
(облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі», 800 «Ауданның 
(облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария жəне ветеринариялық бақылау бөлімі», 801 
«Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, əлеуметтік бағдарламалар 
жəне азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі» жəне 802 «Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) мəдениет, дене шынықтыру жəне спорт бөлімі» бюджеттік бағдарламалар 
əкімшілері бойынша мынадай мазмұндағы 096 бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын:

«096 «Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді 
орындау»;

2) «Бюджет түсімдерін бюджеттер деңгейлері мен Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының 
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қолма-қол ақшасының бақылау шоты арасында бөлу кестесін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 18 қыркүйектегі № 404 (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9760 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесінде 2014 жылғы 15 қазанда жарияланған) бұйрығына:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Бюджет түсімдерін бюджеттер деңгейлері мен Қазақстан 
Республикасы Ұлттық қорының қолма-қол ақшасының бақылау шоты арасында бөлу кестесінде:

2 «Салықтық емес түсiмдер» санатында:
04 «Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы 

Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын жəне қаржыландырылатын 
мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар» 
сыныбында:

1 «Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджет-
тен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен 
(шығыстар сметасынан) ұсталатын жəне қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын 
айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар» кіші сыныбында:

мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
«

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспаған-
да, Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне комму-
никациялар министрлігі, республикалық бюджеттен 
қаржыландырылатын оның аумақтық бөлімшелері са-
латын əкiмшiлiк айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, 
өндіріп алулар
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2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бюджет заңнамасы департаменті (З.А. 

Ерназарова) заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгiнде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он күнтізбелік күн ішінде оның мерзімді 

баспасөз басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға 
жіберілуін;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде тіркелгеннен кейін 
он күнтізбелік күн ішінде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіне орналастыру үшін Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

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

3. Осы бұйрық мемлекеттік тiркелген күнінен кейін қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Қаржы министрі 
Б.СҰЛТАНОВ

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 5 қазанда 
Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14288 бо-
лып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
 ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 10 қазан                 №541             Астана қаласы

«Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік 
сыныптамасының кейбір мәселелері» Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 

18 қыркүйектегі № 403 бұйрығына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН:
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) мы-
надай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сы-
ныптамасында:

бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасында:
01 «Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер» функционалдық тобында:
1 «Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы жəне басқа 

органдар» функционалдық кіші тобында:
694 «Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы» бюджеттік бағдарламалар 

əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 009 бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын:
«009 Мемлекеттік органдар үшін автомашиналар паркін жаңарту»;
9 «Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер» функционалдық кіші тобын да:
217 «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі 

бойынша:
001 «Бюджеттік жоспарлау, мемлекеттік бюджеттің атқарылуын жəне орындалуын 

қамтамасыз ету жəн е экономикалық жəне қаржылық қылмыстар мен құқық бұзушылықтарға 
қарсы іс-қимыл жөніндегі қызметтер » бюджеттік бағдарлама бойынша:

мынадай мазмұндағы 103 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«103 Социологиялық, талдама лық зерттеулер жүргізу жəне консалтингтік қызметтер көрсету»;
03 «Қоғамдық тəртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі» функционалдық 

тобында:
1 «Құқық қорғау қызметi» функционалдық кіші тобында:
201 «Қазақстан Республ икасы Iшкi iстер министрлiгi» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі 

бойынша:
076 «Қоғамдық тəртіпті сақтау жəне қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету» бюджеттік 

бағдарлама бойынша:
мынадай мазмұн дағы 120 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«120 Облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы қалаларының бюджетт еріне ішкі істер 

органдарының əкімшілік полиция қызметкерлерін оқытуға берiлетін ағымдағы нысаналы транс-
ферттер»;

9 «Қ оғамдық тəртіп жəне қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер» функционалдық 
кіші тобында:

221 «Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгi» бюджеттік б ағдарламалар əкімшісі 
бойынша:

001 «Мемлекет қызметін құқықтық қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарлама бойынша:
мынадай мазмұндағы 102 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтыры лсын:
«102 Жеке сот орындаушыларының істердің əлеуметтік маңызды санаттары бойынша про-

блемалы атқарушылық құжаттарды орындау бойынша кепілді заң көмегін көрсетуі»;
04 «Бiлiм беру» функционалдық тобында:
 2 «Бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білім беру» функционалдық кіші тобында:
225 «Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі» бюджеттік бағдарламалар 

əкімшісі бойынша:
099 «Сапалы мектеп біліміне қолжетімділікті қамтама сыз ету» бюджеттік бағдарлама 

бойынша:
мынадай мазмұндағы 115 жəне 116 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«115 Шығыс  Қазақстан облысының бюджетіне қылмыстық жауапкершілік туындайтын жасқа 

дейін қылмыстық-жазаланатын іс əрекет жасаған, кəмелетке толмағандарды ұстау үшін ар-
найы білім бер у ұйымдарының қызметін қамтамасыз етуге ағымдағы нысаналы трансферттер

116 Облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы қалаларының бюджеттеріне цифрлық білім 
беру инфрақұрылымын құруға  берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»;

261 «Облыстың білім басқармасы» бюджеттік бағдарламалар əк імшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бағдарламалары бар 069 бюджеттік бағдарламамен 

толықтырылсын:
«069 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерін е цифрлық білім беру 

инфрақұрылымын құруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
721 «Облыстың бі лім, жастар саясаты жəне тілдерді дамыту басқармасы» бюджеттік 

бағдарламалар əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 к іші бағдарламалары бар 014 бюджеттік бағдарламамен 

толықтырылсын:
«014 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне цифрлық білім беру 

инфрақұрылымын құруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
6 «Жоғары жəне жоғары оқу орнынан ке йін бiлiм беру» функционалдық кіші тобында:
225 «Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі» бюджеттік бағдарламалар 

əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 032 бюджеттік кіші бағдар ламасы бар 225 бюджеттік бағдарламамен 

толықтырылсын:
«225 «Қ.И. Сəтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті» коммерциялық 

емес акционерлік қоғамының жар ғылық капиталын ұлғайту
032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы трансферт есебінен»;
239 «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақ тау жəне əлеуметтік даму министрлігі» бюджеттік 

бағдарламалар əкімшісі бойынша:
006 «Жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білі мі бар мамандарды даярлау жəне білім 

алушыларға əлеуметтік қолдау көрсету» бюджеттік бағдарлама бойынша:
мынадай мазмұндағы 101 жəне 111 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«101 Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау жəне білім алушыларға 

əлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі  қызметтер
111 Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы т рансферті есебінен 

денсаулық сақтау жүйесінде білім беру ұйымдарының күрделі шығыстары»;
9 «Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер» функционалдық кіші тобын да:
212 «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi» бюджеттік бағдарламалар 

əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 032 бюджеттік кіші бағдарламасы бар 263 бюджеттік бағдарламамен 

толықты рылсын:
«263 Қазақстан Республикасын Индустриялық-инновациялық дамытудың 2015-2019 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының» шеңберінде зертханалар құру үшін «Ұлттық 
агр арлық ғылыми-білім беру орталығы» КЕАҚ жарғылық капиталын ұлғайту

032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы трансферт есебінен »;
225 «Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі» бюджеттік бағдарламалар 

əкімшісі бойынша:
001 «Білім жəне ғылым саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру жəне іске асыру» 

бюджеттік бағдарлама бойынша:
мынадай мазмұндағы 103 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«103 Социологиялық, талдамалық зерттеулер жүргізу жəне консалтингтік қызметтер көрсету»;
360 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың білім басқармасы» бюджеттік 

бағдарламалар əкімшісі бойынша:
067 «Ведомс тволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің жəне ұйымдарының күрделі 

шығыстары» бюджеттік бағдарлама бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
07 «Тұр ғын үй-коммуналдық шаруашылық» функционалдық тобында:
1 «Тұрғын үй шаруашылығы» функционалдық кіші тобында:
351 «Республикалық маңызы бар қала ның, астананың жер қатынастары басқармасы» 

бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
010 «Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, оның iшiнде сатып алу жо-

лымен алып қо ю жəне осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру» бюджеттік 
бағдарлама бойынша:

мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
10 «Ауыл,  су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған 

ортаны жəне жануарлар дүниесін қорғау,  жер қатынастары» функционалдық тобында:
1 «Ауыл шаруашылығы» функционалдық кіш і тобында:
212 «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi» бюджеттік бағдарламалар 

əкімшісі бойынша:
249 «Мал шаруашылығын дамыту үшін жəне мал шаруашылығы өнiмiн өндіруге, қайта 

өңдеуге, өткізуге жағдай  жасау» бюджеттік бағдарлама бойынша:
мынадай мазмұндағы 106 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«106 Облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы қалаларының бюджеттеріне 

мал шаруа шылығы өнімдерінің өнімділігін жəне сапасын арттыруды, асыл тұқымды мал 
шаруашылығын дамытуды субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»;

250 «Қаржылық көрсетілетін қызметтердің қолжетімділігін арттыру» бюджеттік бағдарлама 
бойынша:

106 бюджеттік кіші бағдарламаның ата уы мынадай редакцияда жазылсын:
«106 Облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы қалаларының бюджеттеріне, ауыл 

шаруа шылығы малын, техниканы жəне технологиялық жабдықты сатып алуға кредит беру, 
с ондай-ақ лизинг кезінде сыйақы мөлшерлемесін субсидиялауға берілетін ағымдағы нысана-
лы трансферттер»;

258 «Агроөнеркəсіптік кешенді дамытуды ынталандыру ж өніндегі мемлекеттік саясатты іске 
асыру үшін «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту» бюджеттік 
бағдарлама бойынша:

мынадай мазмұндағы 030 бюджеттік кіші бағдарламаме н толықтырылсын:
«030 Республикалық бюджеттің қаражаты есебінен»;
255 «Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы», 349 «Республикалық маңызы 

бар қаланың, астананың ауыл шаруашылығы жəне ветер инария басқармасы» жəне 375 
«Республикалық маңызы бар қаланың, астананың ауыл шаруашылығы басқармасы» бюджеттік 
бағдарламалар əкімшілері бойынша:

053 «Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін жəне сапасын арттыруды, асыл тұқымды мал 
шаруашылығын дамытуды субсидиялау» бюджетт ік бағдарлама бойынша:

мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
0 15 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
056 бюджеттік бағдарламаның атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«056 Ауыл шаруашылығы малын, техниканы жəне технологиялық жабдықты сатып алуға 

кредит беру, сондай-ақ лизинг кезінде сыйақы мөлшерле месін субсидиялау»;
2 «Су шаруашылығы» функционалдық кіші тобында:
212 «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi» бюджеттік бағдарламалар 

əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 241 бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын:
«241 «Қазсушар» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекетті к 

кəсіпорнының жарғылық капиталын ұлғайту»;
12 «Көлiк жəне коммуникация» функционалдық тобында:
4 «Əуе көлiгi» функционалдық кіші тобында:
242 «Қаза қстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі» бюджеттік 

бағдарламалар əкімшісі бойынша:
093 «Азаматтық авиацияны жəне əуе көлігін дамыту» бюджеттік бағдарлама бойынша:
мынадай мазмұндағы 104 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«104 Шығыс Қазақстан  облысының бюджетіне əуе көлігінің инфрақұрылымын дамуына 

арналған нысаналы даму трансферттері»;
мынадай мазмұндағы 221 бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын:
«221 Тексеру жүйесі бойынша жабдықты сатып алу үшін Қазақстан Республикасы 

əуежайлардың жарғылық капиталын ұлғайту»;
268 «Облыстың жолауш ылар көлігі жəне автомобиль жолдары басқармасы» бюджеттік 

бағдарламалар əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бағдарламалар ы бар 029 бюджеттік бағдарламамен 

толықтырылсын:
«029 Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының бюджетіне əуе көлігінің инфрақұрылымын 

дамуына арналған нысаналы даму трансферттері
011 Республикал ық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
495 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сəулет, тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылығы, жол аушылар көлігі жəне автомобиль жолдары бөлімі» бюджеттік бағдарламалар 
əкімшісі бойынша:

мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 кіші бағдарламалары бар 051 бюджеттік бағдарламамен 
толықтырылсын:

«051 Əуе көлігінің инфрақұрылымын дамуы
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен

015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
5 «Темiр жол көлiгi» функционалдық кіші тобында:
242 «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі» бюд жеттік 

бағдарламалар əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 212 бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын:
«212 Əлеуметтік маңызды қатынастар бойынша жолаушылар тасымалда ушының жəне 

вагондар (контейнерлер) операторының вагондарды сатып алуын несиелеуде немесе қаржы 
лизингінде сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау»;

мынадай мазмұндағы 100 жəне 101 кіші бағдарламалар ы бар 213 бюджеттік бағдарламамен 
толықтырылсын:

«213 Қалалық рельстік көліктің дамуын қамтамасыз ету
100 Алматы қаласының бюджетіне метрополитен салуға берілетін нысаналы даму 

трансферттері
101 Алматы қаласының бюджетіне же р учаскелерін мемлекет мұқтажы үшін алып қоюға 

берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»;
мынадай мазмұндағы 219 бюджеттік бағда рламамен толықтырылсын:
«219 «ҚДБ-лизинг» АҚ арқылы жолаушылар вагон паркін жаңартуын қаржыландыру үшін 

кейіннен «Қазақстан Даму Банкі» АҚ-ның кредиттеу «Бəйтерек» ұлттық  басқарушы холдингі» 
АҚ кредиттеу»;

9 «Көлiк жəне коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер» функционалдық кіші тобында:
242 «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі» бюджеттік 

бағдарлама лар əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 016 бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын:
«016 Астана қаласының бюджетіне «Жаңа көлік жүйесі» жобасын іске асыру үшін заңды 

тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансфе рттері»;
245 «Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігі» бюджеттік 

бағдарламалар əкімшісі бойынша:
001 «Байланыс, ақпараттанды ру жəне ақпарат саласында мемлекеттік саясатты 

қалыптастыру жəне іске асыру» бюджеттік бағдарлама бойынша:
100 бюдже ттік кіші бағдарламасының атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«100 Байланыс, ақ параттандыру жəне ақпарат саласында уəкілетті органның қызметін 

қамтамасыз ету»;
384 «Республикалық маңызы бар қалан ың, астананың жолаушылар көлігі басқармасы» 

бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
015 «Астана қаласы ның «Жаңа көлік жүйесі» жобасын іске асыру үшін заңды тұлғалардың 

жарғылық капиталын ұлғайту» бюджеттік бағдарлама бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«011 Республикалық бюджетте н берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
13 «Басқалар» функционалдық тобында:
3 «Кəсiпкерлiк қызметтi қолдау жəне бəсекелестікті қорғау» функционалдық кіші тобында:
242 «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі» бюджеттік 

бағдарламалар əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 214 бюджеттік бағдарламамен толықты рылсын:
«214 Отандық экспорттаушыларды қолдау үшін «ҚазЭкспортГарант» экспорттық-кредиттік 

сақтандыру корпорациясы» АҚ жарғылық капиталын кейіннен ұ лғайта отырып, «Бəйтерек» ұлттық 
басқарушы холдингі» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту»;

мынадай мазмұндағы 220 бюджетті к бағдарламамен толықтырылсын:
«220 Ұлттық экономиканың бəсекеге қабілеттілігі  мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін 

«Бəйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ кредиттеу»;
9 «Басқалар» функционалдық кіші тобында:
242 «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі» бюджеттік 

бағдарламалар əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 217 бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын:
«217 Қаз ақстан Республикасын индустриялық-инновациялық дамытудың 2015 - 2019 

жылдарға арналған мемлеке ттік бағдарламасының жобаларын қаржыландыру үшін «Қазақстан 
Даму Банкі» АҚ кейіннен кредит беру жолымен, «Бəйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ 
арқылы кредит беру».

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

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгiнде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он күнтізбелік күн ішінде оның мерз імді баспасөз 

басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберілуін;
3) осы бұйрықты Қазақстан  Республикасының Əділет министрлігінде тіркелгеннен кейін 

он күнтізбелік күн ішінде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіне орналастыру үшін Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында ор-
наластырылуын қа мтамасыз етсін.

3. Осы бұйрық мемлекеттік тiркелген күнінен кейін қолданысқа енгізіледі.

 Қазақстан Республикасы Қаржы министрі 
Б.СҰЛТАНОВ

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет мини стрлігінде 2016 жылғы 11 
қазанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14320 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 24 қазан             №560              Астана қаласы

«Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік 
сыныптамасының кейбір мәселелері» Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 

18 қыркүйектегі № 403 бұйрығына толықтырулар енгізу 
туралы

БҰЙЫРАМЫН:
1. «Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мəселелері» 

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) мынадай толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасының Б ірыңғай бюджеттік сы-
ныптамасында:

бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасында:
01 «Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер» функционалдық тобында:
6 «Жалпы кадрлық мəселелер» функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 006 жəне 018 бюджеттік кіші бағдарламаларымен 008 бюджеттік 

бағдарламасы бар 623-бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:
«623 Қазақстан  Республикасы  Мемлекеттік  қызмет  істері  жəне  сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі
008 Мемлекеттік қызмет саласындағы өңірлік хабты институционалдық қолдау жəне 

қызметтік этика, меритократияны қорғау жəне сыбайлас жемқорлықтың алдын алу саласында 
мемлекеттік қызмет реформасын қолдау

006 Республикалық бюджеттен грантты бірлесіп қаржыландыру есебінен
018 Грант есебінен»;
мынадай мазмұндағы 012 бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын:
«012 Республиканың мемлекеттiк қызмет кадрларын тестілеу жөніндегі қызметтер»;
9 «Жалпы  сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер» функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 100, 101, 103, 104, 105 жəне 111 бюджеттік кіші бағдарламаларымен 

001 бюджеттік бағдарламасы бар 623-бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:
«623 Қазақстан  Республикасы  Мемлекеттік  қызмет  істері  жəне  сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі
001 Мемлекеттік қызмет саласындағы бірыңғай мемлекеттiк саясатты қалыптастыру 

мен іске асыру
100 Мемлекеттік қызмет саласындағы бірыңғай мемлекеттiк саясатты қалыптастыру жəне 

іске асыру жөніндегі уəкілетті органның қызметін қамтамасыз ету
101 Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасына қоғамдық мониторинг жүргізу бойынша 

мемлекеттік əлеуметтік тапсырысты қалыптастыру жəне іске асыру
103 Социологиялық, талдамалық зерттеулер жүргізу жəне консалтингтік қызметтер көрсету
104 Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету жəне мемлекеттік органды 

ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету
105 Ғылыми зерттеулер жүргізу жəне ғылыми-қолданбалы əдістемелер əзірлеу
111 Қазақстан Ре  спубликасы Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

іс-қимыл агенттігінің күрделі шығыстары»;
мынадай мазмұндағы 100, 101, 102, 105, 109, 114, 116 жəне 119 бюджеттік 

бағдарламалармен толықтырылсын:
«100 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу
101 Өкілдiк шығындарға арналған қаражат есебiнен іс-шаралар өткізу
102 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізуге 

арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер
105 Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін 

жəне мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың 
конкурстық құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды 
консультациялық сүйемелдеу

109 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резерві есебінен 
іс-шаралар өткізу

114 Қазақстан Республикасы Үкіметі резервінің қаражаты есебінен соттардың шешімдері 
бойынша орталық мемлекеттік органдардың міндеттемелерін орындау

116 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резерві есебінен іс-
шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

119 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебіне н іс-шаралар өткізу»;
03 «Қоғамдық тəртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі» функционалдық 

тобында:
1 «Құқық қорғау қызметi» функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 100, 101, 102, 104 жəне 111 бюджеттік кіші бағдарламаларымен 014 

бюджеттік бағдарламасы бар 623-бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:
«623 Қазақстан  Республикасы  Мемлекеттік  қызмет  істері  жəне  сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі
014 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі бірыңғай мемлекеттік саясатты 

қалыптастыру жəне іске асыру
100 Сыбайлас жемқорлық қылмыстары жəне құқық бұзушылықтар бойынша қылмыстық 

процеске қатысатын адамдардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету
101 Сыбайлас жемқорлық қылмыстарға жəне құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл бой-

ынша жедел-іздестіру қызметі
102 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқық бұзушылықтардың алдын алу, анықтау, жолын 

кесу, ашу жəне тергеу жөніндегі уəкілетті органның қызметін қамтамасыз ету
104 Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету жəне мемлекеттік органды 

ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету
111 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросының күрделі шығыстары»;
04 «Бiлiм беру» функционалдық тобында:
5 «Мамандарды қайта даярлау жəне біліктіліктерін арттыру» функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 002 бюджеттік бағдарламасы бар 623-бюджеттік бағдарламалар 

əкімшісімен толықтырылсын:
«623 Қазақстан  Республикасы  Мемлекеттік  қызмет  істері  жəне  сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі
002 Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру»;
мынадай мазмұндағы 100 жəне 101 бюджеттік кіші бағдарламалары бар 013 бюджеттік 

бағдарламамен толықтырылсын:
«013 Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау жəне олардың біліктілігін арттыру 

бойынша көрсетілетін қызм еттер
100 Шетелдік оқытушыларды тарта отырып, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру
101 Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау жəне олардың біліктілігін арттыру»;
мынадай мазмұндағы 138 бюджеттік бағдарламамен толықтырылсын:
«138 Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыруын қамтамасыз ету»;
13 «Басқалар» функционалдық тобында:
9 «Басқалар» функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 120 бюджеттік бағдарламасы бар 623-бюджеттік бағдарламалар 

əкімшісімен толықтырылсын:
«623 Қазақстан  Республикасы  Мемлекеттік  қызмет  істері  жəне  сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі
120 Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді 

орындау».
2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бюджет заңнамасы департаменті (З.А. 

Ерназарова) заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгiнде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он күнтізбелік күн ішінде оның мерзімді баспасөз 

басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберілуін;
3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде тіркелгеннен кейін 

он күнтізбелік күн ішінде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіне орналастыру үшін Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

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

3. Осы бұйрық мемлекеттік тiркелген күнінен кейін қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Қаржы министрі 
Б.СҰЛТАНОВ

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 25 
қазанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14364 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 24 қазан           №562                   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» Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрінің 2015 жылғы 17 наурыздағы

№179 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы 

БҰЙЫРАМЫН:
1. «Мемлекеттік органдарды қызметтік жəне кезекші автомобильдермен, телефон бай-

ланысымен, кеңсе жиһазымен жəне мемлекеттік органдардың аппаратын орналастыру үшін 
алаңдармен қамтамасыз етудің заттай нормаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрінің 2015 жылғы 17 наурыздағы № 179 бұйрығына (Нормативтік құқықтық 
актілердің мемлекеттік тізілімінде № 10762 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесінде 2015 жылғы 30 сəуірде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрыққа «Мемлекеттік органдарды кеңсе жиһазымен қамтамасыз етудің зат-
тай нормалары*» деген 3-қосымшада:

ескертпе ** мынадай редакцияда жазылсын:
«** 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, Жоғары Сот Кеңесінің 
мүшелеріне (лауазымы бойынша Кеңес мүшелерін қоспағанда), Конституциялық кеңес 
аппаратының, Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің, 
Жоғарғы Соттың, Жоғары Сот Кеңесінің, Бас прокуратураның, Президенттің Іс басқармасының 
басшыларына қолданылады;»;

көрсетілген бұйрыққа «Мемлекеттік органдардың аппаратын орналастыру үшін алаңдармен 
қамтамасыз етудің заттай нормалары» деген 4-қосымшада:

ескертпе ** мынадай редакцияда жазылсын:
** заттай нормалар сондай-ақ:

Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің, Республикалық бюджеттің атқарылуын 
бақылау жөніндегі есеп комитетінің мүшелеріне, Жоғарғы Соттың судьяларына, Орталық сайлау 
комиссиясының хатшысы мен мүшелеріне, Жоғары Сот Кеңесінің мүшелеріне (лауазымы бойын-
ша Кеңес мүшелерін қоспағанда), Конституциялық кеңес аппаратының, Жоғарғы Соттың, Жоғары 
Сот Кеңесінің, Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің, Бас 
прокуратураның, Президенттің Іс басқармасының басшыларына қолданылады;».

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

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгiнде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он күнтізбелік күн ішінде оның мерзімді баспасөз 

басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберілуін;
3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде тіркелгеннен кейін 

он күнтізбелік күн ішінде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіне орналастыру үшін Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

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

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

Қазақстан Республикасының Қаржы министрі 
Б.СҰЛТАНОВ

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 16 
қарашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№14427 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 

(Жалғасы. Басы 106-нөмірде)

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2015 жылғы 27 сəуірдегі № 284 бұйрығына 11-қосымша

«Этил спиртінің өндірісіне лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандарты

1. Жалпы ережелер
 1. «Этил спиртінің өндірісіне ли   цензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі 

– мемлекеттік көрсетілетін қызмет). 
2. Мемлекеттік  көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының 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) а рқылы; 

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

2. Мемлекеттiк қызмет көрсету тəртi бi
4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:
1) құжаттар топтамасын көрсетілетін қызметті берушіге, ХҚКО-ға 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 тура-
лы 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 

2 (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 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 белгiленген жəне алымды төлеу күнi қолданыста болған 
айлық есептiк көрсеткiш (бұдан əрi – АЕК) мөлшерi негiзге алына отырып белгiленедi жəне мы-
наны құрайды:

1) лицензияны беру кезінде – 3000 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 жеке-

леген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы қолма–қол ақшалай 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-қосымшаларға сəйкес өтініш;
жеке басын куəландыратын құжат (көрсетілетін қызметті алушыны сəйкестендіру үшін);
ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензиялық алымның бюджетке төленгенiн 

растайтын құжаттың көшiрмесi;
этил спиртін өндіруші əзірлеген жəне бекіткен өндіру паспорты;
этил спиртінің қажетті көлемін өндіруге мүмкіндік беретін жабдықтың пайдалану - техникалық 

сипаттамасын қамтитын жабдықтың паспорттарының көшірмелерін қоса бере отырып, өтініш 
беруші жүргізетін өндірістік қуат есебінің көшірмесі;

ұйымның теңгеріміне технологиялық жабдықты қабылдау туралы бухгалтерлік (есептік) 
құжаттардың көшірмелері;

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сəйкес этил спиртін 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, лицензияны қайта 

ресімдеу үшін негіз болатын өзгерістер туралы ақпаратты қамтитын құжаттардың көшірмелері;
3) лицензия жоғалған, бүлiнген 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 төленгенiн 

растайтын құжаттың көшiрмесi.
Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген жағдайда құжаттардың 

қабылданғаны туралы белгімен, қабылдау күні жəне уақыты көрсетілген талон беріледі.
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 төленгенiн 

растайтын құжат;
этил спиртін өндіруші əзірлеген жəне бекіткен өндіру паспорты;
этил спиртінің қажетті көлемін өндіруге мүмкіндік беретін жабдықтың пайдалану - техникалық 

сипаттамасын қамтитын жабдықтың паспорттарының көшірмелерін қоса бере отырып, өтініш 
беруші жүргізетін өндірістік қуат есебі;

ұйымның теңгеріміне технологиялық жабдықты қабылдау туралы бухгалтерлік (есептік) 
құжаттары;

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сəйкес этил спиртін 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, лицензияны қайта 

ресімдеу үшін негіз болатын өзгерістер туралы ақпаратты қамтитын құжаттар;
3) лицензия жоғалған, бүлiнген жағдайда көрсетілетін қызметті алушы лицензияның 

телнұсқасын алуға, егер портал арқылы тиісті ақпараттық жүйелерден 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 төленгенiн 

растайтын құжат.
Құжаттарды қабылдау кезінде ХҚКО құжаттардың электрондық көшірмесін түпнұсқамен салы-

стырып тексереді, содан кейін осы құжатты көрсетілетін қызметті алушыға қайтарады.
Көрсетілетін қызметті алушы ХҚКО 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 (не болмаса нотариат куəландырған сенімхаты бойынша оның 
өкілі) 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:
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;
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сəйкес этил спиртін өндіру 

жөніндегі қызметке қойылатын біліктілік талаптарына мəліметтер нысандары;
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, лицензияны 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 
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. Мынадай жағдайлар, егер:
1) Қазақстан Республикасының заңдарында көрсетілетін қызметті алушылардың осы санаты 

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 беруге 

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 

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 орталықтарынның 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) шағымдану үшін шағым 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 мекенжай-
лар 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 басшысына 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.
Шағымның қабылданғанын растау Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің, ХҚКО–ның 

кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауапты алу 
мерзімі мен орны көрсетіле отырып, оны тіркеу (мөртаңба, кіріс нөмірі жəне күні) болып табылады. 

Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің, ХҚКО–ның атына келіп түскен мемлекеттік 
қызметтер көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін қызметті алушының шағымы оның 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 оның тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) 
жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

Портал арқылы шағымдану тəртібі туралы ақпаратты көрсетілген 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 интернет–ресур-
старында орналастырылған.

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

16. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі жəне мəртебесі тура-
лы ақпаратты порталдағы «жеке кабинеті», 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.

«Этил спиртінің 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 ______ (ли-
цензияны 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 та-
былатыны расталады.

 
Басшы ____________  _____________________________________
 (қолы)      (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса))

М.О. Толтырылған күні: 20__ жылғы «___» _________

«Этил спиртінің 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 лиц ензияланатын қызмет түрімен жəне (немесе) кіші түрімен айналысуға 
тыйым салмағаны;

қоса беріліп отырған құжаттардың бəрі шындыққа сəйкес келетіні жəне жарамды болып та-
былатыны расталады.

 
Жеке тұлға ____________   ___________________________________
      (қолы)      (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса))

М.О. Толтырылған күні: 20__ жылғы «___» _________

«Этил спиртінің өндірісіне лицензия беру» мемлекеттiк көрсетілетін 
қызмет стандартына 3-қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2013 жылғы 30 қаңтардағы № 60 қаулысымен бекітілген 

Этил спиртін өндіру, алкоголь өнімін өндіру, алкоголь өнімдерін өндіру аумағында оны 
сақтау жəне көтерме саудада сату жөніндегі қызметті қоспағанда, алкоголь өнімін сақтау 

жəне көтерме саудада сату, сондай-ақ алкоголь өнімдерін өндіру аумағында оны сақтау жəне 
бөлшек саудада сату жөніндегі қызметті қоспағанда, алкоголь өнімін сақтау жəне бөлшек 

саудада сату саласындағы қызметті жүзеге асыруға қойылатын біліктілік талаптары жəне 
оларға сəйкестігін растайтын құжаттар тізбесіне қосымша

Этил спиртін өндіру, саласындағы қызметті жүзеге асыруға қойылатын біліктілік та-
лаптарына мəліметтер нысандары

Этил спиртін өндіру саласындағы қызмет түрі үшін:
1.1 Этил спиртін өндіру паспортында көрсетілген мəліметтерге сəйкес келетін меншік 

құқығындағы стационарлық үй-жайлар:
мыналарды көрсетіңіз:
1) орналасқан жерінің мекенжайы (почта индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, көшенің 

атауы, үйдің/ғимараттың (стационарлық үй-жайдың) нөмірі 
___________________________________________________________________________;
2) стационарлық үй-жайдың кадастрлық нөмірі ___________________________________;
3) меншік құқығы туындауының негізі __________________________________________;
4) меншік құқығының туындауын растайтын құжаттың (құжаттардың) нөмірі мен күні
____________________________________________________________________________;
5) нысаналы мақсаты (жоспар бойынша литер) ___________________________________;
6) стационарлық үй-жайдың жалпы алаңы _______________________________________;
7) салынған жыл _____________________________________________________________.
1.2 Стационарлық үй-жайда этил спиртін өндіруді қамтамасыз ететін сумен жабдықтау, электр 

қуатымен жабдықтау жəне кəріз:
мыналарды көрсетіңіз:
1) стационарлық үй-жайды сумен жабдықтау, электр қуатымен жабдықтау жəне кəрізбен 

қамтамасыз ету жөніндегі қызметтерді көрсету туралы шарттың (шарттардың) атауы 
___________________________________________________________________________;
2) шарттың (шарттардың) нөмірі мен күні ________________________________________.
1.3 Лицензиарға өндіру көлемі туралы ақпаратты автоматты түрде беруді қамтамасыз ететін 

спирт өлшеуіш аппараттар/есепке алудың бақылау аспаптары, іркіліссіз электр энергиясының 
қоректендіру көздерімен жарақтандырылған, уəкілетті органға жəне оның аумақтық бөлімшелеріне 
нақты уақыт режимінде этил спирті өнімінің өндірілу көлемі туралы, автоматты түрде берілуін 
қамтамасыз ететін аспаптар:

мыналарды көрсетіңіз:
1) аппараттарды/ аспаптарды сатып алуға, монтаждауға жəне орнатуға арналған шарттың 

(шарттардың) нөмірі мен күні _____________________________________________________;
2) аппараттар/аспаптар саны ___________________________________________________;
3) ақпаратты автоматты түрде беруді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін бағдарламалық 

қамтамасыз етудің бар-жоғы ______________________________________________________.
1.4 Этил спиртін өндіруге шикізатты сақтау, дайындау (өңдеу), беру үшін арналған қойма:
мыналарды көрсетіңіз:
1) меншік құқығы туындауының негізі __________________________________________;
2) нысаналы мақсаты (жоспар бойынша литер) ___________________________________;
3) меншік құқығының туындауын растайтын құжаттың (құжаттардың) нөмірі мен күні 
____________________________________________________________________________;
4) қойманың алаңы ___________________________________________________________;
5) біржолғы сақтау көлемі _____________________________________________________.
1.5 Өлшемдердің бірыңғайлығын мемлекеттік қамтамасыз ету жүйесінің талаптарына сəйкес 

тексерілген температуралық ылғалдық режимі бойынша шикізатты, қосалқы материалдарды, этил 
спиртін сақтау шарттарын бақылауға мүмкіндік беретін аспаптар:

мыналарды көрсетіңіз:
1) аспаптарды сатып алуды растайтын құжаттың (құжаттардың) нөмірі мен күні
_______________________________________________________________________;
2) аспаптарды тексеруді жүзеге асыратын ұйымның атауы __________________________;
3) соңғы жəне кейінгі тексерудің күні ___________________________________________.

2. Алкоголь өнімін өндіру саласындағы қызмет түрі үшін:
2.1 Алкоголь өнімін өндіру паспортында көрсетілген мəліметтерге сəйкес келетін меншік 

құқығындағы стационарлық үй-жайлар:
мыналарды көрсетіңіз:
1) орналасқан жерінің мекенжайы (пошталық индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, көшенің 

атауы, үйдің/ғимараттың нөмірі (стационарлық үй-жайдың) 
__________________________________________________________;
2) стационарлық үй-жайдың кадастрлық нөмірі ___________________________________;
3) меншік құқығы туындаудың негіздемесі _______________________________________;
4) меншік құқығының туындауын растайтын құжаттың (құжаттардың) нөмірі жəне күні 
____________________________________________________________________________;
5) нысаналы мақсаты (жоспар бойынша литер) ___________________________________;
6) стационарлық үй-жайдың жалпы алаңы _______________________________________;
7) салынған жылы ____________________________________________________________.
2.2 Стационарлық үй-жайда алкоголь өнімін өндіруді қамтамасыз ететін сумен жабдықтау, 

электрмен жабдықтау жəне кəріз:
мыналарды көрсетіңіз:
1) стационарлық үй-жайларды сумен жабдықтау, электр қуатымен жабдықтау жəне кəрізбен 

қамтамасыз ету жөніндегі шарттың (шарттардың) атауы 
____________________________________________________________;
2) шарттың (шарттардың) нөмірі мен күні ________________________________________.
2.3 Лицензиарға өндіру көлемі туралы ақпаратты автоматты түрде беруді қамтамасыз ететін 

алкоголь өнімдерінің өндірілу көлемін есептеу аспаптары (көмір қостотығымен қаныққанынан жəне 
шарап материалынан басқа)/есепке алудың бақылау аспаптары, іркіліссіз электр энергиясының 
қоректендіру көздерімен жарақтандырылған, уəкілетті органға жəне оның аумақтық бөлімшелеріне 
нақты уақыт режимінде алкоголь өнімінің өндірілу көлемі туралы, деректердің автоматты түрде 
берілуін қамтамасыз ететін аспаптар:

мыналарды көрсетіңіз:
1) аспаптарды сатып алуға, монтаждауға жəне орнатуға шарттың (шарттардың) нөмірі мен күні 

_______________________________________________________________________;
2) аспаптар саны _____________________________________________________________;
3) ақпаратты автоматты түрде беруді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін бағдарламалық 

қамтамасыз етудің бар-жоғы ______________________________________________________.
2.4 Алкоголь өнімін өндіруге шикізатты сақтауға, дайындауға (өңдеуге), беруге арналған қойма:
мыналарды көрсетіңіз:
1) меншік құқығы туындауының негізі __________________________________________;
2) нысаналы мақсаты (жоспар бойынша литер) ___________________________________;
3) меншік құқығының туындауын растайтын құжаттың (құжаттардың) нөмірі мен күні 
___________________________________________________________________________;
4) қойманың алаңы ___________________________________________________________;
5) біржолғы сақтау көлемі _____________________________________________________.
2.5 Өлшемдердің бірыңғайлығын мемлекеттік қамтамасыз ету жүйесінің талаптарына сəйкес 

тексерілген температуралық ылғалдық режимі бойынша шикізатты, қосалқы материалдарды, ал-
коголь өнімін сақтау шарттарын бақылауға мүмкіндік беретін аспаптар:

мыналарды көрсетіңіз:
1) аспаптарды сатып алуды растайтын құжаттың (құжаттардың) нөмірі мен күні
___________________________________________________________________________;
2) аспаптарды тексеруді жүзеге асыратын ұйымның атауы __________________________;
3) соңғы жəне кейінгі тексерудің күні ___________________________________________.

3. Алкоголь өнімі өндірілетін аумақта оны сақтау жəне көтерме саудада сату жөніндегі қызметті 
қоспағанда, алкоголь өнімін сақтау жəне көтерме саудада сату саласындағы қызметтің түрі үшін:

(Жалғасы 23-бетте) 

РЕСМИ

(Соңы. Басы 21-бетте) 
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(Жалғасы 24-бетте) 

(Жалғасы. Басы 22-бетте) 

3.1 Жалға алу немесе өтеусіз пайдалану шартының көшірмесі:
шарттың (шарттардың) нөмірі мен күні көрсетіңіз _________________________________.
3.2 Қойма үй-жайдағы сумен жабдықтау, электр қуатымен жабдықтау, кəріз:
мыналарды көрсетіңіз:
1) стационарлық үй-жайларды сумен жабдықтау, электр қуатымен жабдықтау жəне кəрізбен 

қамтамасыз ету жөніндегі шарттың (шарттардың) атауы 
___________________________________________________________________________;
2) шарттың (шарттардың) нөмірі мен күні ________________________________________.
3.3 Мəлімделген қойма үй-жайда алкоголь өнімін сақтау жəне көтерме саудада сату жөніндегі 

қызметті жүзеге асыратын екі немесе одан көп лицензиаттың бар немесе жоқ болуы туралы 
мəліметтер:

қойма үй-жайында екі немесе одан көп лицензиаттың бар немесе жоқ болуын көрсетіңіз __
_____________________________________________________________________________.

3.4 Өлшемдердің бірыңғайлығын мемлекеттік қамтамасыз ету жүйесінің талаптарына сəйкес 
тексерілген температуралық ылғалдық режимі бойынша алкоголь өнімін сақтау шарттарын 
бақылауға мүмкіндік беретін аспаптар:

мыналарды көрсетіңіз:
1) аспаптарды сатып алуды растайтын құжаттың (құжаттардың) нөмірі жəне күні 
___________________________________________________________________________;
2) аспаптарды тексеруді жүзеге асыратын ұйымның атауы __________________________;
3) соңғы жəне кейінгі тексерудің күні ___________________________________________.

4. Алкоголь өнімі өндірілетін аумақта оны сақтау жəне көтерме саудада сату жөніндегі қызметті 
қоспағанда, алкоголь өнімін сақтау жəне бөлшек саудада сату саласындағы қызметтің түрі үшін:

4.1 Стационарлық үй-жайдағы сумен жабдықтау, электр қуатымен жабдықтау, кəріз:
мыналарды көрсетіңіз:
1) стационарлық үй-жайларды сумен жабдықтау, электр қуатымен жабдықтау кəрізбен 

қамтамасыз ету жөніндегі шарттың (шарттардың) атауы _______________________________;
2) шарттың (шарттардың) нөмірі мен күні ________________________________________.
4.2 Бақылау-кассалық машина:
бақылау-кассалық машинаны тіркеуді растайтын құжаттың нөмірі мен күнін көрсетіңіз 
____________________________________________________________________________.
4.3 Өлшемдердің бірыңғайлығын мемлекеттік қамтамасыз ету жүйесінің талаптарына сəйкес 

тексерілген температуралық ылғалдық режимі бойынша алкоголь өнімін сақтау шарттарын 
бақылауға мүмкіндік беретін аспаптар:

мыналарды көрсетіңіз:
1) аспаптарды сатып алуды растайтын құжаттың (құжаттардың) нөмірі мен күні 
____________________________________________________________________________;
2) аспаптарды тексеруді жүзеге асыратын ұйымның атауы __________________________;
3) соңғы жəне кейінгі тексерудің күні ___________________________________________.

 «Этил спиртінің 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 ______ (ли-
цензияны 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 та-
былатыны расталады.

 
Басшы ____________   _____________________________________
 (қолы)       (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса))

М.О. Толтырылған күні: 20__ жылғы «___» _________

«Этил спиртінің 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___________ п арақ.
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 та-
былатыны расталады.

 
Жеке тұлға ____________   ___________________________________
      (қолы)       (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса))

М.О. Толтырылған күні: 20__ жылғы «___» _________

«Этил спиртінің 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. 

 (ХҚО қызметкерінің) аты-жөні    (қолы) 

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

20__ ж. «___» _________ 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2015 жылғы 27 сəуірдегі № 284 бұйрығына 12-қосымша

«Алкоголь өнімін өндіруге лицензия беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандарты

1. Жалпы ережелер
 1. «Алкоголь өнімін өндіруге лицензия 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 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 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 асы-
рылады.

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 тура-
лы 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 

2 (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 тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
алушы) көрсетіледі.

«Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан 
Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы 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 мы-
наны құрайды:

1) лицензияны беру кезінде:
мыналарға: 
сырадан басқа алкоголь өнімін өндіруге - 3000 АЕК;
сыраны өндіруге - 2000 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 жеке-

леген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы қолма–қол ақшалай 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 жүгінген   кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті 
құжаттар тізбесі:

көрсетілетін қызметті берушіге:
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 төленгенiн 

растайтын құжаттың көшiрмесi;
алкоголь өнімін өндіруші əзірлеген жəне бекіткен алкоголь өнімінің өндіру паспортының 

көшірмесі;

арақ пен айрықша арақ жəне ликер-арақ өндіруге мүмкіндік беретін жабдықтың пайдалану - 
техникалық сипаттамасын қамтитын жабдықтың паспорттарының көшірмелерін қоса бере отырып, 
өтініш беруші жүргізетін өндірістік қуат есебі;

ұйымның теңгерімін е технологиялық жабдықты қабылдау туралы бухгалтерлік (есептік) 
құжаттардың көшірмелері;

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сəйкес алкоголь өнімін 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, лицензияны қайта 

ресімдеу үшін негіз болатын өзгерістер туралы ақпаратты қамтитын құжаттардың көшірмелері;
3) лицензия жоғалған, бүлiнген 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 төленгенiн 

растайтын құжаттың көшiрмесi.
Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген жағдайда құжаттардың 

қабылданғаны туралы белгімен, қабылдау күні жəне уақыты көрсетілген талон беріледі.
ХҚКО-на:
3) 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 төленгенiн 

растайтын құжат;
алкоголь өнімін өндіруші əзірлеген жəне бекіткен алкоголь өнімінің өндіру паспорты;
арақ пен айрықша арақ жəне ликер-арақ өндіруге мүмкіндік беретін жабдықтың пайдалану - 

техникалық сипаттамасын қамтитын жабдықтың паспорттарының көшірмелерін қоса бере отырып, 
өтініш беруші жүргізетін өндірістік қуат есебі;

ұйымның теңгеріміне технологиялық жабдықты қабылдау туралы бухгалтерлік (есептік) 
құжаттаы;

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сəйкес алкоголь өнімін өндіру 
жөніндегі қызметке қойылатын біліктілік талаптарына мəліметтер нысандары;

4) 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, лицензияны қайта 

ресімдеу үшін негіз болатын өзгерістер туралы ақпаратты қамтитын құжаттар;
3) лицензия жоғалған, бүлiнген жағдайда көрсетілетін қызметті алушы лицензияның 

телнұсқасын алуға, егер портал арқылы тиісті ақпараттық жүйелерден 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 төленгенiн 

растайтын құжат.
Құжаттарды қабылдау кезінде ХҚКО құжаттардың электрондық көшірмесін түпнұсқамен салы-

стырып тексереді, содан кейін осы құжатты көрсетілетін қызметті алушыға қайтарады.
Көрсетілетін қызметті алушы ХҚКО жүгінген жағдайда құжаттардың қабылданғаны туралы 

белгімен, қабылдау күні жəне уақыты көрсетілген талон беріледі.
ХҚКО дайын құжаттарды беру тиісті құжаттарды қабылдағаны туралы қолхат негізінде жеке 

басын куəландыратын құжатты (не болмаса нотариат куəландырған сенімхаты бойынша оның 
өкілі) 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:
3) 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;
алкоголь өнімін өндіруші əзірлеген жəне бекіткен а лкоголь өнімінің өндіру паспортының 

электронды көшірмесі;
арақ пен айрықша арақ жəне ликер-арақ өндіруге мүмкіндік беретін жабдықтың пайдалану - 

техникалық сипаттамасын қамтитын жабдықтың паспорттарының көшірмелерін қоса бере отырып, 
өтініш беруші жүргізетін өндірістік қуат есебінің электронды көшірмесі;

ұйымның теңгеріміне технологиялық жабдықты қабылдау туралы бухгалтерлік (есептік) 
құжаттардың электронды көшірмелері;

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сəйкес этил спиртін өндіру 
жөніндегі қызметке қойылатын біліктілік талаптарына мəліметтер нысандары;

4) 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, лицензияны 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 
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. Мынадай жағдайлар, егер:
1) Қазақстан Республикасының заңдарында көрсетілетін қызметті алушылардың осы санаты 

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 беруге 

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 
тартады жəне осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4–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 мекенжайлар 
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 басшысына жіберіледі.

Шағымда:
3) жеке тұлғаның - оның аты, тегі, əкесінің аты, почталық мекен-жайы, байланыс деректері;
4) 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 қабілеттілігін 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  интернет-ресур-
старында 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 тура-
лы ақпаратты, мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы 
арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.

17. Мемлекеттік қызметтерді көрсету мəселелері бойынша бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары: 8-800-080-7777, 1414.

«Алкоголь өнімін өндіруге лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін
 қызмет стандартына

1-қосымша
Нысан 

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, X белгісін қою керек) беруіңізді 
сұраймын.

Заңды тұлғаның 
мекенжайы__________________________________________________________________

(почта индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, көшенің аты, үйдің/ғимараттың 
(стационарлық үй-жайдың) нөмірі)

Электрондық поштасы 
____________________________________________________________________________
Телефоны 
____________________________________________________________________________
Факс 
____________________________________________________________________________
Банктік шоты 
____________________________________________________________________________

  (шот нөмірі, банктің атауы жəне орналасқан жері)
Қызметті жүзеге асыру мекенжайы (лар) 
____________________________________________________________________________

(почта индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, көшенің аты, 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 та-
былатыны расталады.

Басшы _________________  ______________________________________
     (қолы)       (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса))

Мөрдің орны Толтырылған күні: 20___ жылғы «___» _________________

«Алкоголь өнімін өндіруге 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, X белгісін қою керек) беруді 
сұраймын.

 
Жеке тұлғаның тұрғылықты жерінің мекенжайы
___________________________________________________________________________

(почта индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, көшенің аты, үйдің/ғимараттың нөмірі)
Электрондық поштасы ______________________________________________________
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 та-
былатыны расталады.

 
Басшы _________________  __________________________  ____________
 (қолы)              (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса))
 
Мөрдің орны Толтырылған күні: 20___ жылғы «___» ______________

«Алкоголь өнімін өндіруге лицензия беру»мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартына 3-қосымша 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2013 жылғы 30 қаңтардағы № 60 қаулысымен бекітілген

Алкоголь өнімдерін өндіру аумағында оны сақтау, көтерме жəне (немесе) бөлшек
 саудада сату жөніндегі қызметті қоспағанда, этил спиртін өндіру, алкоголь 
өнімін өндіру, алкоголь өнімін сақтау, көтерме жəне (немесе) бөлшек саудада 

сату жөніндегі қызметті жүзеге асыруға қойылатын біліктілік талаптары жəне оларға 
сəйкестігін растайтын құжаттар тізбесіне қосымша 

Нысан 

Алкоголь өнімін өндіру, саласындағы қызметті жүзеге асыруға қойылатын біліктілік 
талаптарына мəліметтер нысандары

Этил спиртін өндіру саласындағы қызмет түрі үшін:
1.1 Этил спиртін өндіру паспортында көрсетілген мəліметтерге сəйкес келетін меншік 

құқығындағы стационарлық үй-жайлар:
мыналарды көрсетіңіз:
1) орналасқан жерінің мекенжайы (почта индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, көшенің 

атауы, үйдің/ғимараттың (стационарлық үй-жайдың) нөмірі
______________________________ ___________________________________________;
2) стационарлық үй-жайдың кадастрлық нөмірі ___________________________________;
3) меншік құқығы туындауының негізі __________________________________________;
4) меншік құқығының туындауын растайтын құжаттың (құжаттардың) нөмірі мен 
күні_________________________________________________________________________;
5) нысаналы мақсаты (жоспар бойынша литер) ___________________________________;
6) стационарлық үй-жайдың жалпы алаңы _______________________________________;
7) салынған жыл _____________________________________________________________.
1.2 Стационарлық үй-жайда этил спиртін өндіруді қамтамасыз ететін сумен жабдықтау, электр 

қуатымен жабдықтау жəне кəріз:
мыналарды көрсетіңіз:
1) стационарлық үй-жайды сумен жабдықтау, электр қуатымен жабдықтау жəне 
кəрізбен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтерді көрсету туралы шарттың 
(шарттардың) атауы __________________________________________________________;
2) шарттың (шарттардың) нөмірі мен күні ________________________________________.
1.3 Лицензиарға өндіру көлемі туралы ақпаратты автоматты түрде беруді қамтамасыз ететін 

спирт өлшеуіш аппараттар/есепке алудың бақылау аспаптары, іркіліссіз электр энергиясының 
қоректендіру көздерімен жарақтандырылған, уəкілетті органға жəне оның аумақтық бөлімшелеріне 
нақты уақыт режимінде этил спирті өнімінің өндірілу көлемі туралы, автоматты түрде берілуін 
қамтамасыз ететін аспаптар:

мыналарды көрсетіңіз:
1) аппараттарды/ аспаптарды сатып алуға, монтаждауға жəне орнатуға арналған шарттың 

(шарттардың) нөмірі мен күні _____________________________________________________;
2) аппараттар/аспаптар саны ___________________________________________________;
3) ақпаратты автоматты түрде беруді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін бағдарламалық 

қамтамасыз етудің бар-жоғы ______________________________________________________.
1.4 Этил спиртін өндіруге шикізатты сақтау, дайындау (өңдеу), беру үшін арналған қойма:
мыналарды көрсетіңіз:
1) меншік құқығы туындауының негізі __________________________________________;
2) нысаналы мақсаты (жоспар бойынша литер) ___________________________________;
3) меншік құқығының туындауын растайтын құжаттың (құжаттардың) нөмірі мен күні 
___________________________________________________________________________;
4) қойманың алаңы ___________________________________________________________;
5) біржолғы сақтау көлемі _____________________________________________________.
1.5 Өлшемдердің бірыңғайлығын мемлекеттік қамтамасыз ету жүйесінің талаптарына сəйкес 

тексерілген температуралық ылғалдық режимі бойынша шикізатты, қосалқы материалдарды, этил 
спиртін сақтау шарттарын бақылауға мүмкіндік беретін аспаптар:

мыналарды көрсетіңіз:
1) аспаптарды сатып алуды растайтын құжаттың (құжаттардың) нөмірі мен күні 
___________________________________________________________________________;
2) аспаптарды тексеруді жүзеге асыратын ұйымның атауы __________________________;
3) соңғы жəне кейінгі тексерудің күні ___________________________________________.

2. Алкоголь өнімін өндіру саласындағы қызмет түрі үшін:
2.1 Алкоголь өнімін өндіру паспортында көрсетілген мəліметтерге сəйкес келетін меншік 

құқығындағы стационарлық үй-жайлар:
мыналарды көрсетіңіз:
1) орналасқан жерінің мекенжайы (пошталық индексі, облыс, қала, аудан, 
елді мекен, көшенің атауы, үйдің/ғимараттың нөмірі (стационарлық үй-жайдың) 
____________________________________________________________________________;
2) стационарлық үй-жайдың кадастрлық нөмірі ___________________________________;
3) меншік құқығы туындаудың негіздемесі _______________________________________;
4) меншік құқығының туындауын растайтын құжаттың (құжаттардың) нөмірі жəне күні
____________________________________________________________________________;
5) нысаналы мақсаты (жоспар бойынша литер) ___________________________________;
6) стационарлық үй-жайдың жалпы алаңы _______________________________________;
7) салынған жылы ____________________________________________________________.
2.2 Стационарлық үй-жайда алкоголь өнімін өндіруді қамтамасыз ететін сумен жабдықтау, 

электрмен жабдықтау жəне кəріз:
мыналарды көрсетіңіз:
1) стационарлық үй-жайларды сумен жабдықтау, электр қуатымен жабдықтау жəне 
кəрізбен қамтамасыз ету жөніндегі шарттың (шарттардың) атауы ____________________
___________________________________________________________;
2) шарттың (шарттардың) нөмірі мен күні ________________________________________.
2.3 Лицензиарға өндіру көлемі туралы ақпаратты автоматты түрде беруді қамтамасыз ететін 

алкоголь өнімдерінің өндірілу көлемін есептеу аспаптары (көмір қостотығымен қаныққанынан жəне 
шарап материалынан басқа)/есепке алудың бақылау аспаптары, іркіліссіз электр энергиясының 
қоректендіру көздерімен жарақтандырылған, уəкілетті органға жəне оның аумақтық бөлімшелеріне 
нақты уақыт режимінде алкоголь өнімінің өндірілу көлемі туралы, деректердің автоматты түрде 
берілуін қамтамасыз ететін аспаптар:

мыналарды көрсетіңіз:
1) аспаптарды сатып алуға, монтаждауға жəне орнатуға шарттың (шарттардың) нөмірі мен күні 

_______________________________________________________________________;
2) аспаптар саны _____________________________________________________________;
3) ақпаратты автоматты түрде беруді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін бағдарламалық 

қамтамасыз етудің бар-жоғы ______________________________________________________.
2.4 Алкоголь өнімін өндіруге шикізатты сақтауға, дайындауға (өңдеуге), беруге арналған қойма:
мыналарды көрсетіңіз:
1) меншік құқығы туындауының негізі __________________________________________;
2) нысаналы мақсаты (жоспар бойынша литер) ___________________________________;
3) меншік құқығының туындауын растайтын құжаттың (құжаттардың) нөмірі мен күні 
___________________________________________________________________________;
4) қойманың алаңы ___________________________________________________________;
5) біржолғы сақтау көлемі _____________________________________________________.
2.5 Өлшемдердің бірыңғайлығын мемлекеттік қамтамасыз ету жүйесінің талаптарына сəйкес 

тексерілген температуралық ылғалдық режимі бойынша шикізатты, қосалқы материалдарды, ал-
коголь өнімін сақтау шарттарын бақылауға мүмкіндік беретін аспаптар:

мыналарды көрсетіңіз:
1) аспаптарды сатып алуды растайтын құжаттың (құжаттардың) нөмірі мен күні 
___________________________________________________________________________;
2) аспаптарды тексеруді жүзеге асыратын ұйымның атауы __________________________;
3) соңғы жəне кейінгі тексерудің күні ___________________________________________.

3. Алкоголь өнімі өндірілетін аумақта оны сақтау жəне көтерме саудада сату жөніндегі қызметті 
қоспағанда, алкоголь өнімін сақтау жəне көтерме саудада сату саласындағы қызметтің түрі үшін:

3.1 Жалға алу немесе өтеусіз пайдалану шартының көшірмесі:
шарттың (шарттардың) нөмірі мен күні көрсетіңіз _________________________________.
3.2 Қойма үй-жайдағы сумен жабдықтау, электр қуатымен жабдықтау, кəріз:
мыналарды көрсетіңіз:
1) стационарлық үй-жайларды сумен жабдықтау, электр қуатымен жабдықтау жəне 
кəрізбен қамтамасыз ету жөніндегі шарттың (шарттардың) атауы ____________________
___________________________________________________________;
2) шарттың (шарттардың) нөмірі мен күні ________________________________________.
3.3 Мəлімделген қойма үй-жайда алкоголь өнімін сақтау жəне көтерме саудада сату жөніндегі 

қызметті жүзеге асыратын екі немесе одан көп лицензиаттың бар немесе жоқ болуы туралы 
мəліметтер:

қойма үй-жайында екі немесе одан көп лицензиаттың бар немесе жоқ болуын көрсетіңіз 
___________________________________________________________________________.
3.4 Өлшемдердің бірыңғайлығын мемлекеттік қамтамасыз ету жүйесінің талаптарына сəйкес 

тексерілген температуралық ылғалдық режимі бойынша алкоголь өнімін сақтау шарттарын 
бақылауға мүмкіндік беретін аспаптар:

мыналарды көрсетіңіз:
1) аспаптарды сатып алуды растайтын құжаттың (құжаттардың) нөмірі жəне күні 
____________________________________________________________________________;
2) аспаптарды тексеруді жүзеге асыратын ұйымның атауы __________________________;
3) соңғы жəне кейінгі тексерудің күні ___________________________________________.

4. Алкоголь өнімі өндірілетін аумақта оны сақтау жəне көтерме саудада сату жөніндегі қызметті 
қоспағанда, алкоголь өнімін сақтау жəне бөлшек саудада сату саласындағы қызметтің түрі үшін:

4.1 Стационарлық үй-жайдағы сумен жабдықтау, электр қуатымен жабдықтау, кəріз:
мыналарды көрсетіңіз:
1) стационарлық үй-жайларды сумен жабдықтау, электр қуатымен жабдықтау кəрізбен 

қамтамасыз ету жөніндегі шарттың (шарттардың) атауы _______________________________;
2) шарттың (шарттардың) нөмірі мен күні ________________________________________.
4.2 Бақылау-кассалық машина:
бақылау-кассалық машинаны тіркеуді растайтын құжаттың нөмірі мен күнін көрсетіңіз 
____________________________________________________________________________.
4.3 Өлшемдердің бірыңғайлығын мемлекеттік қамтамасыз ету жүйесінің талаптарына сəйкес 

тексерілген температуралық ылғалдық режимі бойынша алкоголь өнімін сақтау шарттарын 
бақылауға мүмкіндік беретін аспаптар:

мыналарды көрсетіңіз:
1) аспаптарды сатып алуды растайтын құжаттың (құжаттардың) нөмірі мен күні
____________________________________________________________________________;
2) аспаптарды тексеруді жүзеге асыратын ұйымның атауы __________________________;
3) соңғы жəне кейінгі тексерудің күні ___________________________________________.

«Алкоголь өнімін өндіруге лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартына 4-қосымша 

Нысан

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 ______ (ли-
цензияны 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 та-
былатыны расталады.

 
Басшы ____________   _____________________________________
 (қолы)          (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса))

М.О. Толтырылған күні: 20__ жылғы «___» _________

««Алкоголь өнімін өндіруге лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін
 қызмет стандартына 5-қосымша

Нысан

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 та-
былатыны расталады.

 
Жеке тұлға ____________   ___________________________________
     (қолы)        (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса))

М.О. Толтырылған күні: 20__ жылғы «___» _________

 ««Алкоголь өнімін өндіруге 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: 
4) _______________________________;
5) _______________________________;
6) ....

 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. «___» _________ 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2015 жылғы 27 сəуірдегі №284 бұйрығына 13-қосымша 

«Алкоголь өнімін өндіру аумағында оны сақтау жəне көтерме саудада өткізу 
жөніндегі қызметті қоспағанда, алкоголь өнімдерін сақтауға жəне көтерме саудада 

өткізуге лицензия беру» мемлекеттiк көрсетілетін қызмет стандарты 
1. Жалпы ережелер

1. «Алкоголь өнімін өндіру аумағында оны сақтау жəне көтерме саудада өткізу жөніндегі 
қызметті қоспағанда, алкоголь өнімдерін сақтауға жəне көтерме саудада өткізуге лицензия 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 облыстар, Астана жəне Алматы қалалары бойынша Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитетінің аумақтық органдары (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. Мемлекеттiк қызмет көрсету тəртiбi
4. Мемлекеттiк қызмет 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 тура-
лы 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 

2 (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 жағ-
дай ларда жəне негіздемелер бойынша көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті адамының элек-
трондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан əрі – ЭЦҚ) куəландырылған мемлекеттік қызметті көрсету-
ден 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 тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
алушы) көрсетіледі.

«Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан 
Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Кодексіне сəйкес жекелеген қызмет түрлерімен 
айналысу құқығы үшін лицензиялық алым мөлшерлемелері (бұдан əрі – лицензиялық алым) 
республикалық бюджет туралы заңда белгiленген жəне алымды төлеу күнi қолданыста болған 
айлық есептiк көрсеткiш (бұдан əрi – АЕК) мөлшерi негiзге алына отырып белгiленедi жəне қызметтің 
əрбір объектісі үшін мынаны құрайды:

2) лицензияны беру кезінде – 200 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 жеке-

леген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы қолма–қол ақшалай 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 жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті 
құжаттар тізбесі:

көрсетілетін қызметті берушіге: 
3) 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 төленгенiн 

растайтын құжаттың көшiрмесi;
жалға алу немесе өтеусіз пайдалану шартының көшірмесі - осы шарттарды кемінде бір жыл-

дан кем мерзімге жасасқан жағдайда;
техникалық сипаттамасын көрсете отырып, қойма стационарлық үй-жайға техникалық 

паспорттың көшірмесі; 
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сəйкес алкоголь өнімін өндіру 

аумағында оны сақтау жəне көтерме саудада өткізу жөніндегі қызметті қоспағанда, алкоголь 
өнімдерін сақтауға жəне көтерме саудада өткізу жөніндегі қызметке қойылатын біліктілік талап-
тарына 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, лицензияны қайта 

ресімдеу үшін негіз болатын өзгерістер туралы ақпаратты қамтитын құжаттардың көшірмелері;
3) лицензия жоғалған, бүлiнген 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 төленгенiн 

растайтын құжаттың көшiрмесi.
Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген жағдайда құжаттардың 

қабылданғаны туралы белгімен, қабылдау күні жəне уақыты көрсетілген талон беріледі.
ХҚКО-на:
5) 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 төленгенiн 

растайтын құжат;
жалға алу немесе өтеусіз пайдалану шарты - осы шарттарды кемінде бір жылдан кем мерзімге 

жасасқан жағдайда;
техникалық сипаттамасын көрсете отырып, қойма стационарлық үй-жайға техникалық па-

спорты; 
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сəйкес алкоголь өнімін өндіру 

аумағында оны сақтау жəне көтерме саудада өткізу жөніндегі қызметті қоспағанда, алкоголь 
өнімдерін сақтауға жəне көтерме саудада өткізу жөніндегі қызметке қойылатын біліктілік талап-
тарына мəліметтер нысандары;

6) 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, лицензияны қайта 

ресімдеу үшін негіз болатын өзгерістер туралы ақпаратты қамтитын құжаттар;
3) лицензия жоғалған, бүлiнген жағдайда көрсетілетін қызметті алушы лицензияның 

телнұсқасын алуға, егер портал арқылы тиісті ақпараттық жүйелерден 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 төленгенiн 

растайтын құжат.
Құжаттарды қабылдау кезінде ХҚКО құжаттардың электрондық көшірмесін түпнұсқамен салы-

стырып тексереді, содан кейін осы құжатты көрсетілетін қызметті алушыға қайтарады.
Көрсетілетін қызметті алушы ХҚКО 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 (не болмаса нотариат куəландырған сенімхаты бойынша оның 
өкілі) 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:
5) 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;
жалға алу немесе өтеусіз пайдалану шартының электронды көшірмесі - осы шарттарды кемінде 

бір жылдан кем мерзімге жасасқан жағдайда;
техникалық сипаттамасын көрсете отырып, қойма стационарлық үй-жайға техникалық 

паспорттың электронды көшірмесі; 
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сəйкес алкоголь өнімін өндіру 

аумағында оны сақтау жəне көтерме саудада өткізу жөніндегі қызметті қоспағанда, алкоголь 
өнімдерін сақтауға жəне көтерме саудада өткізу жөніндегі қызметке қойылатын біліктілік талап-
тарына мəліметтер нысандары;

6) 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, лицензияны 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 
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. Мынадай жағдайлар, егер:
1) Қазақстан Республикасының заңдарында көрсетілетін қызметті алушылардың осы санаты 

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 беруге 

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 
тартады жəне осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3–қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша қолхат береді.



24  8 МАУСЫМ 2017 ЖЫЛ
РЕСМИ

(Жалғасы. Басы 22-23-беттерде) 

(Жалғасы бар) 

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 мекенжайлар 
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 басшысына 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: www.con.gov.kz интернет-ресурстарын-
да 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 тура-
лы ақпаратты, мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы 
арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.

17. Мемлекеттік қызметтерді көрсету мəселелері бойынша бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары:8-800-080-7777, 1414.

«Алкоголь өнімін өндіру аумағында оны сақтау жəне көтерме саудада өткізу жөніндегі 
қызметті қоспағанда, алкоголь өнімдерін сақтауға жəне көтерме саудада өткізуге

 лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 
1-қосымша

Нысан 
 

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, X белгісін қою керек) беруіңізді 
сұраймын.

Заңды тұлғаның мекенжайы ____________________________________
_______________________________________________________________

(почта индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, көшенің аты, үйдің/ғимараттың 
(стационарлық үй-жайдың) нөмірі)

Электрондық поштасы ______________________________________
Телефоны ___________________________________________________
Факс _______________________________________________________
Банктік шоты _________________________________________________

(шот нөмірі, банктің атауы жəне орналасқан жері)
Қызметті жүзеге асыру мекенжайы (лар)________________________
__________________________________________________________

(почта индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, көшенің аты, 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))
 
Мөрдің орны Толтырылған күні: 20___ жылғы «___» _______

 «Алкоголь өнімін өндіру аумағында оны сақтау жəне көтерме саудада өткізу 
жөніндегі қызметті қоспағанда, алкоголь өнімдерін сақтауға жəне көтерме саудада 

өткізуге 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, X белгісін қою керек) беруді 

сұраймын.
 
Жеке тұлғаның тұрғылықты жерінің мекенжайы___________________

(почта индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, көшенің аты, үйдің/ғимараттың нөмірі)
Электрондық поштасы ______________________________________
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 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))
 
Мөрдің орны Толтырылған күні: 20___ жылғы «___» ________
 

«Алкоголь өнімін өндіру аумағында оны сақтау жəне көтерме саудада өткізу жөніндегі 
қызметті қоспағанда, алкоголь өнімдерін сақтауға жəне көтерме саудада өткізуге ли-

цензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына
3-қосымша

 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің

2013 жылғы 30 қаңтардағы № 60 қаулысымен бекітілген

Алкоголь өнімдерін өндіру аумағында оны сақтау, көтерме жəне (немесе)
 бөлшек саудада сату жөніндегі қызметті қоспағанда, этил спиртін өндіру, 

алкоголь өнімін өндіру, алкоголь өнімін сақтау, көтерме жəне (немесе) бөлшек 
саудада сату жөніндегі қызметті жүзеге асыруға қойылатын біліктілік 
талаптары жəне оларға сəйкестігін растайтын құжаттар тізбесіне

қосымша

Алкоголь өнімін өндіру аумағында оны сақтау жəне көтерме саудада өткізу 
жөніндегі қызметті қоспағанда, алкоголь өнімдерін сақтауға жəне көтерме саудада 
өткізуге лицензия беру, саласындағы қызметті жүзеге асыруға қойылатын біліктілік 

талаптарына мəліметтер нысандары

Этил спиртін өндіру саласындағы қызмет түрі үшін:
1.1 Этил спиртін өндіру паспортында көрсетілген мəліметтерге сəйкес келетін меншік 

құқығындағы стационарлық үй-жайлар:
мыналарды көрсетіңіз:
1) орналасқан жерінің мекенжайы (почта индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, 
көшенің атауы, үйдің/ғимараттың (стационарлық үй-жайдың) нөмірі __________________
_____________________________________________________________;
2) стационарлық үй-жайдың кадастрлық нөмірі ___________________________________;
3) меншік құқығы туындауының негізі __________________________________________;
4) меншік құқығының туындауын растайтын құжаттың (құжаттардың) нөмірі мен күні
___________________________________________________________________________;
5) нысаналы мақсаты (жоспар бойынша литер) ___________________________________;
6) стационарлық үй-жайдың жалпы алаңы _______________________________________;
7) салынған жыл _____________________________________________________________.
1.2 Стационарлық үй-жайда этил спиртін өндіруді қамтамасыз ететін сумен жабдықтау, 

электр қуатымен жабдықтау жəне кəріз:
мыналарды көрсетіңіз:
1) стационарлық үй-жайды сумен жабдықтау, электр қуатымен жабдықтау жəне кəрізбен 

қамтамасыз ету жөніндегі қызметтерді көрсету туралы шарттың (шарттардың) атауы 
____________________________________________________________________________;
2) шарттың (шарттардың) нөмірі мен күні ________________________________________.
1.3 Лицензиарға өндіру көлемі туралы ақпаратты автоматты түрде беруді қамтамасыз 

ететін спирт өлшеуіш аппараттар/есепке алудың бақылау аспаптары, іркіліссіз электр 
энергиясының қоректендіру көздерімен жарақтандырылған, уəкілетті органға жəне оның 
аумақтық бөлімшелеріне нақты уақыт режимінде этил спирті өнімінің өндірілу көлемі туралы, 
автоматты түрде берілуін қамтамасыз ететін аспаптар:

мыналарды көрсетіңіз:
1) аппараттарды/ аспаптарды сатып алуға, монтаждауға жəне орнатуға арналған шарттың 

(шарттардың) нөмірі мен күні _____________________________________________________;
2) аппараттар/аспаптар саны ___________________________________________________;
3) ақпаратты автоматты түрде беруді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін бағдарламалық 

қамтамасыз етудің бар-жоғы ______________________________________________________.
1.4 Этил спиртін өндіруге шикізатты сақтау, дайындау (өңдеу), беру үшін арналған қойма:
мыналарды көрсетіңіз:
1) меншік құқығы туындауының негізі __________________________________________;
2) нысаналы мақсаты (жоспар бойынша литер) ___________________________________;
3) меншік құқығының туындауын растайтын құжаттың (құжаттардың) нөмірі мен күні 
____________________________________________________________________________;
4) қойманың алаңы ___________________________________________________________;
5) біржолғы сақтау көлемі _____________________________________________________.
1.5 Өлшемдердің бірыңғайлығын мемлекеттік қамтамасыз ету жүйесінің талаптарына сəйкес 

тексерілген температуралық ылғалдық режимі бойынша шикізатты, қосалқы материалдарды, 
этил спиртін сақтау шарттарын бақылауға мүмкіндік беретін аспаптар:

мыналарды көрсетіңіз:
1) аспаптарды сатып алуды растайтын құжаттың (құжаттардың) нөмірі мен күні 
____________________________________________________________________________;
2) аспаптарды тексеруді жүзеге асыратын ұйымның атауы __________________________;
3) соңғы жəне кейінгі тексерудің күні ___________________________________________.

2. Алкоголь өнімін өндіру саласындағы қызмет түрі үшін:
2.1 Алкоголь өнімін өндіру паспортында көрсетілген мəліметтерге сəйкес келетін меншік 

құқығындағы стационарлық үй-жайлар:
мыналарды көрсетіңіз:
1) орналасқан жерінің мекенжайы (пошталық индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, 

көшенің атауы, үйдің/ғимараттың нөмірі (стационарлық үй-жайдың) _____________________
__________________________________________________________;
2) стационарлық үй-жайдың кадастрлық нөмірі ___________________________________;
3) меншік құқығы туындаудың негіздемесі _______________________________________;
4) меншік құқығының туындауын растайтын құжаттың (құжаттардың) нөмірі жəне күні 
____________________________________________________________________________;
5) нысаналы мақсаты (жоспар бойынша литер) ___________________________________;
6) стационарлық үй-жайдың жалпы алаңы _______________________________________;
7) салынған жылы ____________________________________________________________.
2.2 Стационарлық үй-жайда алкоголь өнімін өндіруді қамтамасыз ететін сумен жабдықтау, 

электрмен жабдықтау жəне кəріз:
мыналарды көрсетіңіз:
1) стационарлық үй-жайларды сумен жабдықтау, электр қуатымен жабдықтау жəне кəрізбен 

қамтамасыз ету жөніндегі шарттың (шарттардың) атауы _______________________________
________________________________________________;
2) шарттың (шарттардың) нөмірі мен күні ________________________________________.
2.3 Лицензиарға өндіру көлемі туралы ақпаратты автоматты түрде беруді қамтамасыз ететін 

алкоголь өнімдерінің өндірілу көлемін есептеу аспаптары (көмір қостотығымен қаныққанынан 
жəне шарап материалынан басқа)/есепке алудың бақылау аспаптары, іркіліссіз электр 
энергиясының қоректендіру көздерімен жарақтандырылған, уəкілетті органға жəне оның 
аумақтық бөлімшелеріне нақты уақыт режимінде алкоголь өнімінің өндірілу көлемі туралы, 
деректердің автоматты түрде берілуін қамтамасыз ететін аспаптар:

мыналарды көрсетіңіз:
1) аспаптарды сатып алуға, монтаждауға жəне орнатуға шарттың (шарттардың) нөмірі 

мен күні _______________________________________________________________________;
2) аспаптар саны _____________________________________________________________;
3) ақпаратты автоматты түрде беруді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін бағдарламалық 

қамтамасыз етудің бар-жоғы ______________________________________________________.
2.4 Алкоголь өнімін өндіруге шикізатты сақтауға, дайындауға (өңдеуге), беруге арналған 

қойма:
мыналарды көрсетіңіз:
1) меншік құқығы туындауының негізі __________________________________________;
2) нысаналы мақсаты (жоспар бойынша литер) ___________________________________;
3) меншік құқығының туындауын растайтын құжаттың (құжаттардың) нөмірі мен күні 

____________________________________________________________________________;
4) қойманың алаңы ___________________________________________________________;
5) біржолғы сақтау көлемі _____________________________________________________.
2.5 Өлшемдердің бірыңғайлығын мемлекеттік қамтамасыз ету жүйесінің талаптарына сəйкес 

тексерілген температуралық ылғалдық режимі бойынша шикізатты, қосалқы материалдарды, ал-
коголь өнімін сақтау шарттарын бақылауға мүмкіндік беретін аспаптар:

мыналарды көрсетіңіз:
1) аспаптарды сатып алуды растайтын құжаттың (құжаттардың) нөмірі мен күні 
___________________________________________________________________________;
2) аспаптарды тексеруді жүзеге асыратын ұйымның атауы __________________________;
3) соңғы жəне кейінгі тексерудің күні ___________________________________________.
3. Алкоголь өнімі өндірілетін аумақта оны сақтау жəне көтерме саудада сату жөніндегі қызметті 

қоспағанда, алкоголь өнімін сақтау жəне көтерме саудада сату саласындағы қызметтің түрі үшін:
3.1 Жалға алу немесе өтеусіз пайдалану шартының көшірмесі:
шарттың (шарттардың) нөмірі мен күні көрсетіңіз _________________________________.
3.2 Қойма үй-жайдағы сумен жабдықтау, электр қуатымен жабдықтау, кəріз:
мыналарды көрсетіңіз:
1) стационарлық үй-жайларды сумен жабдықтау, электр қуатымен жабдықтау жəне кəрізбен 

қамтамасыз ету жөніндегі шарттың (шарттардың) атауы _______________________________
________________________________________________;
2) шарттың (шарттардың) нөмірі мен күні ________________________________________.
3.3 Мəлімделген қойма үй-жайда алкоголь өнімін сақтау жəне көтерме саудада сату жөніндегі 

қызметті жүзеге асыратын екі немесе одан көп лицензиаттың бар немесе жоқ болуы туралы 
мəліметтер:

қойма үй-жайында екі немесе одан көп лицензиаттың бар немесе жоқ болуын көрсетіңіз 
____________________________________________________________________________.
3.4 Өлшемдердің бірыңғайлығын мемлекеттік қамтамасыз ету жүйесінің талаптарына сəйкес 

тексерілген температуралық ылғалдық режимі бойынша алкоголь өнімін сақтау шарттарын 
бақылауға мүмкіндік беретін аспаптар:

мыналарды көрсетіңіз:
1) аспаптарды сатып алуды растайтын құжаттың (құжаттардың) нөмірі жəне күні 
____________________________________________________________________________;
2) аспаптарды тексеруді жүзеге асыратын ұйымның атауы __________________________;
3) соңғы жəне кейінгі тексерудің күні ___________________________________________.

4. Алкоголь өнімі өндірілетін аумақта оны сақтау жəне көтерме саудада сату жөніндегі қызметті 
қоспағанда, алкоголь өнімін сақтау жəне бөлшек саудада сату саласындағы қызметтің түрі үшін:

4.1 Стационарлық үй-жайдағы сумен жабдықтау, электр қуатымен жабдықтау, кəріз:
мыналарды көрсетіңіз:
1) стационарлық үй-жайларды сумен жабдықтау, электр қуатымен жабдықтау кəрізбен 

қамтамасыз ету жөніндегі шарттың (шарттардың) атауы _______________________________;
2) шарттың (шарттардың) нөмірі мен күні ________________________________________.
4.2 Бақылау-кассалық машина:
бақылау-кассалық машинаны тіркеуді растайтын құжаттың нөмірі мен күнін көрсетіңіз
____________________________________________________________________________.
4.3 Өлшемдердің бірыңғайлығын мемлекеттік қамтамасыз ету жүйесінің талаптарына сəйкес 

тексерілген температуралық ылғалдық режимі бойынша алкоголь өнімін сақтау шарттарын 
бақылауға мүмкіндік беретін аспаптар:

мыналарды көрсетіңіз:
1) аспаптарды сатып алуды растайтын құжаттың (құжаттардың) нөмірі мен күні 
____________________________________________________________________________;
2) аспаптарды тексеруді жүзеге асыратын ұйымның атауы __________________________;
3) соңғы жəне кейінгі тексерудің күні ___________________________________________.

«Алкоголь өнімін өндіру аумағында оны сақтау жəне көтерме саудада өткізу жөніндегі 
қызметті қоспағанда, алкоголь өнімдерін сақтауға жəне көтерме саудада өткізуге лицензия 

беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 
4-қосымша 

Нысан

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 «___» _________

«Алкоголь өнімін өндіру аумағында оны сақтау жəне көтерме саудада өткізу 
жөніндегі қызметті қоспағанда, алкоголь өнімдерін сақтауға жəне көтерме саудада 

өткізуге лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 
5-қосымша

Нысан

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 «___» _________

 «Алкоголь өнімін өндіру аумағында оны сақтау жəне көтерме саудада өткізу 
жөніндегі қызметті қоспағанда, алкоголь өнімдерін сақтауға жəне көтерме саудада 

өткізуге 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. 

 (ХҚО қызметкерінің) аты-жөні    (қолы) 

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

20__ ж. «___» _________ 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2015 жылғы 27 сəуірдегі №284 бұйрығына 14-қосымша

«Алкоголь өнімін өндіру аумағында оны сақтау жəне бөлшек саудада өткізу 
жөніндегі қызметті қоспағанда, алкоголь өнімдерін сақтауға жəне бөлшек саудада 

өткізуге лицензия беру» мемлекеттiк көрсетілетін қызмет стандарты 

1. Жалпы ережелер
1. «Алкоголь өнімін өндіру аумағында оны сақтау жəне бөлшек саудада өткізу жөніндегі 

қызметті қоспағанда, алкоголь өнімдерін сақтауға жəне бөлшек саудада өткізуге лицензия 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 облыстар, Астана жəне Алматы қалалары бойынша Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитетінің аумақтық органдары 
(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 (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.
2. Мемлекеттiк қызмет көрсету тəртiбi

4. Мемлекеттiк қызмет көрсету мерзімдері:
1) құжаттар топтамасын көрсетілетін қызметті берушіге, ХҚКО-ға 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 2 (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 тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
алушы) көрсетіледі.

«Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан 
Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Кодексіне сəйкес жекелеген қызмет 
түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алым мөлшерлемелері (бұдан əрі – 
лицензиялық алым) республикалық бюджет туралы заңда белгiленген жəне алымды төлеу күнi 
қолданыста болған айлық есептiк көрсеткiш (бұдан əрi – АЕК) мөлшерi негiзге алына отырып 
белгiленедi жəне қызметтің əрбір объектісі үшін мынаны құрайды:

3) лицензияны беру кезінде: 
астанада, республикалық жəне облыстық маңызы бар қалаларда – 100 АЕК;
аудандық маңызы бар қалалар мен кенттерде – 70 АЕК;
ауылдық елді мекендерде – 30 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 

жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы қолма–қол ақшалай 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 жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті 
құжаттар тізбесі:

көрсетілетін қызметті берушіге: 
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 

төленгенiн растайтын құжаттың көшiрмесi;
жалға алу немесе өтеусіз пайдалану шартының көшірмесі - осы шарттарды кемінде бір 

жылдан кем мерзімге жасасқан жағдайда;
техникалық сипаттамасын көрсете отырып, қойма стационарлық үй-жайға техникалық 

паспорттың көшірмесі; 
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сəйкес алкоголь өнімін 

өндіру аумағында оны сақтау жəне бөлшек саудада өткізу жөніндегі қызметті қоспағанда, ал-
коголь өнімдерін сақтауға жəне бөлшек саудада өткізуге лицензия беру 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, бүлiнген 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 

төленгенiн растайтын құжаттың көшiрмесi.
Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген жағдайда құжаттардың 

қабылданғаны туралы белгімен, қабылдау күні жəне уақыты көрсетілген талон беріледі.
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 

төленгенiн растайтын құжат;
жалға алу немесе өтеусіз пайдалану шарты - осы шарттарды кемінде бір жылдан кем 

мерзімге жасасқан жағдайда;
техникалық сипаттамасын көрсете отырып, қойма стационарлық үй-жайға техникалық 

паспорты; 
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сəйкес алкоголь өнімін 

өндіру аумағында оны сақтау жəне бөлшек саудада өткізу жөніндегі қызметті қоспағанда, ал-
коголь өнімдерін сақтауға жəне бөлшек саудада өткізуге лицензия беру 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, лицензияны 

қайта ресімдеу үшін негіз болатын өзгерістер туралы ақпаратты қамтитын құжаттар;
3) лицензия жоғалған, бүлiнген жағдайда көрсетілетін қызметті алушы лицензияның 

телнұсқасын алуға, егер портал арқылы тиісті ақпараттық жүйелерден 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 

төленгенiн растайтын құжат.
Құжаттарды қабылдау кезінде ХҚКО құжаттардың электрондық көшірмесін түпнұсқамен 

салыстырып тексереді, содан кейін осы құжатты көрсетілетін қызметті алушыға қайтарады.
Көрсетілетін қызметті алушы ХҚКО 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 (не болмаса нотариат куəландырған сенімхаты бойынша оның 
өкілі) көрсеткен жағдайда 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;

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;
жалға алу немесе өтеусіз пайдалану шартының электронды көшірмесі - осы шарттарды 

кемінде бір жылдан кем мерзімге жасасқан жағдайда;
техникалық сипаттамасын көрсете отырып, қойма стационарлық үй-жайға техникалық 

паспорттың электронды көшірмесі; 
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сəйкес алкоголь өнімін 

өндіру аумағында оны сақтау жəне бөлшек саудада өткізу жөніндегі қызметті қоспағанда, ал-
коголь өнімдерін сақтауға жəне бөлшек саудада өткізуге лицензия беру жөніндегі қызметке 
қойылатын біліктілік талаптарына мəліметтер нысандары;

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 мəліметтерді уəкілетті орган тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден пор-
тал 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. Мынадай жағдайлар, 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 мемлекеттік қызметті алу үшін жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушы толық 
құжаттар топтамасын табыс етпеген 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 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 ин-
тернет-ресурсында көрсетілген мекенжайлар мен телефондар бойынша ХҚКО басшысына 
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 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 қызмет 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 қашықтықтан қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.

17. Мемлекеттік қызметтерді көрсету мəселелері бойынша бірыңғай байланыс орталығының 
байланыс телефондары:8-800-080-7777, 1414.

«Алкоголь өнімін өндіру аумағында оны сақтау жəне бөлшек саудада өткізу 
жөніндегі қызметті қоспағанда, алкоголь өнімдерін сақтауға жəне бөлшек саудада 

өткізуге лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 
1-қосымша

 Нысан

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, X белгісін қою керек) беруіңізді 

сұраймын.
Заңды тұлғаның мекенжайы_______________________________________

(почта индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, көшенің аты, үйдің/ғимараттың 
(стационарлық үй-жайдың) нөмірі)

Электрондық поштасы ___________________________________________
Телефоны ______________________________________________________
Факс __________________________________________________________
Банктік шоты ___________________________________________________

(шот нөмірі, банктің атауы жəне орналасқан жері)

Қызметті жүзеге асыру мекенжайы (лар) ____________________________
(почта индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, көшенің аты, 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))
 
Мөрдің орны Толтырылған күні: 20___ жылғы «___» __________

Алкоголь өнімін өндіру аумағында оны сақтау жəне бөлшек саудада өткізу  жөніндегі 
қызметті қоспағанда, алкоголь өнімдерін сақтауға жəне бөлшек саудада өткізуге 

лицензия беру»  мемлекеттік көрсетілетін қызмет  стандартына
2-қосымша

 Нысан
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, X белгісін қою керек) беруді 

сұраймын.
 
Жеке тұлғаның тұрғылықты жерінің мекенжайы
_______________________________________________________________

(почта индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, көшенің аты, үйдің/ғимараттың нөмірі)
Электрондық поштасы ___________________________________________
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.

 
Басшы _________________  ______________________________
  (қолы)  (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса))
 
Мөрдің орны Толтырылған күні: 20___ жылғы «___» _________

«Алкоголь өнімін өндіру аумағында оны сақтау жəне бөлшек саудада өткізу жөніндегі 
қызметті қоспағанда, алкоголь өнімдерін сақтауға жəне бөлшек саудада өткізуге 

лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына
3-қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2013 жылғы 30 қаңтардағы № 60 қаулысымен бекітілген

Алкоголь өнімдерін өндіру аумағында оны сақтау, көтерме жəне (немесе)
 бөлшек саудада сату жөніндегі қызметті қоспағанда, этил спиртін өндіру, 

алкоголь өнімін өндіру, алкоголь өнімін сақтау, көтерме жəне (немесе) бөлшек 
саудада сату жөніндегі қызметті жүзеге асыруға қойылатын біліктілік 
талаптары жəне оларға сəйкестігін растайтын құжаттар тізбесіне

қосымша
 Нысан 

Алкоголь өнімін өндіру аумағында оны сақтау жəне көтерме саудада өткізу 
жөніндегі қызметті қоспағанда, алкоголь өнімдерін сақтауға жəне көтерме саудада 
өткізуге лицензия беру, саласындағы қызметті жүзеге асыруға қойылатын біліктілік 

талаптарына мəліметтер нысандары
Этил спиртін өндіру саласындағы қызмет түрі үшін:
1.1 Этил спиртін өндіру паспортында көрсетілген мəліметтерге сəйкес келетін меншік 

құқығындағы стационарлық үй-жайлар:
мыналарды көрсетіңіз:
1) орналасқан жерінің мекенжайы (почта индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, көшенің 

атауы, үйдің/ғимараттың (стационарлық үй-жайдың) нөмірі ____________________________
___________________________________________________;
2) стационарлық үй-жайдың кадастрлық нөмірі ___________________________________;
3) меншік құқығы туындауының негізі __________________________________________;
4) меншік құқығының туындауын растайтын құжаттың (құжаттардың) нөмірі мен күні
___________________________________________________________________________;
5) нысаналы мақсаты (жоспар бойынша литер) ___________________________________;
6) стационарлық үй-жайдың жалпы алаңы _______________________________________;
7) салынған жыл _____________________________________________________________.
1.2 Стационарлық үй-жайда этил спиртін өндіруді қамтамасыз ететін сумен жабдықтау, 

электр қуатымен жабдықтау жəне кəріз:
мыналарды көрсетіңіз:
1) стационарлық үй-жайды сумен жабдықтау, электр қуатымен жабдықтау жəне кəрізбен 

қамтамасыз ету жөніндегі қызметтерді көрсету туралы шарттың (шарттардың) атауы
____________________________________________________________________________;
2) шарттың (шарттардың) нөмірі мен күні ________________________________________.
1.3 Лицензиарға өндіру көлемі туралы ақпаратты автоматты түрде беруді қамтамасыз 

ететін спирт өлшеуіш аппараттар/есепке алудың бақылау аспаптары, іркіліссіз электр 
энергиясының қоректендіру көздерімен жарақтандырылған, уəкілетті органға жəне оның 
аумақтық бөлімшелеріне нақты уақыт режимінде этил спирті өнімінің өндірілу көлемі туралы, 
автоматты түрде берілуін қамтамасыз ететін аспаптар:

мыналарды көрсетіңіз:
1) аппараттарды/ аспаптарды сатып алуға, монтаждауға жəне орнатуға арналған шарттың 

(шарттардың) нөмірі мен күні _____________________________________________________;
2) аппараттар/аспаптар саны ___________________________________________________;
3) ақпаратты автоматты түрде беруді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін бағдарламалық 

қамтамасыз етудің бар-жоғы ______________________________________________________.
1.4 Этил спиртін өндіруге шикізатты сақтау, дайындау (өңдеу), беру үшін арналған қойма:
мыналарды көрсетіңіз:
1) меншік құқығы туындауының негізі __________________________________________;
2) нысаналы мақсаты (жоспар бойынша литер) ___________________________________;
3) меншік құқығының туындауын растайтын құжаттың (құжаттардың) нөмірі мен күні 
____________________________________________________________________________;
4) қойманың алаңы ___________________________________________________________;
5) біржолғы сақтау көлемі _____________________________________________________.
1.5 Өлшемдердің бірыңғайлығын мемлекеттік қамтамасыз ету жүйесінің талаптарына сəйкес 

тексерілген температуралық ылғалдық режимі бойынша шикізатты, қосалқы материалдарды, 
этил спиртін сақтау шарттарын бақылауға мүмкіндік беретін аспаптар:

мыналарды көрсетіңіз:
1) аспаптарды сатып алуды растайтын құжаттың (құжаттардың) нөмірі мен күні 
____________________________________________________________________________;
2) аспаптарды тексеруді жүзеге асыратын ұйымның атауы __________________________;
3) соңғы жəне кейінгі тексерудің күні ___________________________________________.

2. Алкоголь өнімін өндіру саласындағы қызмет түрі үшін:
2.1 Алкоголь өнімін өндіру паспортында көрсетілген мəліметтерге сəйкес келетін меншік 

құқығындағы стационарлық үй-жайлар:
мыналарды көрсетіңіз:
1) орналасқан жерінің мекенжайы (пошталық индексі, облыс, қала, аудан, елді мекен, 

көшенің атауы, үйдің/ғимараттың нөмірі (стационарлық үй-жайдың) _____________________
__________________________________________________________;
2) стационарлық үй-жайдың кадастрлық нөмірі ___________________________________;
3) меншік құқығы туындаудың негіздемесі _______________________________________;
4) меншік құқығының туындауын растайтын құжаттың (құжаттардың) нөмірі жəне күні 
____________________________________________________________________________;
5) нысаналы мақсаты (жоспар бойынша литер) ___________________________________;
6) стационарлық үй-жайдың жалпы алаңы _______________________________________;
7) салынған жылы ____________________________________________________________.
2.2 Стационарлық үй-жайда алкоголь өнімін өндіруді қамтамасыз ететін сумен жабдықтау, 

электрмен жабдықтау жəне кəріз:
мыналарды көрсетіңіз:
1) стационарлық үй-жайларды сумен жабдықтау, электр қуатымен жабдықтау жəне кəрізбен 

қамтамасыз ету жөніндегі шарттың (шарттардың) атауы _______________________________
________________________________________________;
2) шарттың (шарттардың) нөмірі мен күні ________________________________________.
2.3 Лицензиарға өндіру көлемі туралы ақпаратты автоматты түрде беруді қамтамасыз ететін 

алкоголь өнімдерінің өндірілу көлемін есептеу аспаптары (көмір қостотығымен қаныққанынан 
жəне шарап материалынан басқа)/есепке алудың бақылау аспаптары, іркіліссіз электр 
энергиясының қоректендіру көздерімен жарақтандырылған, уəкілетті органға жəне оның 
аумақтық бөлімшелеріне нақты уақыт режимінде алкоголь өнімінің өндірілу көлемі туралы, 
деректердің автоматты түрде берілуін қамтамасыз ететін аспаптар:

мыналарды көрсетіңіз:
1) аспаптарды сатып алуға, монтаждауға жəне орнатуға шарттың (шарттардың) нөмірі 

мен күні _______________________________________________________________________;
2) аспаптар саны _____________________________________________________________;
3) ақпаратты автоматты түрде беруді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін бағдарламалық 

қамтамасыз етудің бар-жоғы ______________________________________________________.
2.4 Алкоголь өнімін өндіруге шикізатты сақтауға, дайындауға (өңдеуге), беруге арналған 

қойма:
мыналарды көрсетіңіз:
1) меншік құқығы туындауының негізі __________________________________________;
2) нысаналы мақсаты (жоспар бойынша литер) ___________________________________;
3) меншік құқығының туындауын растайтын құжаттың (құжаттардың) нөмірі мен күні 
____________________________________________________________________________;
4) қойманың алаңы ___________________________________________________________;
5) біржолғы сақтау көлемі _____________________________________________________.
2.5 Өлшемдердің бірыңғайлығын мемлекеттік қамтамасыз ету жүйесінің талаптарына сəйкес 

тексерілген температуралық ылғалдық режимі бойынша шикізатты, қосалқы материалдарды, 
алкоголь өнімін сақтау шарттарын бақылауға мүмкіндік беретін аспаптар:

мыналарды көрсетіңіз:
1) аспаптарды сатып алуды растайтын құжаттың (құжаттардың) нөмірі мен күні
___________________________________________________________________________;
2) аспаптарды тексеруді жүзеге асыратын ұйымның атауы __________________________;
3) соңғы жəне кейінгі тексерудің күні ___________________________________________.

3. Алкоголь өнімі өндірілетін аумақта оны сақтау жəне көтерме саудада сату жөніндегі 
қызметті қоспағанда, алкоголь өнімін сақтау жəне көтерме саудада сату саласындағы 
қызметтің түрі үшін:

3.1 Жалға алу немесе өтеусіз пайдалану шартының көшірмесі:
шарттың (шарттардың) нөмірі мен күні көрсетіңіз _________________________________.
3.2 Қойма үй-жайдағы сумен жабдықтау, электр қуатымен жабдықтау, кəріз:
мыналарды көрсетіңіз:
1) стационарлық үй-жайларды сумен жабдықтау, электр қуатымен жабдықтау жəне кəрізбен 

қамтамасыз ету жөніндегі шарттың (шарттардың) атауы _______________________________
________________________________________________;
2) шарттың (шарттардың) нөмірі мен күні ________________________________________.
3.3 Мəлімделген қойма үй-жайда алкоголь өнімін сақтау жəне көтерме саудада сату 

жөніндегі қызметті жүзеге асыратын екі немесе одан көп лицензиаттың бар немесе жоқ бо-
луы туралы мəліметтер:

қойма үй-жайында екі немесе одан көп лицензиаттың бар немесе жоқ болуын көрсетіңіз 
____________________________________________________________________________.
3.4 Өлшемдердің бірыңғайлығын мемлекеттік қамтамасыз ету жүйесінің талаптарына сəйкес 

тексерілген температуралық ылғалдық режимі бойынша алкоголь өнімін сақтау шарттарын 
бақылауға мүмкіндік беретін аспаптар:

мыналарды көрсетіңіз:
1) аспаптарды сатып алуды растайтын құжаттың (құжаттардың) нөмірі жəне күні 
____________________________________________________________________________;
2) аспаптарды тексеруді жүзеге асыратын ұйымның атауы __________________________;
3) соңғы жəне кейінгі тексерудің күні ___________________________________________.

4. Алкоголь өнімі өндірілетін аумақта оны сақтау жəне көтерме саудада сату жөніндегі 
қызметті қоспағанда, алкоголь өнімін сақтау жəне бөлшек саудада сату саласындағы 
қызметтің түрі үшін:

4.1 Стационарлық үй-жайдағы сумен жабдықтау, электр қуатымен жабдықтау, кəріз:
мыналарды көрсетіңіз:
1) стационарлық үй-жайларды сумен жабдықтау, электр қуатымен жабдықтау кəрізбен 

қамтамасыз ету жөніндегі шарттың (шарттардың) атауы _______________________________;
2) шарттың (шарттардың) нөмірі мен күні ________________________________________.
4.2 Бақылау-кассалық машина:
бақылау-кассалық машинаны тіркеуді растайтын құжаттың нөмірі мен күнін көрсетіңіз
____________________________________________________________________________.
4.3 Өлшемдердің бірыңғайлығын мемлекеттік қамтамасыз ету жүйесінің талаптарына сəйкес 

тексерілген температуралық ылғалдық режимі бойынша алкоголь өнімін сақтау шарттарын 
бақылауға мүмкіндік беретін аспаптар:

мыналарды көрсетіңіз:
1) аспаптарды сатып алуды растайтын құжаттың (құжаттардың) нөмірі мен күні 
____________________________________________________________________________;
2) аспаптарды тексеруді жүзеге асыратын ұйымның атауы __________________________;
3) соңғы жəне кейінгі тексерудің күні ___________________________________________.

 «Алкоголь өнімін өндіру аумағында оны сақтау жəне көтерме саудада өткізу 
жөніндегі қызметті қоспағанда, алкоголь өнімдерін сақтауға жəне көтерме саудада 

өткізуге лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына
4-қосымша 

Нысан
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 «___» _________


