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1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық 
актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының 
Еңбек кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің 
Жаршысы, 2015 ж., №22-IV, 151-құжат; 2016 ж., №7-I, 49-құжат):

57-баптың 1-тармағының 6) тармақшасы мынадай редакция-
да жазылсын: 

«6) жұмыскер келісімшарт бойынша əскери қызметке, құқық 
қорғау жəне арнаулы мемлекеттік органдарға қызметке кірген 
кезде жұмыскер тиісті құжатты үш күн мерзімнен кешіктірмей 
көрсеткен күннен бастап тоқтатылуға жатады.».

2. «Қазақстан Республикасындағы көлік туралы» 1994 
жылғы 21 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының 
Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің 
Жаршысы, 1994 ж., №15, 201-құжат; Қазақстан Республикасы 
Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., №2, 186-құжат; 1998 ж., №24, 
447-құжат; 2001 ж., №23, 309, 321-құжаттар; №24, 338-құжат; 
2003 ж., №10, 54-құжат; 2004 ж., №18, 110-құжат; №23, 
142-құжат; 2005 ж., №15, 63-құжат; 2006 ж., №3, 22-құжат; №14, 
89-құжат; №24, 148-құжат; 2009 ж., №18, 84-құжат; 2010 ж., 
№17-18, 114-құжат; №24, 146-құжат; 2011 ж., №1, 2, 3-құжаттар; 
№5, 43-құжат; №12, 111-құжат; 2012 ж., №2, 14-құжат; №3, 
21-құжат; №14, 92, 96-құжаттар; №15, 97-құжат; 2013 ж., №1, 
2-құжат; №9, 51-құжат; №14, 72, 75-құжаттар; №16, 83-құжат; 
2014 ж., №7, 37-құжат; №10, 52-құжат; №12, 82-құжат; №19-І, 
19-ІІ, 96-құжат; №21, 123-құжат; 2015 ж., №1, 2-құжат; №19-
І, 100, 101-құжаттар; №20-ІV, 113-құжат; №22-VІ, 159-құжат; 
№23-ІІ, 170-құжат; 2016 ж., №8-I, 60-құжат; 2017 жылғы 11 
мамырда «Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская правда» 
газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне көлік мəселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» 2017 жылғы 5 мамырдағы 
Қазақстан Республикасының Заңы; 2017 жылғы 12 мамырда 
«Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская правда» газеттерінде 
жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне əуе кеңістігін пайдалану жəне авиация қызметі мəсе-
лелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
2017 жылғы 10 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):

1) 1-бапта:
1-6) тармақша алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 1-7), 1-8), 1-9), 1-10) жəне 1-11) 

тармақшалармен толықтырылсын:
«1-7) əскери жолаушылар – əскери қызметшілер мен олардың 

отбасы мүшелері, сондай-ақ тиісті мемлекеттік органның бірінші 
басшысының тізбесімен айқындалған адамдар;

1-8) əскери жүктер – уəкілетті мемлекеттік орган айқындайтын 
тəртіппен тасымалданатын қару-жарақтың, əскери техниканың, 
оқ-дəрінің жəне басқа да материалдық-техникалық мүліктің 
барлық түрі;

1-9) əскери тариф – əскери жүктерді республикаішілік 
тасымалдауға қолданылатын, Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес бекітілетін тариф;

1-10) əскери тасымалдар – уəкілетті мемлекеттік орган 
айқындайтын тəртіппен меншік нысандарына қарамастан та-
сымалдаушылар орындайтын, əскерлерді, əскери жүктерді жəне 
əскери жолаушыларды тасымалдау;

1-11) бірыңғай тауар-көлік жүкқұжаты (бірыңғай коносамент) 
– жүкті межелі пунктке дейін жеткізу үшін аралас тасымалдар 
операторының жүкті өз иелігіне қабылдағанын куəландыратын 
құжат;»;

2) 5-бап мынадай мазмұндағы төртінші бөлікпен толықты-
рылсын:

«Уəкілетті мемлекеттік орган меншік нысандарына қарамастан 
тасымалдаушылардың əскери тасымалдарды орындау жəне 
ресімдеу қағидаларын, оның ішінде көлік түрлеріне əскери 
тарифтерді қолдану тəртібін əзірлейді жəне бекітеді.»;

3) 10-бап мынадай мазмұндағы үшінші жəне төртінші 
бөліктермен толықтырылсын:

«Əскери жүктерді республикаішілік тасымалдауға əскери 
тарифтер қолданылады, ал əскери жүктерді Қазақстан 
Республикасының шегінен тыс жерлерде тасымалдауға 
Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына сəйкес 
тарифтер қолданылады.
Əскери жолаушыларды жəне багажбен жəне жүк-багажбен 

тасымалданатын əскери жүктерді көлік түрлерінде тасымал-
дау жолаушыларды, багажды жəне жүк-багажды тасымалдауға 
қолданылатын тарифтер бойынша орындалады.».

3. «Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік ор-
гандары туралы» 1995 жылғы 21 желтоқсандағы Қазақстан 
Респуб ликасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы 
Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., №24, 157-құжат; Қазақстан 
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., №10, 
108-құжат; №12, 184-құжат; 1998 ж., №23, 416-құжат; №24, 
436-құжат; 1999 ж., №8, 233-құжат; №23, 920-құжат; 2000 
ж., №3-4, 66-құжат; 2001 ж., №20, 257-құжат; 2002 ж., №6, 
72-құжат; №17, 155-құжат; 2004 ж., №23, 142-құжат; 2007 ж., 
№9, 67-құжат; №10, 69-құжат; №20, 152-құжат; 2009 ж., №19, 
88-құжат; 2010 ж., №7, 32-құжат; №10, 48-құжат; 2011 ж., №1, 
3, 7-құжаттар; №11, 102-құжат; №16, 129-құжат; 2012 ж., №4, 
32-құжат; №8, 63-құжат; 2013 ж., №1, 2-құжат; №2, 10-құжат; 
№14, 2-құжат; 2014 ж., №1, 4-құжат; №7, 33-құжат; №11, 
61-құжат; №14, 84-құжат; №16, 90-құжат; №21, 118-құжат; 
2015 ж., №21-ІІІ, 135-құжат; №22-V, 154, 156-құжаттар; 2016 
ж., №23, 118-құжат; №24, 126, 131-құжаттар; 2017 ж., №1-
2, 3-құжат; 2017 жылғы 20 сəуірде «Егемен Қазақстан» жəне 
«Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық-
атқару заңнамасын жетілдіру мəселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» 2017 жылғы 18 сəуірдегі 
Қазақстан Республикасының Заңы):

1) 8-баптың 1-тармағында: 
3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 
«3) ұлттық қауiпсiздiк органдары қызметiнiң негiзгi бағыт-

тарын тiкелей iске асырады;»; 
мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:
«3-1) ұлттық қауіпсіздік органдарының қызметін ұйымдастыру 

жəне оларға жүктелген міндеттерді іске асыру мəселелері бойын-
ша нормативтік құқықтық актілерді қабылдайды;»; 

2) 12-бапта:
16-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«16-1) Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Төрағасы айқындайтын 

тəр тіппен ұлттық қауіпсіздік органдарында жауынгерлік кезек-
ші лік ті жəне жауынгерлік қызметті ұйымдастыруға жəне 
атқаруға;»;
мынадай мазмұндағы 20-2) жəне 22-1) тармақшалармен 

толықтырылсын:
«20-2) Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Төрағасы айқындайтын 

тəртіппен ұлттық қауіпсіздік органдарының жедел-қызметтік 
жұмысын психологиялық-əлеуметтік қамтамасыз етуді жүзеге 
асыруға;»;

«22-1) Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Төрағасы айқындайтын 
тəртіппен Қазақстан Республикасының ұлттық мүдделерін 
қорғау жəне ілгерілету жөніндегі шараларды жүзеге асыруға;»;

3) 13-баптың 14) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: 
«14) ұлттық қауiпсiздiк органдарына жүктелген мiндеттердi 

орындау үшiн қажеттi ақпаратты, мемлекеттік органдар мен 
ұйымдардың ақпараттық жүйелерінен көрсетілген мемлекеттік 
органдармен – бірлескен нормативтік құқықтық актілерде, 
ал ұйымдармен келісімдерде белгіленген тəртіппен берілетін 
электрондық ақпараттық ресурстарды қоса алғанда, мемлекеттiк 
органдардан, əскери құралымдардан, бөлiмдер мен ұйымдардан 
өтеусiз жəне коммерциялық, банктiк жəне заңмен қорғалатын 
өзге де құпияны құрайтын мəлiметтердi жария етуге Қазақстан 
Республикасының заңнамалық актiлерiнде белгiленген талап-
тарды сақтай отырып алу;»;

4) 17-баптың 1-тармағының екінші бөлігі мынадай редакция-
да жазылсын: 

«Ұлттық қауіпсіздік органдарының əскери қызметшілері 
əскери қызметін «Қазақстан Республикасының арнаулы 
мемлекеттік органдары туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының 7, 10 (11-тармағын қоспағанда), 12, 15, 16, 17, 18, 19, 
22, 24, 29, 30 (8-тармағының 1) тармақшасын қоспағанда), 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 50, 75, 77 (4-тармағының 2) тармақ-
шасын қоспағанда) жəне 85 (4-2-тармағын қоспағанда)-бапта-
рында көзделген ерекшеліктерді ескере отырып, Қазақстан 
Респуб ликасының əскери қызмет жəне əскери қызметшілердің 
мəртебесі туралы заңнамасына сəйкес өткереді.».

4. «Тұрғын үй қатынастары туралы» 1997 жылғы 16 
сəуір дегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан 
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., №8, 84-құжат; 
1999 ж., №13, 431-құжат; №23, 921-құжат; 2001 ж., №15-16, 
228-құжат; 2002 ж., №6, 71-құжат; 2003 ж., №11, 67-құжат; 
2004 ж., №14, 82-құжат; №17, 101-құжат; №23, 142-құжат; 2006 
ж., №16, 103-құжат; 2007 ж., №9, 67-құжат; №10, 69-құжат; 
№15, 106, 108-құжаттар; №18, 143-құжат; 2009 ж., №11-
12, 54-құжат; №18, 84-құжат; №24, 122-құжат; 2010 ж., №5, 
23-құжат; №10, 52-құжат; 2011 ж., №1, 2, 3-құжаттар; №5, 
43-құжат; №6, 50-құжат; №10, 86-құжат; №11, 102-құжат; №16, 
128, 129-құжаттар; 2012 ж., №1, 5-құжат; №3, 21-құжат; №4, 
32-құжат; №5, 41-құжат; №15, 97-құжат; №21-22, 124-құжат; 
2013 ж., №9, 51-құжат; №14, 72, 75-құжаттар; №15, 77-құжат; 
2014 ж., №1, 4-құжат; №14, 84, 86-құжаттар; №16, 90-құжат; 
№19-І, 19-ІІ, 96-құжат; №23, 143-құжат; №24, 144-құжат; 2015 
ж., №1, 2-құжат; №20-ІV, 113-құжат; №22-V, 154, 158-құжаттар; 

№23-ІІ, 170-құжат; 2016 ж., №8-І, 65-құжат; №12, 87-құжат; 
№23, 118-құжат; 2017 жылғы 20 сəуірде «Егемен Қазақстан» 
жəне «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
қылмыстық-атқару заңнамасын жетілдіру мəселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2017 жылғы 18 
сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы):

1) 1-баптың 1-тармағының 6) тармақшасы мынадай редак-
цияда жазылсын:

«6) арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлері жəне 
əскери қызметшілер қатысатын тұрғын үй қатынастарын реттеу 
ерекшеліктеріне байланысты қатынастарды реттейді.»;

2) 13-баптың 8-тармағының 7-1) тармақшасы мынадай ре-
дакцияда жазылсын:

«7-1) «Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік 
органдары туралы» Қазақстан Республикасының Заңында 
көзделген жағдайды қоспағанда, арнаулы мемлекеттік органдар-
да қызмет өткеру кезінде қаза тапқан (қайтыс болған) арнаулы 
мемлекеттік орган қызметкерінің немесе əскери қызметшісінің 
отбасы мүшелері, еңбек сіңірген жылдарына қарамастан, əскери 
қызмет өткеру кезінде қаза тапқан (қайтыс болған) əскери 
қызметшінің отбасы мүшелері, сондай-ақ қаза тапқан (қайтыс 
болған) адамның еңбек сіңірген жылдарына қарамастан, ішкі 
істер органдарында қызмет өткеру кезінде қаза тапқан (қайтыс 
болған) ішкі істер о ргандары қызметкерінің отбасы мүшелері;»;

3) 74-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Мұқтаждар есебiнде тұратын азаматтарға мемлекеттiк 

тұрғын үй қорынан тұрғынжай немесе жеке тұрғын үй қорынан 
жергiлiктi атқарушы орган жалдаған тұрғынжай, осы Заңның 
98-1 жəне 99-баптарында көзделген жағдайларды қоспағанда, 
барлық қажеттi құжаттармен бiрге өтiнiш берiлген кезден бастап 
тiзiмдерде белгiленген кезектілік тəртібімен берiледi.»;

4) 77-бап мынадай мазмұндағы 3-2-тармақпен толықтырылсын:
«3-2. Қарулы Күштер, басқа да əскерлер мен əскери құралым-

дар, сондай-ақ арнаулы мемлекеттік органдар мемлекеттік меке-
мелерінің тұрғын үй қорынан қызметтік тұрғынжай тұрғын 
үй ко миссиясының тұрғынжай беру туралы шешімі негізінде 
беріледі. 
Қарулы Күштердің, басқа да əскерлер мен əскери құралым-

дардың, сондай-ақ арнаулы мемлекеттік органдардың тұрғын 
үй комиссиялары қызметінің тəртібін уəкілетті мемлекеттік 
органның басшысы айқындайды.»;

5) 99-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«99-бап. Қарулы Күштер, басқа да əскерлер мен əскери 

құралымдар, сондай-ақ ұлттық қауіпсіздік органдары 
мемлекеттік мекемелерінің тұрғын үй қорынан əскери 
қызметшілерге берілетін қызметтік тұрғынжайлардың 
құқықтық режимі

1. Тұрғын үйге мұқтаж əскери қызметшілер (мерзімді қыз-
меттегі əскери қызмешілерді, курсанттар мен кадеттерді, сон-
дай-ақ Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің 
əскери қызметшілерін қоспағанда) мен олардың отбасы 
мүшелері – зайыбы (жұбайы); ерлі-зайыптылардың ортақ не-
месе олардың біреуінің кəмелетке толмаған (асырап алған, 
асырауындағы немесе қамқорлығындағы) балалары; күндізгі 
оқу нысаны бойынша білім беру ұйымдарында білім алатын 
жиырма үш жасқа толмаған (асырап алған, асырауындағы не-
месе қамқорлығындағы) балалары жəне жұбайының (зайы-
бының) балалары; он сегіз жасқа дейін мүгедек болған (асы-
рап алған, асырауындағы немесе қамқорлығындағы) мүгедек 
балалары жəне жұбайының (зайыбының) мүгедек балала-
ры; əскери қызметшінің асырауындағы ата-анасы – əскери 
қызмет өткеру кезеңінде Қазақстан Республикасының Үкіметі 
бекітетін Əскери қызметшілерді тұрғын үймен қамтамасыз ету 
қағидаларына сəйкес Қарулы Күштер, басқа да əскерлер мен 
əскери құралымдар, сондай-ақ ұлттық қауіпсіздік органда-
ры мемлекеттік мекемелерінің тұрғын үй қорынан қызметтік 
тұрғынжаймен қамтамасыз етіледі.
Əскери қызметші (мерзімді қызметтегі əскери қызметшілерден, 

курсанттар мен кадеттерден басқа) мен оның отбасы мүшелеріне 
қызметтік тұрғынжай осы Заңда белгіленген мөлшерде беріледі.
Қызметтік тұрғынжаймен қамтамасыз етілгенге дейін тұрғын 

үйге мұқтаж əскери қызметшіге (мерзімді қызметтегі əскери 
қызметшілерді, курсанттар мен кадеттерді қоспағанда), ал осы 
Заңда көзделген жағдайларда оның отбасы мүшелеріне олардың 
баянаты (өтініші) бойынша Əскери қызметшілерді тұрғын үймен 
қамтамасыз ету қағидаларына сəйкес тұрғынжайды жалдағаны 
(жалға алғаны) үшін мақсатты өтемақы төленеді. 

2. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі əскери 
қызметшілерінің (мерзімді қызметтегі əскери қызметшілерден 
басқа) тұрғынжайға құқығын іске асыру осы Заңның 13-1-тарау-
ында көзделген тəртіппен жүргізіледі.
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің 

2015 жылғы 1 қаңтарға дейін тұрғынжаймен қамтамасыз етіл-
ген əскери қызметшілері (мерзімді қызметтегі əскери қыз мет-
шілерден басқа) оны осы Заңда көзделген тəртіппен жеке-
шелендіреді.

3. Əскери қызметшінің жəне онымен тұрақты бірге тұратын 
отбасы мүшелерінің осы елді мекенде меншік құқығында 
тұрғынжайы немесе мемлекеттік тұрғын үй қорынан берілген 
өзге де тұрғынжайы болмаған жағдайда, əскери қызметші тұрғын 
үйге мұқтаж деп танылады.

4. Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тізбелер 
бойынша əскери қалашықтардағы, шекара заставаларындағы 
жəне өзге де жабық объектілердегі тұрғынжайларды күтіп-
ұстау жəне орталықтандырылған жылыту мемлекет есебінен 
қамтамасыз етіледі.

5. Əскери қызмет өткеру кезінде қаза тапқан (қайтыс 
болған) əскери қызметшілердің (қаза табуы (қайтыс болуы) 
əскери қызметші құқыққа қайшы əрекеттер жасаған кезде 
немесе алкогольдік, есірткілік, психотроптық, уытқұмарлық 
(сол тектестерден) масаңдануы не өзіне қандай да бір дене 
зақы мын (өзінің дене мүшесіне зақым келтіру) немесе өз 
денсаулығына өзге де зиян келтіру себебінен болғаны Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 
дəлелденген жағдайлардан басқа кезде) отбасы мүшелері 
өтеусіз негізде басқа тұрғын үй берілмейінше, тұрып жатқан 
тұрғынжайларынан шығарылмайды. Тұрғынжаймен қамтамасыз 
етілгенге дейін оларға Əскери қызметшілерді тұрғын үймен 
қамтамасыз ету қағидаларына сəйкес тұрғынжайды жалдағаны 
(жалға алғаны) үшін мақсатты өтемақы төленеді.

6. Шетелге əскери қызмет өткеру үшін жіберілген əскери 
қызметшінің тұрып жатқан қызметтік тұрғынжайы шетелде 
болатын барлық уақытына сақталады.»;

6) 101-баптың 4-тармағының екінші бөлігі алып тасталсын;
7) 101-1-баптың 7-тармағының бірінші бөлігі мынадай ре-

дакцияда жазылсын:
«7. Арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлері 

қызметте болудың шекті жасына толуына, денсаулық жағдайына 
немесе штаттардың қысқартылуына байланысты қызметтен 
шыға рылған кезде қызметтен шығарылған күнге төленген айыр-
ма шегеріле отырып, өздерін тұрғын үйге мұқтаж деп таныған 
күннен бастап қызметтің бүкіл кезеңіне тұрғын үй төлемдерін 
алу құқығын сақтайды.»;

8) 101-8-баптың 2-тармағының бірінші бөлігі мынадай ре-
дакцияда жазылсын:

«2. Арнаулы мемлекеттік органдардың қызмет өткеру кезінде 
қаза тапқан қызметкерінің отбасына тұрғын үй төлемдері 
қаза тапқан адамның қызмет өткеру кезеңінде бұрын жүзеге 
асырылған барлық тұрғын үй төлемдері шегеріле отырып, 
мемлекеттік статистика саласындағы уəкілетті органның рес-
ми сайтында жарияланатын ағымдағы жылғы қаңтардағы 
деректеріне сəйкес, қызметкер қызмет өткерген Қазақстан 
Республикасының тиісті өңірінде жаңа тұрғын үйді сатудың бір 
шаршы метрінің бағасына көбейтілген, ол қаза тапқан кездегі 
отбасы құрамына пайдалы алаң нормасы сəйкес келетін сатып 
алу құнына тең мөлшерде біржолғы ақшалай өтемақы түрінде 
жүргізіледі.».

5. «Мемлекеттiк қорғаныстық тапсырыс туралы» 2001 
жылғы 19 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына 
(Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., 
№2, 15-құжат; 2004 ж., №23, 142-құжат; 2009 ж., №17, 78-құжат; 
2011 ж., №11, 102-құжат; 2012 ж., №4, 32-құжат; №5, 41-құжат; 
2013 ж., №14, 75-құжат; 2014 ж., №1, 4-құжат):

1) 1-бап мынадай редакцияда жазылсын: 
«1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар
Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
1) əскери мақсаттағы жұмыстар – заттай нəтижесі бар, 

қорғаныс объектілерін жəне əскери мүлікті салуға, күрделі 
жөндеуге жəне жаңғыртуға, жаңа қару-жарақ пен əскери техни-
каны, арнайы құралдарды, ақпараттық, телекоммуникациялық 
жəне геоақпараттық жүйелерді, автоматтандырылған басқару 
жүйелерін жасауға байланысты қызмет, сондай-ақ əскери 
мүлікке немесе мемлекеттің қорғанысы мен қауіпсіздігін 
қамтамасыз етуге байланысты ғылыми-зерттеу, тəжірибелік-
конструкторлық жəне басқа да жұмыстар;

2) əскери мақсаттағы жұмыстар мен əскери мақсаттағы 
көрсе тілетін қызметтерді отандық беруші (бұдан əрі – жұмыс-
тарды, көрсетілетін қызметтерді отандық беруші) – Қазақстан 
Республикасының резиденті болып табылатын, неғұрлым тиімді 
экономикалық жағдайларда талап етілетін сападағы əскери 
мақсаттағы жұмыстарды орындау жəне əскери мақсаттағы 
қызметтерді көрсету мүмкіндіктері бар заңды тұлға;

3) əскери мақсаттағы көрсетілетін қызметтер – заттай 

нəти жесі жоқ, пайдаланылмайтын əскери мүлікті жəне арнаулы 
мемлекеттік жəне құқық қорғау органдарының пайдаланылмай-
тын мүлкін сынауға, пайдалануға, қызмет көрсетуге, ағымдағы 
жөндеуге, кəдеге жарату, құртып жіберу, көму арқылы жоюға 
байланысты қызмет, мемлекеттің қорғанысы мен қауіпсіздігін 
қамтамасыз етуге байланысты ғылыми жəне өзге де қызмет;

4) əскери мақсаттағы тауарлар (өнім) – қару-жарақ, əскери 
жəне арнайы техника, оқ-дəрі, құжаттама, зияткерлік меншік 
құқығы объектілері, əскери мақсаттағы тауарларды (өнімді) 
өндіруге жəне сынауға арналған жабдық, сондай-ақ оларға 
жинақ тауыштар; 

5) əскери мақсаттағы тауарларды (өнімді), қосарланған 
мақсаттағы (қолданыстағы) тауарларды (өнімді) отандық 
өндіруші (бұдан əрі – отандық тауар өндіруші) – Қазақстан 
Республикасының резиденті болып табылатын жəне неғұрлым 
тиімді экономикалық жағдайларда талап етілетін сападағы 
əскери мақсаттағы тауарларды (өнімді) жəне қосарланған 
мақсаттағы (қолданыстағы) тауарларды (өнімді) дайындау үшін 
қажетті өндірістік қуаттары бар заңды тұлға;

6) қорғаныстық тапсырысқа мемлекеттік тапсырыс беруші 
(бұдан əрі – мемлекеттік тапсырыс беруші) – əскери мақсаттағы 
тауарларды (өнімді), қосарланған мақсаттағы (қолданыстағы) 
тауарларды (өнімді), əскери мақсаттағы жұмыстар мен əскери 
мақсаттағы көрсетілетін қызметтерді əзірлеуге, зерттеуге, 
өндіруге, беруге арналған тапсырыстарды жүзеге асыратын 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы;

7) қорғаныстық тапсырысты басты орындаушылар (бұдан əрі 
– басты орындаушылар) – қорғаныстық тапсырысты орындау 
жөніндегі операторлар жəне уəкілетті ұйым;

8) қорғаныстық тапсырысты орындау жөніндегі операторлар 
(бұдан əрі – операторлар) – қорғаныстық тапсырысты орындау 
немесе қорғаныстық тапсырысты орындаушыларды таңдауды 
жүзеге асыру үшін Қазақстан Республикасының Үкіметі 
айқындайтын заңды тұлғалар;

9) қорғаныстық тапсырысты орындаушы (бұдан əрі – орында-
ушы) – оператормен, уəкілетті ұйыммен жəне (немесе) мемле-
кеттік тапсырыс берушімен жасалған шарт негізінде қорға-
ныстық тапсырысты орындауды жүзеге асыратын заңды тұлға;

10) қосарланған мақсаттағы (қолданыстағы) тауарлар (өнім) 
– азаматтық мақсаттарда пайдаланылатын, бiрақ мемлекеттiк 
тапсырыс берушiлер əскери мақсаттағы тауарлар (өнім) ретiнде 
пайдалануы не кейiннен бейiнін өзгертіп пайдалануы мүмкін 
өнiм мен технологиялар;

11) мемлекеттік қорғаныстық тапсырыс (бұдан əрі – 
қорғаныстық тапсырыс) – қорғаныс мұқтажы, мемлекеттегі 
əскери қауіпсіздікті жəне құқықтық тəртіпті, арнаулы мемле-
кеттік органдардың қызметін қамтамасыз ету, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасының халықаралық шарттар мен міндет-
темелерді орындауы үшін сатып алынатын əскери мақсаттағы 
тауарлардың (өнімнің), қосарланған мақсаттағы (қолданыстағы) 
тауарлардың (өнімнің), əскери мақсаттағы жұмыстар мен əскери 
мақсаттағы көрсетілетін қызметтердің тізбесі (номенклатура-
сы) мен көлемін бекітетін Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
құқықтық актісі;

12) уəкілетті орган – қорғаныстық тапсырысты қалыптастыру, 
орналастыру жəне орындау саласында мемлекеттік саясатты іске 
асыруды жүзеге асыратын мемлекеттік орган; 

13) уəкілетті ұйым – əскери қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 
арналған əскери мақсаттағы тауарларды (өнімді), қосарланған 
мақ саттағы (қолданыстағы) тауарларды (өнімді), əскери мақ-
саттағы жұмыстар мен əскери мақсаттағы көрсетілетін қыз-
меттерді импорттауды, қорғаныстық тапсырысты орындау 
кезінде отандық тауар өндірушілер жəне жұмыстар мен көр-
сетілетін қызметтерді отандық берушілер жүзеге асыратын 
көрсетілген тауарларды (өнімді), жұмыстар мен көрсетілетін 
қызмет терді импорттауды қоспағанда, жүзеге асыру үшін Қазақ-
стан Республикасының Үкіметі айқындайтын заңды тұлға.»;

2) 3-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«3-бап. Қорғаныстық тапсырыстың құрамы
1. Қорғаныстық тапсырыстың құрамына: 
1) қару-жарақты, əскери жəне арнайы техниканы, техникалық 

құралдарды, оқ-дəрі мен əскери мақсаттағы тауарларды (өнімді) 
жəне қосарланған мақсаттағы (қолданыстағы) тауарларды 
(өнімді) өндіруге жəне сынауға арналған жабдықты өндіру 
жəне беру;

2) мемлекеттің қорғанысы мен ұлттық қауіпсіздігі саласындағы 
іргелі жəне қолданбалы ғылыми зерттеулер, мемлекеттік тапсы-
рыс берушілердің жарақтандыруындағы қару-жарақтың, əскери 
жəне арнайы техниканың, техникалық құралдардың, оқ-дəрі 
мен əскери мақсаттағы тауарларды (өнімді) жəне қосарланған 
мақсаттағы (қолданыстағы) тауарларды (өнімді) өндіруге жəне 
сынауға арналған жабдықтың тəжірибелік үлгілерін əзірлеу, 
оларды жаңғырту жөніндегі ғылыми-зерттеу жəне тəжірибелік-
конструкторлық жұмыстар;

3) қару-жарақты, əскери жəне арнайы техниканы, техникалық 
құралдарды, оқ-дəрі мен əскери мақсаттағы тауарларды (өнімді) 
жəне қосарланған мақсаттағы (қолданыстағы) тауарларды (өнім-
ді) өндіруге жəне сынауға арналған жабдықты жөндеу, жаң ғырту 
жəне оларға регламенттелген техникалық қызмет көрсету;

4) пайдаланылмайтын əскери мүлікті қатерсіздендіру;
5) пайдаланылмайтын əскери мүлікті жəне арнаулы мемле-

кеттік жəне құқық қорғау органдарының пайдаланылмайтын 
мүлкін, сондай-ақ оларға жинақтауыштарды кəдеге жарату, 
құртып жіберу, көму арқылы жою, қайта өңдеу, өткізу;

6) əскери, арнайы объектілердің жобалау-сметалық құжат-
тамасын əзірлеу, оларды салу жəне жөндеу, сондай-ақ оларды 
күтіп-ұстау жəне пайдалану бойынша көрсетілетін қызметтер;

7) Қарулы Күштердің, басқа да əскерлер мен əскери құралым-
дардың əскери қызметшілері жəне арнаулы мемлекеттік орган-
дардың, азаматтық қорғау органдарының қызметкерлері үшін 
əскери жəне арнаулы киім нысанын, айырым белгілері мен жеке 
қорғану құралдарын өндіру кіреді.

2. Қорғаныстық тапсырыс:
1) берілетін əскери мақсаттағы тауарлардың (өнімнің), қосар-

ланған мақсаттағы (қолданыстағы) тауарлардың (өнімнің), 
əскери мақсаттағы жұмыстар мен əскери мақсаттағы көрсетілетін 
қызметтердің тізбесін (номенклатурасын) жəне көлемін, сондай-
ақ оларды беру, орындау, көрсету мерзімдерін;

2) қорғаныстық тапсырыстың, сондай-ақ өткізу бөлімдері, 
кезеңдері бойынша болжамды жалпы құнын (бағасын); 

3) мемлекеттік тапсырыс берушілердің тізбесін;
4) басты орындаушылардың, сондай-ақ арнаулы мемлекеттік 

органдар үшін орындаушылардың тізбесін қамтуға тиіс;»;
3) 4-баптың 2 жəне 3-тармақтары мынадай редакцияда жа-

зылсын:
«2. Басты орындаушыларды уəкілетті органның ұсынуы бой-

ынша Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайды. 
Операторлардың орындаушыларды таңдауы мемлекеттік 

тапсырыс берушілермен (арнаулы мемлекеттік органдарды 
қоспағанда) келісу бойынша қорғаныстық тапсырысты орна-
ластыру кезінде тізілімге енгізілген отандық тауар өндірушілер 
мен жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді отандық берушілер 
арасынан өндірістің, оның ішінде мемлекеттік құпияларды 
құрайтын мəліметтерді қорғаудың қажетті жағдайларын 
қамтамасыз ету мүмкіндіктері, неғұрлым тиімді экономикалық 
жағдайларда талап етілетін сападағы əскери мақсаттағы тауар-
ларды (өнімді) жəне қосарланған мақсаттағы (қолданыстағы) та-
уарларды (өнімді) өндіру жəне əскери мақсаттағы жұмыстарды, 
əскери мақсаттағы көрсетілетін қызметтерді жүзеге асыру 
қабілеті негізге алына отырып жүргізіледі.
Қазақстан Республикасы арнаулы мемлекеттік органдарының 

орындаушыларды таңдауы уəкілетті органмен келісу бойын-
ша қорғаныстық тапсырысты қалыптастыру кезінде отандық 
тауар өндірушілер, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді 
отандық берушілер жəне (немесе) уəкілетті ұйым арасынан 
өндірістің, оның ішінде мемлекеттік құпияларды құрайтын 
мəліметтерді қорғаудың қажетті жағдайларын қамтамасыз ету 
мүмкіндіктері, неғұрлым тиімді экономикалық жағдайларда та-
лап етілетін сападағы əскери мақсаттағы тауарларды (өнімді), 
қоса рланған мақсаттағы (қолданыстағы) тауарларды (өнімді) 
өндіру жəне əскери мақсаттағы жұмыстарды, əскери мақсаттағы 
көрсетілетін қызметтерді жүзеге асыру қабілеті негізге алына 
отырып жүргізіледі.

3. Операторлардың отандық тауар өндірушілер, жұмыстарды, 
көрсетілетін қызметтерді отандық берушілер арасынан орындау-
шыны айқындауы мүмкін болмаған жағдайда, əскери мақсаттағы 
тауарларды (өнімді), қосарланған мақсаттағы (қолданыстағы) 
тауарларды (өнімді) беру (импорттау) жəне əскери мақсаттағы 
жұмыстарды, əскери мақсаттағы көрсетілетін қызметтерді 
жүзеге асыру мүмкіндіктері негізге алына отырып, уəкілетті 
ұйым басты орындаушы деп танылады.
Арнаулы  мемлекеттік  органдардың  отандық  тауар 

өндірушілер, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді отандық 
берушілер жəне (немесе) уəкілетті ұйым арасынан орындаушы-
ны айқындауы мүмкін болмаған жағдайда, орындаушы шетелдік 
заңды тұлғалар арасынан айқындалады.»;

4) 5-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 
«2. Қорғаныстық тапсырысты орындауға арналған шарт 

бойынша берілетiн əскери мақсаттағы тауарлардың (өнімнің), 
қосар ланған мақсаттағы (қолданыстағы) тауарлардың (өнімнің), 
əскери мақсаттағы жұмыстар мен əскери мақсаттағы көрсеті-
летін қызметтердің сапасы нормативтiк жəне техникалық 
құжат таманың талаптарына жəне шарт талаптарына сəйкес 
келуге тиiс.»;

5) 6-баптың 2 жəне 3-тармақтары мынадай редакцияда жа-
зылсын: 

«2. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген 
шекте мемлекеттік тапсырыс беруші берілетін əскери мақсат-
тағы тауарлардың (өнімнің), қосарланған мақсаттағы (қолда-
ныстағы) тауарлардың (өнімнің), əскери мақсаттағы жұмыстар 
мен əскери мақсаттағы көрсетілетін қызметтердің сапасын 
бақылау үшiн қорғаныстық тапсырысты орындайтын ұйымдарға 
өз өкiлдерiн жiберуге құқылы.

3. Қорғаныстық тапсырыста көзделген əскери мақсаттағы 
тауарлардың (өнімнің), қосарланған мақсаттағы (қолданыстағы) 
тауарлардың (өнімнің), əскери мақсаттағы жұмыстар мен əскери 
мақ саттағы көрсетілетін қызметтердің экспорты мен импорты 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жүзеге асы-
рылады.»;

6) 7-бапта: 
1-тармақ мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықты-

рылсын: 
«4-1) операторларды айқындайды;»;
2-тармақта:
3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«3) қорғаныстық тапсырысты қалыптастырады, оны 

Қазақстан Республикасының Үкіметіне бекітуге ұсынады жəне 
бекітілген қорғаныстық тапсырыстың тапсырмаларын басты 
орындаушыларға жеткізеді;»;
мынадай мазмұндағы 3-1), 3-2) жəне 4-1) тармақшалармен 

толықтырылсын:
«3-1) отандық тауар өндірушілер мен жұмыстарды, көрсе-

тілетін қызметтерді отандық берушілер тізілімін қалыптас тыру 
жəне жүргізу қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді;

3-2) басқа да мемлекеттік тапсырыс берушілермен келісу 
бойынша отандық тауар өндірушілер мен жұмыстарды, 
көрсетілетін қызметтерді отандық берушілер тізілімін əзірлейді 
жəне бекітеді;»;

«4-1) қорғаныстық тапсырыс шеңберінде басты орындау-
шылардың қызметін үйлестіреді жəне бақылайды;»;

7) 9-бап мынадай редакцияда жазылсын: 
«9-бап. Қорғаныстық тапсырысты орындау кезінде  опера-

торлардың, уəкілетті ұйымның жəне  орындау шылардың 
функ циялары

1. Операторлар қорғаныстық тапсырысты орындау кезінде:
1) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған тəртіппен 

отандық тауар өндірушілер мен жұмыстарды, көрсетілетін 
қызметтерді отандық берушілер тізіліміне енгізілген ұйымдар 
арасынан орындаушыларды таңдауды жүзеге асырады;

2) əскери мақсаттағы тауарларға (өнімге), қосарланған мақсат-
тағы (қолданыстағы) тауарларға (өнімге), əскери мақсаттағы 
жұмыстар мен əскери мақсаттағы көрсетілетін қызметтерге 
бағаны негіздейді;

3) мемлекеттік тапсырыс берушімен қорғаныстық тапсыры-
сты орындауға арналған шарт жасасады;

4) отандық тауар өндірушілер мен жұмыстарды, көрсетілетін 
қызметтерді отандық берушілер тізілімін қалыптастырады жəне 
жүргізеді;

5) отандық тауар өндірушілер мен жұмыстарды, көрсетілетін 
қызметтерді отандық берушілер тізіліміне енгізілген орындау-
шылармен жасалған шарттар негізінде қорғаныстық тапсырысты 
уақтылы жəне тиісінше орындау жөнінде шаралар қолданады;

6) уəкілетті органның сұрау салулары бойынша өз қызметі 
туралы ақпарат береді;

7) мемлекеттік тапсырыс берушілер төлейтін бюджет қаража-
тын қорғаныстық тапсырысты орындауға жəне оған аванс беруге 
ғана пайдаланады;

8) қорғаныстық тапсырысты орындауға арналған əрбір шарт 
бойынша қаржы қызметінің нəтижелерін бөлек есепке алуды 
жүргізеді;

9) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де 
функцияларды орындайды.

2. Уəкілетті ұйым:
1) əскери қауіпсіздікті, сондай-ақ арнаулы мемлекеттік 

органдардың қызметін қамтамасыз ету үшін қажетті əскери 
мақсат тағы тауарларды (өнімді), қосарланған мақсаттағы 
(қолда ныстағы) тауарларды (өнімді), əскери мақсаттағы 
жұмыстар мен əскери мақсаттағы көрсетілетін қызметтерді 
импорт тауды, отандық тауар өндірушілер мен жұмыстарды, 
көрсе тілетін қызметтерді отандық берушілер жүзеге асыратын, 
қорға ныстық тапсырысты орындау кезінде көрсетілген тауар-
ларды өндіру үшін сатып алынатын көрсетілген тауарларды 
(өнімді), жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді импорттауды 
қоспағанда, жүзеге асырады;

2) əскери мақсаттағы тауарларға (өнімге), қосарланған мақсат-
тағы (қолданыстағы) тауарларға (өнімге), əскери мақсаттағы 
жұмыстар мен əскери мақсаттағы көрсетілетін қызметтерге 
бағаны негіздейді;

3) пайдаланылмайтын əскери мүлікті жəне арнаулы мемле-
кеттік жəне құқық қорғау органдарының пайдаланылмайтын 
мүлкін құртып жіберу, кəдеге жарату, көму арқылы жоюды 
жүзеге асырады;

4) пайдаланылмайтын əскери мүлікті жəне арнаулы мемлекет-
тік жəне құқық қорғау органдарының пайдаланылмайтын мүл-
кін, оның ішінде оларды кəдеге жарату жəне қайта өңдеу өнім-
дерін өткізуді (экспорттауды) жүзеге асырады;

5) пайдаланылмайтын əскери мүлікке жəне арнаулы мемле кет-
тік жəне құқық қорғау органдарының пайдаланылмайтын мүл-
кіне бағалаудың жүргізілуін ұйымдастыруды жүзеге асырады;

6) мемлекеттік тапсырыс берушімен қорғаныстық тапсыры-
сты орындауға арналған шарт жасасады;

7) уəкілетті органның сұрау салулары бойынша өз қызметі 
туралы ақпарат береді; 

8) мемлекеттік тапсырыс берушілер төлейтін бюджет қара-
жатын қорғаныстық тапсырысты орындауға жəне оған аванс 
беруге ғана пайдаланады;

9) қорғаныстық тапсырысты орындауға арналған əрбір шарт 
бойынша қаржы қызметінің нəтижелерін бөлек есепке алуды 
жүргізеді;

10) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де 
функцияларды орындайды.

3. Орындаушылар:
1) мемлекеттік тапсырыс берушілердің жəне уəкілетті орган-

ның сұрау салулары бойынша өз қызметі туралы ақпарат береді;
2) əскери мақсаттағы тауарларды (өнімді) жəне қосарланған 

мақсаттағы (қолданыстағы) тауарларды (өнімді) берудің, сондай-
ақ орындалған əскери мақсаттағы жұмыстар мен көрсетілген 
əскери мақсаттағы қызметтердің оператормен жасалған шарт 
талаптарына сəйкестігін қамтамасыз етеді;

3) əскери мақсаттағы тауарларға (өнімге), қосарланған мақсат-
тағы (қолданыстағы) тауарларға (өнімге), əскери мақсаттағы 
жұмыстар мен əскери мақсаттағы көрсетілетін қызметтерге 
бағаны негіздейді;

4) қорғаныстық тапсырыс бойынша берілетін тауарларды 
(өнімді) өндіру үшін қажетті əскери мақсаттағы тауарларды 
(өнім ді), қосарланған мақсаттағы (қолданыстағы) тауарларды 
(өнімді), əскери мақсаттағы жұмыстар мен əскери мақсаттағы 
көрсе тілетін қызметтерді импорттауды жүзеге асырады;

5) мемлекеттік тапсырыс берушілер төлейтін бюджет қаража-
тын қорғаныстық тапсырысты орындауға жəне оған аванс беруге 
ғана пайдаланады;

6) қорғаныстық тапсырысты орындауға арналған əрбір шарт 
бойынша қаржы қызметінің нəтижелерін бөлек есепке алуды 
жүргізеді;

7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де 
функцияларды орындайды.».

6. «Теміржол көлігі туралы» 2001 жылғы 8 желтоқсандағы 
Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республи-
касы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., №23, 315-құжат; 2003 
ж., №10, 54-құжат; 2004 ж., №18, 110-құжат; №23, 142-құжат; 
2006 ж., №3, 22-құжат; №13, 87-құжат; №14, 89-құжат; №16, 
99-құжат; №24, 148-құжат; 2007 ж., №9, 67-құжат; №19, 
148-құжат; 2008 ж., №15-16, 64-құжат; №24, 129-құжат; 2009 
ж., №2-3, 18-құжат; №18, 84-құжат; 2010 ж., №5, 23-құжат; 
№24, 146-құжат; 2011 ж., №1, 2, 3-құжаттар; №5, 43-құжат; 
№11, 102-құжат; №12, 111-құжат; 2012 ж., №2, 14-құжат; №15, 
97-құжат; №21-22, 124-құжат; 2013 ж., №14, 72, 75-құжаттар; 
№16, 83-құжат; №21-22, 115-құжат; 2014 ж., №1, 4-құжат; 
№12, 82-құжат; №19-I, 19-II, 96-құжат; №21, 122-құжат; №23, 
143-құжат; 2015 ж., №19-І, 100-құжат; №20-ІV, 113-құжат; 
№20-VІІ, 117-құжат; №23-ІІ, 170, 172-құжаттар; 2016 ж., №6, 
45-құжат; №8-І, 60-құжат; №24, 124-құжат; 2017 жылғы 11 
мамыр да «Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская правда» 
газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне көлік мəселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» 2017 жылғы 5 мамырдағы 
Қазақстан Республикасының Заңы):

1) 1-бапта:
3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«3) арнаулы тасымалдар – уəкілетті орган айқындайтын 

тəртіппен мемлекет мұқтажына арналған арнаулы жүктердi жəне 
жолаушылардың жекелеген санаттарын тасымалдау;»; 
мынадай мазмұндағы 11-2) тармақшамен толықтырылсын:
«11-2) ерекше маңызды тасымалдар – Қазақстан Республика-

сының күзетілетін адамдарын теміржолмен тасымалдау кезінде 
теміржол жылжымалы құрамымен тасымалдауға, сондай-ақ 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
қорғаныс және әскери қызмет мәселелері бойынша �згерістер 

мен толықтырулар енгізу туралы
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олардың жүру маршруттарына (қатынастарына) уəкілетті орган 
беретін мəртебе;»;

64-2) жəне 65) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
«64-2) Ұлттық инфрақұрылым операторы – акцияларының 

бақылау пакеті Ұлттық теміржол компаниясына тиесілі, 
магис тральдық теміржол желісін пайдалануды, күтіп-ұстауды, 
жаңғыр туды, салуды жүзеге асыратын жəне магистральдық 
теміржол желісі қызметтерін көрсететін, сондай-ақ əскери та-
сымалдарды бірінші кезекте қамтамасыз етуді жүзеге асыратын 
заңды тұлға;

65) Ұлттық теміржол компаниясы – Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің шешімі бойынша құрылған, акцияларының бақылау 
пакеті ұлттық басқарушы холдингке тиесілі, дамудың жалпы 
бағыттарын айқындайтын жəне Ұлттық инфрақұрылым опера-
торы, ұлттық тасымалдаушылар жəне теміржол көлігі саласын-
да қызметін жүзеге асыратын өзге де үлестес заңды тұлғалар 
қызметінің бағыттарын, оның ішінде əскери тасымалдарды 
жан-жақты қамтамасыз ету бойынша үйлестіруді қамтамасыз 
ететін акционерлік қоғам;»;

2) 8-баптың 4-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен 
толықтырылсын:

«Қазақстан Республикасы қатысушысы болып табылатын 
халықаралық келісімдер, шарттар (келісімшарттар) шеңберінде 
жүзеге асырылатын Қазақстан Республикасының шегінен тыс 
жерге əскери тасымалдарды акцияларының бақылау пакеті 
Ұлттық теміржол компаниясына тиесілі заңды тұлға (экспеди-
тор) орындайды.»;

3) 14-баптың  2-тармағы  мынадай  мазмұндағы  2-1) 
тармақшамен толықтырылсын:

«2-1) ерекше маңызды тасымалдарды жүзеге асыру қағи-
даларын бекіту;»;

4) 15-1-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
«3. Ұлттық тасымалдаушылар Ұлттық инфрақұрылым опера-

торымен жəне тасымалдау процесіне басқа да қатысушылармен 
өзара іс-қимыл жасай отырып, əскери тасымалдарды бірінші 
кезектегі тəртіппен қамтамасыз етуге жəне орындауға міндетті.»;

5) 35-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Əлеуметтік, табиғи жəне техногендiк сипаттағы 

төтенше жағдайлар туындаған кезде, сондай-ақ төтенше жəне 
соғыс жағдайы енгiзiлген кезде тасымалдаушының шарттық 
қатынастары əлеуметтік сипаттағы төтенше жағдайлардың ал-
дын алуды (анықтауды, жолын кесуді) жəне оларды жоюды өз 
құзыретіне қарай жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың, 
жергілікті жер комендантының ұсынуы бойынша уəкілетті 
органның шешімдері негізінде тоқтатыла тұруы мүмкiн.»;

6) 38-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Əскери тасымалдарды ұйымдастыру туралы шарттар-

ды қоспағанда, жүктерді тасымалдауды ұйымдастыру туралы 
шартта тасымалдаудың көлемдері, мерзімдері, сапасы, көлік 
құралдарын беру жəне жүктерді тасымалдауға ұсыну талап-
тары, сондай-ақ тасымалдауды ұйымдастырудың осы Заңда 
жəне тасымалдау қағидаларында көзделмеген өзге де талапта-
ры айқындалады.»;

7) 56-бап мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:
«5. Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріне 

бекітіліп берілген кірме жолдарды, олардың құрылыстары 
мен құрылғыларын техникалық күтіп-ұстауды жəне жөндеуді 
Ұлттық инфрақұрылым операторы шарттық негізде жүзеге 
асырады.»;

8) 88-бапта:
бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«Жүк жөнелтушi немесе жүк алушы, оның ішінде əскери 

тасымалдарды орындау кезінде, осы Заңның 86-бабының 
2-тармағында көрсетiлген негiздерден басқа, мынадай:»;

4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 
«4) тасымалдаушыны вагондарды, контейнерлердi пайда-

ланбайтыны туралы – тиейтiн күнге дейін кемінде жеті тəулiк 
бұрын, ал əскери тасымалдар бойынша тиейтін күні хабардар 
еткен жағдайларда жауапкершіліктен босатылады.».

7. «Сауда мақсатында теңізде жүзу туралы» 2002 жылғы 
17 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақ-
стан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2002 ж., №2, 
16-құжат; 2004 ж., №20, 116-құжат; №23, 142-құжат; 2005 ж., 
№11, 36-құжат; 2006 ж., №3, 22-құжат; №24, 148-құжат; 2007 ж., 
№9, 67-құжат; №18, 143-құжат; 2009 ж., №24, 134-құжат; 2010 
ж., №5, 23-құжат; №24, 146-құжат; 2011 ж., №1, 2, 3-құжаттар; 
№5, 43-құжат; №6, 50-құжат; №12, 111-құжат; 2012 ж., №8, 
64-құжат; №14, 95, 96-құжаттар; №15, 97-құжат; 2013 ж., №2, 
10-құжат; №14, 72, 75-құжаттар; №16, 83-құжат; 2014 ж., №1, 
4-құжат; №7, 37-құжат; №10, 52-құжат; №19-I, 19-II, 96-құжат; 
№21, 122-құжат; 2015 ж., №2, 3-құжат; №8, 45-құжат; №19-І, 
100-құжат; 2016 ж., №7-II, 55-құжат; №24, 124-құжат; 2017 
ж., №4, 7-құжат; 2017 жылғы 11 мамырда «Егемен Қазақстан» 
жəне «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
көлік мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» 2017 жылғы 5 мамырдағы Қазақстан Республикасының 
Заңы):

1) 4-бапта:
2-тармақ мынадай мазмұндағы 31-3) тармақшамен толық-

тырылсын:
«31-3) Каспий теңізінің қазақстандық секторында теңіз 

қызметін навигациялық-гидрографиялық қамтамасыз ету 
қағидаларын бекіту;»;

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің 

құзыретіне:
1) теңіз жолдарын навигациялық-гидрографиялық қамтамасыз 

етуді жүзеге асыру;
2) жүзуге тыйым салынған жəне жүзуге уақытша қауіпті ау-

дандарды белгілеу қағидаларын əзірлеу жəне бекіту;
3) Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Əскери-теңіз 

Күштерінің гидрографиялық қамтамасыз ету қызметі туралы 
ережені əзірлеу жəне бекіту;

4) Каспий теңізінің қазақстандық секторында теңіз қызметін 
навигациялық-гидрографиялық қамтамасыз ету қағидаларын 
əзірлеу жатады.»;

2) мынадай мазмұндағы 8-5-баппен толықтырылсын: 
«8-5-бап. Жүзуге тыйым салынған аудандар жəне жүзуге  

уақытша қауіпті аудандар 
1. Оқу-жаттығулар өткізуді, Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік мүдделерін қорғауды жəне қоршаған ортаны 
қорғауды қамтамасыз ету мақсатында, сондай-ақ терроризмге 
қарсы операцияны жəне күзету іс-шараларын жүргізу кезінде 
ішкі теңіз суларында жəне аумақтық теңізде жүзу, зəкірге 
қою, теңіз сүтқоректілерін ұстау, су биологиялық ресурстарын 
ұстаудың (аулаудың) су түбіндегі құралдарымен балық аулау-
ды, суасты жарылыстарын жүзеге асыру, бос қойылған зəкір 
шынжырымен жүзу, ұшу аппараттарының ұшып өтуі, қалықтап 
тұруы жəне қонуы (су бетіне қонуы) жəне басқа да қызмет 
үшін шектелген жүзуге тыйым салынған аудандар жəне жүзуге 
уақытша қауіпті аудандар белгіленуі мүмкін.

2. Жүзуге тыйым салынған аудандарда бүкіл кеме мен жүзу 
құралының жүзуіне тыйым салынады. Жүзуге тыйым салынған 
аудандарды белгілеу жəне оларды жүзу үшін ашу туралы 
шешімді мүдделі мемлекеттік органдардың жəне ұйымдардың 
ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының Қорғаныс 
министрлігі қабылдайды.
Терроризмге қарсы операцияны жүргізу кезінде жүзуге тый-

ым салынған аудандарды белгілеу жəне оларды жүзу үшін ашу 
туралы шешімді – республикалық жедел штабтың басшысы, ал 
күзету іс-шараларын жүргізу кезінде Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік күзет қызметінің бастығы қабылдайды. 

3. Жүзуге уақытша қауіпті аудандар белгілі бір мерзімге 
белгіленеді. Жүзуге уақытша қауіпті аудандарды белгілеу тура-
лы шешімді Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі 
қабылдайды. Көрсетілген шешім мүдделі мемлекеттік органдар-
ды бұл туралы хабардар еткен кезден бастап күнтізбелік он күн 
өткен соң күшіне енеді.»; 

3) 44-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«44-бап. Навигациялық жағдай құралдары қолданылатын 

аймақтағы құрылыс 
Каспий теңізінің жағалауында жəне қазақстандық секто-

рында теңiз жолдары навигациялық жағдайының құралдары 
қолданылатын аймақта гидрографиялық құрылыстар салу 
Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігімен 
келісіледі.».

8. «Төтенше жағдай туралы» 2003 жылғы 8 ақпандағы 
Қазақ стан Республикасының Заңына (Қазақстан Респуб-
ликасы Парламентінің Жаршысы, 2003 ж., №3, 18-құжат; 
2006 ж., №2, 14-құжат; 2007 ж., №9, 67-құжат; 2008 ж., №6-7, 
27-құжат; 2009 ж., №8, 44-құжат; 2010 ж., №7, 32-құжат; 2011 ж., 
№5, 43-құжат; 2013 ж., №14, 72-құжат; 2014 ж., №7, 37-құжат; 
2015 ж., №1, 2-құжат):

16-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен 
толықтырылсын:

«1-1) аумақтық қорғаныс іс-шараларын жүргізу;».
9. «Техникалық реттеу туралы» 2004 жылғы 9 қараша дағы 

Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Респуб-
ликасы Парламентінің Жаршысы, 2004 ж., №21, 124-құжат; 
2006 ж., №3, 22-құжат; №15, 92-құжат; №24, 148-құ жат; 2008 
ж., №15-16, 60-құжат; 2009 ж., №17, 80-құжат; №18, 84-құжат; 
2010 ж., №5, 23-құжат; 2011 ж., №1, 2-құжат; №2, 26-құжат; 
№11, 102-құжат; 2012 ж., №5, 41-құжат; №14, 92, 95-құжаттар; 
№15, 97-құжат; 2013 ж., №4, 21-құжат; №14, 75-құжат; №15, 
81-құжат; №21-22, 114-құжат; 2014 ж., №10, 52-құжат; №19-I, 
19-II, 96-құжат; №23, 143-құжат; 2015 ж., №20-ІV, 113-құжат; 
№22-V, 156-құжат; 2016 ж., №6, 45-құжат; №7-ІІ, 53-құжат):

1) 1-баптың 5-1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«5-1) əскери мақсаттағы тауарларға (өнімге), қосарланған 

мақсаттағы (қолданыстағы) тауарларға (өнімге), əскери 
мақсаттағы жұмыстар мен əскери мақсаттағы көрсетілетін 
қызметтерге арналған əскери стандарт – белгілі бір жəне ар-
найы пайдалану мақсатында əскери мақсаттағы объектілерге 
қағидаларды, жалпы қағидаттар мен сипаттамаларды белгілейтін, 
қолжетімділігі шектеулі ақпараттан тұратын нормативтік-
техникалық құжат;»; 

2) 8-бап мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
«Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі əскери 

мақсаттағы тауарларға (өнімге), қосарланған мақсаттағы 
(қолданыстағы) тауарларға (өнімге), əскери мақсаттағы 
жұмыстар мен əскери мақсаттағы көрсетілетін қызметтерге 
арналған əскери стандарттарды əзірлеу, келісу, есепке алу, 
бекіту, сараптама жасау, өзгерту, күшін жою жəне қолданысқа 
енгізу тəртібін айқындайды.».

10. «Қазақстан Республикасының қорғанысы жəне Қарулы 
Күштері туралы» 2005 жылғы 7 қаңтардағы Қазақстан 
Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы 
Парламентінің Жаршысы, 2005 ж., №1-2, 1-құжат; 2007 ж., №9, 
67-құжат; 2008 ж., №6-7, 27-құжат; 2010 ж., №7, 32-құжат; №10, 
48-құжат; 2011 ж., №1, 7-құжат; №5, 43-құжат; №8, 64-құжат; 
№11, 102-құжат; 2012 ж., №4, 32-құжат; №5, 41-құжат; 2013 ж., 
№14, 75-құжат; 2014 ж., №7, 37-құжат; №16, 90-құжат; №19-I, 
19-II, 96-құжат; 2015 ж., №1, 2-құжат; №19-II, 104-құжат; №22-
І, 140-құжат):

1) 1-бап мынадай редакцияда жазылсын: 
«1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар
Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
1) азаматтық персонал – Қазақстан Республикасының Қарулы 

Күштерінде мемлекеттік қызметте болатын немесе еңбек қа-
тынастарында тұратын Қазақстан Республикасының азаматтары;

2) арнаулы əскерлер – Қазақстан Республикасы Қарулы 
Күштерінің, басқа да əскерлер мен əскери құралымдардың 
жауынгерлік қызметін қамтамасыз ету жөніндегі арнайы 
міндеттерді орындауға арналған инженерлік жəне химиялық 
қамтамасыз ету, барлау, байланыс, радиоэлектрондық күрес, 
ақпараттық қауіпсіздік əскери бөлімдері мен бөлімшелері;

3) арнаулы құралымдар – жұмылдыру жарияланған кезде 
өнеркəсіпті, ауыл шаруашылығын, көлікті, көлік инфрақұ-
рылымы мен байланыс объектілерін күзету жəне оларды қал-
пына келтіру жөніндегі жұмыстарды орындау, медициналық 
көмек көрсету, сондай-ақ төтенше жағдайларды оқшаулау 
жəне жою үшін мемлекеттік органдар жəне меншік нысанына 
қарамастан ұйымдар қорғаныс жүйесінде құратын құралымдар;

4) аумақты жедел жабдықтау – қорғаныс мақсатында 
міндеттерді жедел шешу үшін пайдалануға көлік құрылыстарын, 
жол желілерін, қойма шаруашылығын, байланысты, сумен, жы-
лумен жəне энергиямен жабдықтауды дайындауға жəне ұдайы 
əзірлікте ұстап тұруға бағытталған іс-шаралар кешені;

5) аумақтық əскерлер – Қазақстан Республикасы Қарулы 
Күштерінің құрамдас бөлігі болып табылатын, Қазақстан 
Республикасы əкімшілік-аумақтық бірлігінің шекарасы шегінде 
тиісті міндеттерді орындауға арналған, аумақтық қорғаныстың 
əскери бөлімдері мен бөлімшелері (құралымдары);

6) аумақтық əскерлерді арнайы өрістету – төтенше жағдай 
режимін енгізу жəне қамтамасыз ету, табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жəне олардың салдарын жою 
кезінде жəне Қазақстан Республикасының Президенті айқын-
дайтын өзге де жағдайларда іс-шараларды орындау жөніндегі 
арнаулы əскери жиындарға əскери міндеттілерді шақыру жолы-
мен аумақтық қорғаныстың əскери бөлімдері мен бөлімшелерін 
(құралымдарын) жасақтау;

7) аумақтық қорғаныс – Қазақстан Республикасының халқын, 
объектілерін жəне коммуникацияларын қарсыластың əрекет-
терінен, диверсиялық актілерден немесе терроризм актілерінен 
қорғау, сондай-ақ төтенше немесе соғыс жағдайы режим дерін 
енгізу жəне қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Респуб-
ликасының Үкіметі жүзеге асыратын іс-шаралар жиынтығы;

8) əскери атташе аппараты – шет мемлекетте Қазақстан 
Республикасы Қарулы Күштерінің мүддесін білдіретін əскери 
қызметшілер болып табылатын қорғаныс мəселелері жөніндегі 
атташе (əскери атташе), оның орынбасарлары мен көмекшілері;

9) əскери басқару органдары – стратегиялық, жедел-
стратегиялық, жедел-аумақтық, жедел-тактикалық, тактикалық 
жəне жергілікті əскери басқару органдары;

10) əскери бөлім – Қазақстан Республикасы Қарулы Күште-
рінің, басқа да əскерлер мен əскери құралымдардың ұйымдық-
дербес бірлігі болып табылатын, шартты жəне (немесе) нақты 
атау берілетін республикалық мемлекеттік мекеме;

11) əскери мақсаттағы автоматтандырылған басқару жүйесі 
– бейбіт кезде жəне соғыс уақытында əскерлерді (күштерді) 
басқару мақсатында шешімдер қабылдау, міндеттерді жоспар-
лау, белгілеп алу жəне оларды əскерлерге (күштерге) жеткізу, 
олардың орындалуын бақылау үшін аппараттық-бағдарламалық 
кешенді қолдана отырып, ақпаратты жинауға, өңдеуге, сақтауға, 
іздеуге, таратуға, беруге жəне ұсынуға арналған жүйе;

12) əскери мүлік – Қазақстан Республикасы Қарулы Күште-
рінің, басқа да əскерлер мен əскери құралымдардың мемле-
кеттік мекемелерінің жедел басқару құқығындағы қорғаныс 
объектілері, қару-жарақтың, əскери техниканың барлық түрі, 
оқ-дəрі, арнайы құралдар жəне басқа да мүлік;

13) əскери техника – Қазақстан Республикасының Қарулы 
Күштері, басқа да əскерлер мен əскери құралымдар жарақтан-
дырылатын қару, жауынгерлік машиналар, аспаптар жəне басқа 
да техникалық құралдар;

14) əскерлер түрі – өзіне ғана тəн негізгі қаруы мен əскери 
техникасы, сондай-ақ оларды ұрысқа қолдану тəсілдері бар, 
Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің дербес не құрамдас 
бөлігінің құрамына кіретін түрі;

15) басқа да əскерлер мен əскери құралымдар – Қазақстан 
Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметі, 
əскери қарсы барлау жəне əскери полиция органдары, Қазақстан 
Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің Объектілерді 
қорғау қызметі, Қазақстан Республикасының Ұлттық ұланы, 
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің əскери-
тергеу органдары, азаматтық қорғау саласындағы уəкілетті 
органның азаматтық қорғаныстың басқару органдары мен əскери 
бөлімдері, əскери прокуратура органдары; 

16) жабдықтау нормалары – бейбіт кезде немесе соғыс 
уақытында əскери қызметшілерге, бөлімшелерге, əскери бөлім-
дерге (корабльдерге) жəне құрамаларға беруге белгіленген 
материалдық құралдардың саны;

17) жауынгерлік əзірлік – Қазақстан Республикасы Қарулы 
Күштерінің, басқа да əскерлер мен əскери құралымдардың 
өздеріне жүктелген міндеттерді белгіленген мерзімдерде 
орындауға дайындығының дəрежесін айқындайтын жағдай;

18) жауынгерлік қабілеттілік – Қазақстан Республикасының 
Қарулы Күштері, басқа да əскерлер мен əскери құралымдар 
əскерлерінің (күштерінің) мақсатқа сай жауынгерлік (əскери, 
арнайы) іс-қимылдар жүргізуіне жəне өздерінің жауынгерлік 
мүмкіншіліктерін іске асыруына мүмкіндік беретін жай-күйі;

19) жауынгерлік міндет – ұрыста (операцияда) белгілі бір 
мақсатқа белгіленген мерзімде қол жеткізу үшін жоғары тұрған 
командир (бастық) қойған міндет;

20) жоғары қолбасшылық (жоғары қолбасшылық құрам) 
– Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрі, оның 
орынбасарлары, Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері 
түрлерінің бас қолбасшылары жəне Қазақстан Республикасының 
Президенті тағайындайтын өзге де лауазымды адамдар;

21) Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің əскери 
барлау органдары – Қазақстан Республикасының заңдарына 
сəйкес барлау жəне жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыра-
тын Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің бөлімшелері;

22) Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері (бұдан əрі – 
Қарулы Күштер) – қорғанысты қамтамасыз ету, агрессияға той-
тарыс беру немесе тікелей сыртқы қатерді болғызбау, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасының халықаралық міндеттемелерінен 
туындайтын міндеттерді орындау үшін Қазақстан Республикасы 
құратын жəне ұстайтын, мемлекеттің əскери ұйымының негізі;

23) қару-жарақ – əртүрлі қару, оқ-дəрі түрлерінің кешені, олар-
ды қолдануды қамтамасыз ететін тасығыштары мен құралдары;

24) қару-жараққа жəне əскери техникаға жинақтауыштар – 
жиынтықтағанда қару-жарақ пен əскери техниканың конструк-
тивтік тұтастығын құрайтын құрамдас бөліктер жəне қару-жарақ 
пен əскери техникаға қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтар;

25) Қарулы Күштердің арнаулы операциялары – Қарулы 
Күштердің əскерлерін бейбіт кезде жəне соғыс уақытында 
қолданудың ерекше нысаны;

26) Қарулы Күштердің, басқа да əскерлер мен əскери 
құралым дардың арсеналдары, базалары мен қоймалары 
жанындағы тыйым салынған аймақ (бұдан əрі – тыйым 
салынған аймақ) – Қарулы Күштердің, басқа да əскерлер мен 
əскери құралымдардың оқ-дəрі арсеналдарының, базалары 
мен қоймаларының өртке қарсы қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
мақсатында бөлінген, Қарулы Күштердің, басқа да əскерлер 
мен əскери құралымдардың арсеналдарына, базалары мен 
қоймаларына тікелей шектесіп жатқан аумақ;

27) Қарулы Күштердің, басқа да əскерлер мен əскери 
құралымдардың арсеналдары, базалары мен қоймалары 
жанындағы тыйым салынған аудан (бұдан əрі – тыйым 
салынған аудан) – Қарулы Күштердің, басқа да əскерлер мен 
əскери құралымдардың оқ-дəрі арсеналдарының, базалары мен 
қоймаларының диверсияға қарсы қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
мақсатында бөлінген аумақ;

28) Қарулы Күштердің, басқа да əскерлер мен əскери 
құралымдардың қару-жарағы мен əскери техникасының ка-
дастры – жарақтандыруда тұрған қару-жарақ пен əскери тех-
ника, олардың сапалық сипаттамасы, мақсаты, дайындау-
шы кəсіпорын, дайындалған, қарулануға қабылданған жəне 
қаруланудан шығарылған күні туралы деректер негізінде кезең-
кезеңмен жасалатын мəліметтердің жүйеленген жинағы;

29) Қарулы Күштердің түрі – мемлекеттің белгілі бір са-
лада (құрлықта, теңізде, əуе кеңістігінде) соғыс қимылдарын 
жүргізуге арналған Қарулы Күштерінің бір бөлігі;

30) қорғаныс – əскери қауіпсіздікті қамтамасыз ету, егемен-
дікті, аумақтық тұтастықты жəне Қазақстан Республикасы 
Мемле кеттік шекарасына қолсұғылмаушылықты қарулы қорғау-
ды қамтамасыз ету жөніндегі саяси, əскери, экономикалық, 
ақпараттық, экологиялық, əлеуметтік-құқықтық жəне өзге де 
сипаттағы мемлекеттік шаралар жүйесі;

31) қорғаныс объектілері – Қарулы Күштердің, басқа да əс кер-
л ер мен əскери құралымдардың мемлекеттік мекемелеріне же  дел 
басқару құқығымен бекітіліп берілген жылжымайтын мүлік;

32) қорғаныстық зерттеулер – мемлекеттің əскери ұйымын, 
əскери өнерді дамыту, қару-жарақ пен əскери техниканы 
жаңғырту, олардың жаңа түрлерін əзірлеу жəне енгізу, Қарулы 
Күштердің, аумақтық қорғаныстың құрылысы мен оларды 
қамтамасыз ету мəселелерін шешуге бағытталған, стратегиялық, 
қолданбалы, талдамалық жəне əлеуметтік зерттеулерді қамтитын 
қорғаныс жəне əскери қауіпсіздік саласындағы зерттеулер; 

33) қорғаныстық-өнеркəсіптік кешен – Қарулы Күштер, басқа 
да əскерлер мен əскери құралымдар, арнаулы мемлекеттік жəне 
құқық қорғау органдары үшін əскери жəне арнайы техника-
ны, амуницияны, оқ-дəрі мен өзге де əскери мүлікті əзірлеуді, 
өндіруді, сақтауды, қарулануға беруді, жөндеуді жəне қалпына 
келтіруді, сондай-ақ əскери жəне арнайы техниканы, амуниция-
ны, оқ-дəрі мен өзге де əскери мүлікті экспорттауды орындайтын 
кəсіпорындар мен ұйымдар кешені;

34) материалдық запастар – Қарулы Күштердің, басқа да 
əскерлер мен əскери құралымдардың арсеналдарында, базалары 
мен қоймаларында сақталатын əскери мүліктің белгілі бір саны;

35) материалдық-техникалық қамтамасыз ету – Қарулы 
Күштерді, басқа да əскерлер мен əскери құралымдарды қару-
жарақпен, əскери техникамен, оқ-дəрімен жəне басқа да 
мүлікпен қамтамасыз ету, оларды жөндеу жəне қалпына келтіру, 
Қарулы Күштерді, басқа да əскерлер мен əскери құралымдарды 
жауынгерлік əзірлікте ұстап тұру жəне ұрысқа қолдану үшін 
олардың материалдық, медициналық, көліктік, тұрмыстық жəне 
өзге де қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында жүзеге асы-
рылатын іс-шаралар кешені;

36) мемлекеттің əскери ұйымы – бірлескен қызметі Қазақ-
стан Республикасының əскери қауіпсіздігін жəне қорға нысын 
қамтамасыз ету жөніндегі міндеттерді шешуге бағыт талған 
Қарулы Күштердің, басқа да əскерлер мен əскери құра лым -
дардың, мемлекеттік органдардың, ұйымдардың жəне қор-
ғаныстық-өнеркəсіптік кешеннің жиынтығы;

37) мүлікті кəдеге жарату – пайдаланылмайтын əскери 
мүлік ті жəне арнаулы мемлекеттік жəне құқық қорғау органда-
рының пайдаланылмайтын мүлкін олардың ұрысқа тəн 
қасиет терін пайдалануды немесе тікелей мақсаты бойынша 
қолдануды болғызбайтын жай-күйге келтіру, сондай-ақ олардың 
компоненттерін кейіннен пайдалану мақсатында бөлшектеу;

38) мүлікті көму – одан əрі пайдалануға жатпайтын пайда-
ланылмайтын əскери мүлікті жəне арнаулы мемлекеттік жəне 
құқық қорғау органдарының пайдаланылмайтын мүлкін зиянды 
заттардың қоршаған ортаға түсуін болғызбау мақсатында арнайы 
белгіленген орындарда оқшаулау;

39) мүлікті қайта өңдеу – пайдаланылмайтын əскери мүлікті 
жəне арнаулы мемлекеттік жəне құқық қорғау органдарының 
пайдаланылмайтын мүлкін тауарларды немесе өзге де өнімді 
өндіруде (дайындауда) одан əрі пайдаланылатын шикізатты не-
месе өзге де материалдарды ала отырып, оларды тікелей мақсаты 
бойынша пайдалануды болғызбайтын жай-күйге келтіру, сон-
дай-ақ олармен жұмыс істеуді жеңілдету, олардың көлемін не-
месе қауіпті қасиеттерін азайту мақсатында қасиеттерін өзгерту;

40) мүлікті құртып жіберу – пайдаланылмайтын əскери мүлікті 
жəне арнаулы мемлекеттік жəне құқық қорғау органдарының 
пайдаланылмайтын мүлкін толығымен жойып жіберу;

41) пайдаланылмайтын əскери мүлік – қаруланудан шыға-
рылған, тікелей мақсаты бойынша пайдалануға жарамсыз, 
есеп тен шығарылған, запаста сақтаудың кепілді мерзімдері 
өткен, Қарулы Күштердегі, басқа да əскерлер мен əскери 
құралымдардағы басы артық жəне олар қолданбайтын мүлік;

42) соғыс жағдайы – мемлекеттер арасындағы соғыс 
жарияланған (соғыс қимылдары нақты басталған) кезден бастап 
ол аяқталғанға (нақты тоқтатылғанға) дейінгі қарым-қатынастар;

43) соғыс қатері – орын алған қайшылықтарды əскери-күш 
қолдану əдістерімен шешуге, Қазақстан Республикасына қарсы 
соғыс қақтығысын (соғысты) бастауға нақты қалыптасқан ниет;

44) соғыс қаупі – саяси жəне өзге де мақсаттарға қол жеткізу 
үшін Қазақстан Республикасына қарсы əскери күш көрсету 
құрал дарын қолдану мүмкіндігін көздейтін тұрақсыздық фак-
торы;

45) соғыс қимылдары – агрессияға тойтарыс беру кезінде 
алға қойылған жауынгерлік міндеттерді орындау үшін Қарулы 
Күштердің барлық түрі қолданылатын стратегиялық ауқымдағы 
(ұрыс қимылдарын қоса алғанда) іс-қимылдар кешені;

46) соғыс уақыты – соғыс жағдайы жарияланған немесе соғыс 
қимылдары іс жүзінде басталған кезден бастап соғыс қимыл-
дарының тоқтатылғаны туралы жарияланған кезге дейінгі, бірақ 
олардың іс жүзінде тоқтатылуынан бұрынғы кезең;

47) тыл – Қарулы Күштерді, басқа да əскерлер мен əскери 
құралымдарды тыл жəне материалдық-техникалық жағынан 
қамтамасыз етуді жүзеге асыратын əскери бөлімдер;

48) ұрыс қимылдары – тиісті əскери басқару органдарының 
басқаруымен жауынгерлік міндеттерді орындау кезіндегі əскери 
бөлім дердің, құрамалар мен бөлімшелердің ұйымдасқан іс-
қимылдары.»;

2) 4-бапта:
1-тармақтың 11) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«11) мемлекеттік құпияларды құрайтын мəлiметтердiң қорға-

луын ұйымдастыруды жəне ақпараттық қауіпсіздікті қамта-
масыз етуді;»;

6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Қарулы Күштердің, басқа да əскерлер мен əскери 

құралымдардың мемлекеттік мекемелерiне бекiтiліп берiлген 
мүлiк республикалық меншік болып табылады.»;

3) 5-баптың 2-тармағының 2), 3) жəне 5) тармақшалары мы-
надай редакцияда жазылсын:

«2) Қазақстан Республикасының Əскери доктринасын, 
Қарулы Күштердің, басқа да əскерлер мен əскери құралым дар-
дың құ рылысы мен даму тұжырымдамасын, сондай-ақ əскери 
қауіпсіздік жəне қорғаныс мəселелері жөніндегі тұжырым-
дамаларды бекiтеді;

3) Қарулы Күштерді, басқа да əскерлер мен əскери 
құралымдарды қолдану жоспарын, қорғаныс мүддесінде 
Қазақстан Республикасының аумағын жедел жабдықтау жо-
спарын, Қарулы Күштердің, басқа да əскерлер мен əскери 
құралымдардың құрылысы мен даму жоспарын, Қазақстан 
Республикасының қорғаныс жоспарын, Қазақстан Республикасы 
Қарулы Күштері Жоғарғы Бас Қолбасшысының директивала-
рын, сондай-ақ мемлекеттің жұмылдыру жоспарын бекiтедi;»;

«5) Қарулы Күштердің құрылымын, штат санының лимитін 
бекітеді;»;

4) 7-бапта:
мынадай мазмұндағы 14-1) тармақшамен толықтырылсын:
«14-1) Қазақстан Республикасының Президентімен келісу 

бо йынша əскери қызметшілер мен мемлекеттік қызметшілердің 
еңбегіне ақы төлеу жүйесін бекітеді;»;

15), 17), 19) жəне 20) тармақшалар мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«15) əскери қызметке шақырылуға жататын азаматтардың 
санаттары мен санын айқындайды;»;

«17) мемлекеттің азаматтық жəне аумақтық қорғанысын жос-
парлауды жəне оларға жалпы басшылықты жүзеге асырады;»;

«19) пайдаланылмайтын əскери мүлікті берудің, өткізудің, 
құртып жіберу, кəдеге жарату, көму арқылы жоюдың, сондай-ақ 
қорғаныс объектілерін мүліктік жалдауға (жалға алуға) берудің 
тəртібiн белгілейді;

20) əскери, əскери-техникалық жəне əскери-экономикалық 
ынтымақтастық мəселелері бойынша халықаралық келіссөздер 
жүргізу жəне үкіметаралық келісімдерге қол қою туралы шешім-
дерді қабылдайды;»;
мынадай мазмұндағы екінші жəне үшінші бөліктермен 

толықтырылсын:
«Қазақстан Республикасының Үкіметі əскери-саяси ахуалдың 

кез келген жағдайында мемлекеттің əскери ұйымының  орнықты 
жұмыс істеуін ұйымдастырады.
Соғыс уақытында жəне соғыс жағдайы енгізілген кезеңде 

Қазақстан Республикасының Үкіметі:
1) экономиканы соғыс уақыты жағдайларында жұмыс істеу 

немесе соғыс жағдайы режиміне көшіруді;
2) Қарулы Күштер мен арнаулы мемлекеттік органдар үшін 

резервтер дайындауды, адами жəне материалдық ресурстарды 
жұмылдыруды;

3) Қарулы Күштерді жəне арнаулы мемлекеттік органдар-
ды қарулы күрес жүргізу үшін күштермен жəне құралдармен 
қамта масыз етуді;

4) ақпараттық қауіпсіздікті жəне тайталасты ұйымдастыруды 
жүзеге асырады.»; 

5) 9-бап мынадай мазмұндағы 6-1) жəне 7-1) тармақшалармен 
толық тырылсын:

«6-1) аумақтық қорғаныстың əскери бөлімінің, құралымының 
бірінші басшысын қамтамасыз етуді қоспағанда, Қазақстан 
Республикасының Қорғаныс министрлігі (бұдан əрі – Қорғаныс 
министрлігі) бекіткен саны мен құрылымы шегінде аумақтық 
əскерлерді ұстауды қамтамасыз етеді;»; 

«7-1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
облыстың жəне қаланың қорғаныс кеңестерін құрады;»;

6) 15-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен 
толық тырылсын:

«Қарулы Күштердің, басқа да əскерлер мен əскери 
құралымдардың республикалық мемлекеттік мекемелері алдын-
да жеке жəне заңды тұлғалардың тамақтандыруды жəне монша-
кір жуу қызметін көрсетуді ұйымдастыру жөніндегі шарттық 
мін деттемелерді орындауын қамтамасыз ету мақсатында 
олар дың басшылары тиісті мемлекеттік органның басшысы 
айқындаған тəртіппен, тамақтандыруды немесе монша-кір 
жуу қызметін көрсетуді ұйымдастыру туралы шарттың мер-
зімі шегінде ғимараттарды, асханалардың, монша-кір жуу 
комби наттарының үй-жайларын жəне олардағы əскери мүлікті 
мүлік  тік жалдауға (жалға алуға) өтеусіз уақытша беруді жүзеге 
асырады.»;

7) 17-бап мынадай редакцияда жазылсын: 
«17-бап. Қорғанысты ғылыми қамтамасыз ету жəне кадр-

ларды даярлау
1. Қорғанысты ғылыми қамтамасыз ету мемлекеттің əскери 

ұйымының проблемаларын жан-жақты зерттеуге, елдің қорғаныс 
қабілеттілігін арттыру міндеттерін ғылыми əдістермен ше-
шуге, тəжірибелік-конструкторлық, оның ішінде қосарланған 
мақсаттағы жұмыстарды орындауға, сондай-ақ ұлттық əскери-
ғылыми əлеуетті дамытуға бағытталған.

2. Қазақстан Республикасының ғылыми жəне (немесе) ғылы-
ми-техникалық қызмет субъектілері қорғаныс қажетті лікте рін 
қамтамасыз ету мақсатында қорғаныстық зерттеулерді жүзеге 
асырады.

3. Қорғаныстық зерттеулерді қаржыландыру тəртібін Қор-
ғаныс министрлігі айқындайды.

4. Əскери, əскери-ғылыми кадрларды даярлау жəне қайта 
даярлау Қазақстан Республикасының əскери оқу орындарын-
да, білім беру ұйымдарында, сондай-ақ халықаралық шарттар 

не гізінде шетелдік білім беру ұйымдарында жүзеге асырыла-
ды.»;

8) 18-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Қарулы Күштер құрамының бiр бөлiгі Қазақстан Респуб-

ликасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сəйкес бiрiк-
кен (ұжымдық) əскерлерге (күштерге) кiруi немесе бiрiккен 
қолбасшылық қарамағында болуы мүмкiн.»;

9) 19-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«19-бап. Қарулы Күштердің жалпы құрамы
Қарулы Күштер əскери басқару органдарын, Қарулы Күштер 

түрлерiн, əскерлер түрін, арнаулы əскерлердi, материалдық-
техникалық қамтамасыз ету əскерлерін, аумақтық əскерлерді, 
əскери оқу орындарын, əскери-ғылыми мекемелер мен басқа 
да ұйымдарды қамтиды. 
Қарулы Күштердің арнаулы əскерлерінің құрамына Қару лы 

Күштердің жауынгерлік қызметін қамтамасыз ету жөнін дегі 
арнайы міндеттерді орындауға арналған инженерлік, геоақ-
параттық жəне гидрометеорологиялық қамтамасыз ету, барлау, 
радиациялық, химиялық жəне биологиялық қорғау, байланыс, 
радиоэлектрондық күрес, ақпараттық тайталас əскери бөлімдері 
мен бөлімшелері, əскери полиция кіреді.
Жұмылдыру жарияланған кезде Қарулы Күштердің құрамына 

Ұлттық қауіпсiздiк комитетінің Шекара қызметі, Ұлттық ұлан 
жəне азаматтық қорғау саласындағы уəкілетті органның аза-
мат тық қорғанысты басқару органдары, сондай-ақ арнаулы 
құралымдар кiредi. Басқа да əскерлер мен əскери құралымдарды, 
арнаулы құралымдарды Қарулы Күштердің құрамына беру 
мүдделі мемлекеттік органмен немесе ұйыммен келісу бойынша 
Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрі айқындайтын 
тəртіппен жүзеге асырылады.»;

10) 21-баптың 2 жəне 3-тармақтары мынадай редакцияда 
жазылсын:

«2. Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Жоғарғы Бас 
қолбасшылығының Ставкасы соғыс уақытында жəне соғыс 
жағдайы енгізілген кезеңде Қазақстан Республикасының 
əскери-саяси басшылығының жоғары органы болып табылады, 
мемлекеттің əскери ұйымын басқаруды, қорғаныс жөніндегі 
міндеттерді орындау кезінде Қазақстан Республикасының 
орталық жəне жергілікті атқарушы органдарының қызметін 
бақылауды жəне үйлестіруді жүзеге асырады. 

3. Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Жоғарғы Бас 
қолбасшылығының Ставкасы Қарулы Күштердi басқаруды 
өзінің жұмыс органы болып табылатын Қазақстан Республикасы 
Қарулы Күштерінің Бас штабы арқылы жүзеге асырады.
Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің Бас штабы 

бейбіт кезде Қорғаныс министрлігінің ведомствосы болып та-
былады.»;

11) 22-бапта:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қорғаныс министрлігі қорғаныс саласындағы мемлекеттік 

сая сатты, Қарулы Күштердi əскери-саяси жəне əскери-эконо-
микалық басқаруды жүзеге асыратын орталық атқарушы орган, 
сондай-ақ мемлекеттік авиация саласындағы уəкілетті орган 
болып табылады.»;

2-тармақта:
2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«2) Əскери доктринаны, Қарулы Күштердің, басқа да əскер-

лер мен əскери құралымдардың құрылысы мен даму тұжырым-
дамасын, сондай-ақ əскери қауіпсіздік жəне қорғаныс мəселелері 
жөніндегі тұжырымдамаларды əзiрлейдi;»;
мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:
«2-1) Қарулы Күштердің, басқа да əскерлер мен əскери 

құралым дардың құрылысы мен даму жоспарын, Қазақстан 
Респуб ликасының қорғаныс жоспарын жəне Қазақстан Респуб-
ликасы Қарулы Күштері Жоғарғы Бас Қолбасшысының дирек-
тиваларын үйлестіреді жəне бекітуге ұсынады;»;

3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«3) Қарулы Күштердің, Қорғаныс министрлігінің жəне 

Қорғаныс министрлігіне ведомстволық бағынысты мемлекеттік 
мекемелердің Қазақстан Республикасының Президенті жəне 
Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен штат санының 
лимиттері шегінде Қорғаныс министрлігінің құрылымын, 
Қазақ стан Республикасы Қарулы Күштері Бас штабының жəне 
Қорғаныс министрлігі мен оның ведомствосының қарама-
ғындағы республикалық мемлекеттік мекемелердің құрылымын 
жəне штат санын, штаттарды, штаттарға табельдерді əзірлейді 
жəне бекітеді, əскери басқару органдарының штаттарын жəне 
штаттарға табельдерін есепке алуды жүргізеді;»;
мынадай мазмұндағы 5-1), 5-2) жəне 5-3) тармақшалармен 

толықтырылсын:
«5-1) экономиканы, мемлекеттік органдарды жəне меншік 

нысанына қарамастан ұйымдарды жұмылдыру дайындығын 
ұйымдастыруға қатысады;

5-2) Қарулы Күштерді топогеодезиялық қамтамасыз ету 
қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді;

5-3) Қарулы Күштерді навигациялық қамтамасыз ету қағида-
ларын əзірлейді жəне бекітеді;»;

7) жəне 13) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
«7) қорғаныстық зерттеулерге, əскери қауіпсіздік жəне қорға-

ныс саласындағы ғылыми-зерттеу, тəжірибелік-конструк торлық 
жəне басқа да жұмыстарға басшылықты жүзеге асырады, 
олардың сапасын бақылауды ұйымдастырады;»;

«13) əскери қызмет өткеру, қорғаныс жəне Қарулы Күштер 
мəселелерi бойынша өз құзыретi шегінде нормативтік құқықтық 
актілер қабылдайды жəне олардың орындалуын бақылайды;»;
мынадай мазмұндағы 13-1) тармақшамен толықтырылсын: 
«13-1) өз құзыреті шегінде əскери қауіпсіздік саласындағы 

ақпарат тық кеңістікке мониторингті жəне оған қатер төндіретін 
көздерге қарсы іс-қимылды жүргізеді;»; 

16) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«16) Қарулы Күштерде бірыңғай мемлекеттік кадр саясатын 

іске асыруды қамтамасыз етеді;»; 
мынадай мазмұндағы 16-1) жəне 16-2) тармақшалармен 

толықтырылсын:
«16-1) Қарулы Күштердің кадр саясаты тұжырымдамасын 

əзірлейді жəне бекітеді, өз құзыреті шегінде кадрларды орнала-
стыруды жəне əскери атақтар беруді жүзеге асырады, Қазақстан 
Республикасы Президентінің қарауына лауазымдар тізбесіне 
сəйкес лауазымдарға тағайындау жəне əскери атақтар беру 
жөнінде ұсыныстар енгізеді;

16-2) Қарулы Күштерде əскери тасымалдарды ұйымдастыру 
қағидаларын жəне Қарулы Күштерде əскери тасымалдарды 
ресім деу жəне оларға ақы төлеу қағидаларын əзірлейді жəне 
бекітеді;»;

17) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«17) пайдаланылмайтын əскери мүлікті берудің, өткізудің, 

құртып жіберу, кəдеге жарату, көму арқылы жоюдың, сондай-
ақ қор ғаныс объектілерін мүліктік жалдауға (жалға алуға) 
беру дің тəртібіне сəйкес пайдаланылмайтын əскери мүлікке 
иелік етеді;»;
мынадай мазмұндағы 17-1) жəне 17-2) тармақшалармен 

толықтырылсын:
«17-1) қарулануды бақылау саласындағы халықаралық шарт-

тарды сақтау мəселелері бойынша орталық жəне жергілікті 
атқарушы органдармен өзара іс-қимыл жасайды жəне басқа 
да қатысушы мемлекеттердің осы шарттарды орындауын 
байқайды;

17-2) өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының халық-
аралық шарттарын жасасады;»;
мынадай мазмұндағы 18-1) тармақшамен толықтырылсын:
«18-1) Қарулы Күштердің, басқа да əскерлер мен əскери 

құралымдардың қарулануынан қару-жарақ пен əскери техни-
каны шығару қағидаларын бекітеді;»;

25) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 
«25) əскери атташе аппараты əскери қызметшілерінің 

қызметін жəне қызмет өткеру шарттарын ұйымдастыру 
қағидаларын бекітеді;»;
мынадай мазмұндағы 26-1), 26-2), 26-3), 26-4), 26-5), 26-6), 

26-7), 26-8), 26-9), 26-10), 26-11), 26-12), 26-13), 26-14), 26-
15), 26-16), 26-17), 26-18), 26-19), 26-20), 26-21) жəне 26-22) 
тармақшалармен толықтырылсын:

«26-1) дербестендірілген белгілердің, омырауға тағатын 
белгілердің жəне өзге де əскери-геральдикалық белгілердің, 
əскери оқу орындарын бітіргені туралы, сыныпты мамандарға 
арналған белгілердің, əскери-қолданбалы, қызметтік-қолдан-
балы, техникалық жəне басқа да спорттық іс-шаралардың жүлде-
герлеріне арналған наградалық медальдардың (белгілердің) си-
паттамасын, сондай-ақ оларды беру жəне Қарулы Күштер əскери 
қызметшілерінің тағып жүру тəртібін бекітеді;

26-2) Қарулы Күштердің əскери қалашықтары мен оқу 
орталықтары аумағында орналасқан объектілерде ветерина-
рия жəне санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылық 
саласындағы ішкі бақылауды жүзеге асырады;

26-3) уəкілетті мемлекеттік орган басшысының ұсынуы бой-
ынша Қарулы Күштердің əскери бөлімдеріне жəне ұйымдарға, 
азаматтық қорғау саласындағы уəкілетті органның азаматтық 
қорғанысты басқару органдарына, ұлттық қауіпсіздік органда-
рына, сыртқы барлау саласындағы уəкілетті органға, Қазақстан 
Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің əскери бөлімдеріне 
шартты атаулар береді;

26-4) əскери бөлімдер мен ұйымдарға нақты жəне шартты 
атаулар беру жəне Қарулы Күштерде хат-хабар алмасу кезінде 
оларды қолдану қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді;

26-5) аумақтық əскерлер туралы ережені, аумақтық қорғаныс 
мəселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерді əзірлейді 
жəне бекітеді, жергілікті атқарушы органдармен өзара іс-қимыл 
жасай отырып аумақтық əскерлерге басшылықты жүзеге 
асырады, орталық жəне жергілікті атқарушы органдардың 
аумақтық қорғаныс мəселелері бойынша ақпарат беру тəртібі 
мен мерзімдерін айқындайды;

26-6) Қарулы Күштерде экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз 
ету қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді;

26-7) Қорғаныс министрлігі орталық аппаратының əскери 
қызметшілеріне қызметтік куəлік беру қағидаларын жəне оның 
сипаттамасын əзірлейді жəне бекітеді; 

26-8) Қарулы Күштердегі қаржылық жəне шаруашылық 
қызметті ұйымдастыру қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді;

26-9) Қарулы Күштерде жұмылдыру, жедел жəне жауынгерлік 
дайындық, шифрланған, кодталған, құпияландырылған 

(Жалғасы. Басы 17-бетте) 

(Жалғасы 19-бетте) 
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байланыс, мемлекеттік құпияларды қорғау, ақпарат қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету мəселелері бойынша нормативтік құқықтық 
актілерді əзірлейді жəне бекітеді;

26-10) Қарулы Күштердің арсеналдарында, базалары 
мен қоймаларында зымырандарды жəне оқ-дəріні сақтауды 
ұйымдастыру жөніндегі қағидаларды əзірлейді жəне бекітеді;

26-11) қару мен оқ-дəрінің ұрлануы, жоғалуы не əскери 
қызметшінің əскери бөлім орналасқан жерді қаруымен өз 
бетінше тастап кетуі туралы ақпаратқа Қарулы Күштердің 
əскери бөлімдері қолбасшылығының жəне əскери полиция 
органдарының ден қою қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді;

26-12) Қарулы Күштерде əскери-тарихи жəне мəдени 
жұмысты ұйымдастырады;

26-13) бастапқы əскери дайындық қағидаларын əзірлейді 
жəне бекітеді;

26-14) қосымша білім беру бағдарламалары бойынша əскери 
дайындық қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді;

26-15) əскери-техникалық жəне өзге де мамандықтар бойынша 
дайындық қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді;

26-16) запастағы офицерлер бағдарламасы бойынша əскери 
дайындық қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді;

26-17) Қорғаныс министрлігінің əскери оқу орындарынан 
шығарып жіберу қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді;

26-18) денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті органмен 
келісу бойынша əскери интернатурадағы дайындық қағидаларын 
жəне мамандықтар тізбесін əзірлейді жəне бекітеді;

26-19) қорғанысты ғылыми қамтамасыз етуді, оның ішінде 
қорғаныстық зерттеулерді ұйымдастырады жəне үйлестіреді;

26-20) білім беру саласындағы уəкілетті органмен келісу бой-
ынша əскери оқу орындары мен əскери кафедралардағы оқу-
материалдық базаны ұйымдастыру жəне пайдалану қағидаларын 
əзірлейді жəне бекітеді;

26-21) шетелдік əскери оқу орындарында даярлау үшін 
Қарулы Күштердің əскери қызметшілерін іріктеу қағидаларын 
əзірлейді жəне бекітеді;

26-22) Қарулы Күштердегі дене шынықтыру дайындығы 
қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді.»; 

12) 23-баптың 1-тармағында:
1), 2) жəне 6) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
«1) жедел-стратегиялық жоспарлауды, Қарулы Күштердің 

жауын герлік жəне күнделікті қызметін қолдану мен оған бас-
шы лықты жүзеге асырады, олардың жауынгерлік құрамын 
айқындайды;

2) Қарулы Күштердің, басқа да əскерлер мен əскери құра-
лымдардың құрылысы мен даму жоспарын, Қазақстан Респуб-
ликасының қорғаныс жоспарын жəне Қазақстан Республикасы 
Қарулы Күштері Жоғарғы Бас Қолбасшысының директива-
ларын əзірлейді, əскерлерді жоспарлауды, дайындауды жəне 
жұмылдыра өрістетуді жүзеге асырады;»;

«6) қорғанысты ұйымдастыру саласында Қарулы Күштердің 
басқа да əскерлермен жəне əскери құралымдармен өзара іс-
қимыл жасауын ұйымдастырады жəне жүзеге асырады;»;
мынадай мазмұндағы 6-1) тармақшамен толықтырылсын:
«6-1) қорғаныс мүддесінде Қазақстан Республикасының 

аумағын жедел жабдықтау жоспарын, Қарулы Күштерді қолдану 
қағидаларын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағын 
жедел жабдықтау қағидаларын əзірлейді;»;

7) тармақша алып тасталсын;
8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«8) аумақтық қорғаныс жоспарларын əзірлеуді, аумақтық 

қорғаныс міндеттерін орындауға қатысатын күштер мен 
құралдардың іс-қимылдарын үйлестіреді;»;
мынадай мазмұндағы 12-1) тармақшамен толықтырылсын:
«12-1) Қарулы Күштерге əскери мақсаттағы автомат танды-

рылған басқару жүйелерін енгізуді ұйымдастырады;»;
14) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 
«14) жеке құрамның жоғары жауынгерлiк жəне моральдық-

адамгершілік қасиеттерін қалыптастыру мақсатында əскерлерді 
моральдық-психологиялық жəне идеологиялық тұрғыдан 
қамтамасыз ету жөніндегі жұмысты ұйымдастырады;»;
мынадай мазмұндағы 15-1) тармақшамен толықтырылсын:
«15-1) Қарулы Күштерде шифрланған, кодталған, құпиялан-

дырылған байланысты, мемлекеттік құпияларды қорғауды, 
ақпарат қауіпсіздігін қамтамасыз етуді ұйымдастырады;»;

13) мынадай мазмұндағы 23-1 жəне 23-2-баптармен толық-
тырылсын:

«23-1-бап. Қарулы Күштердің түрлері
Қарулы Күштердің түрлері: 
1) Қарулы Күштерді қолдануды стратегиялық жоспарлау 

шеңберінде Қарулы Күштердің түрін жедел-стратегиялық жо-
спарлауды жүзеге асырады;

2) əскери басқару органдарының, əскерлер (күштер) 
түрінің жауынгерлік, жұмылдыру əзірлігін жəне жауынгерлік 
қабілеттілігін қамтамасыз етеді;

3) əскери басқару органдарын, əскерлер (күштер) түрін дай-
ындауды ұйымдастырады;

4) əскерлердің моральдық-психологиялық дайындығын, 
əскерлер (күштер) түрінде əскери тəртіптің жəне құқық 
тəртібінің сақталуын қамтамасыз етеді;

5) əскерлер (күштер) түрінде алға қойылған міндеттердің 
орындалуына бақылауды жүзеге асырады;

6) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге 
де функцияларды жүзеге асырады.

23-2-бап. Əскери атташелер аппараты
1. Əскери атташелер аппараты Қарулы Күштердің қарамағында 

жəне штат санында болады. 
2. Шет мемлекетте əскери атташелер аппаратында əске-

ри қызмет өткеріп жүрген əскери қызметшілер Қазақстан 
Республикасының дипломатиялық қызмет туралы заңнамасында 
көзделген дипломатиялық артықшылықтар мен иммунитет, 
еңбекке ақы төлеу жəне оның шарттары, əлеуметтік қамсыз-
дандыру жəне медициналық қамтамасыз ету мəселелерінде 
дипломатиялық қызмет қызметкерлерінің тиісті лауазымдары-
на теңестіріледі.

3. Əскери атташелер аппаратының қызметін қаржыландыру 
қорғаныс мұқтажы үшін бөлінген бюджет қаражаты есебінен, 
теңестірілген лауазымдар бойынша Қазақстан Республикасының 
дипломатиялық қызмет туралы заңнамасында белгіленген 
көлемде жəне тəртіппен жүзеге асырылады.

4. Əскери атташелер аппараты əскери қызметшілерінің лауа-
зымдарын Қазақстан Республикасының шет елдердегі мекеме-
лер персоналына теңестіру Қазақстан Республикасы Қорғаныс 
министрінің жəне Қазақстан Республикасы Сыртқы істер 
министрінің бірлескен шешімімен жүзеге асырылады.»;

14) 24-бапта:
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«2. Қарулы Күштердiң спорт саласында маманданатын 

мемлекеттік мекемелерi өздерінің жарғылық мақсаттарына 
сəйкес келетін жəне өздерінің негізгі қызметіне жатпайтын 
қызметтерді көрсетуге жəне осындай көрсетілетін қызметтерді 
өткізуден түсетін ақшаны Қазақстан Республикасының Қорғаныс 
министрі айқындайтын тəртіппен пайдалануға құқылы.
Қарулы Күштердің мəдениет, сондай-ақ жылу энергия-

сын өндіру, беру, тарату жəне (немесе) онымен жабдықтау 
саласында, сумен жабдықтау жəне (немесе) су бұру сала-
сында маманданатын мемлекеттік мекемелерi өздерінің 
жарғылық мақсаттарына сəйкес келетін жəне өздерінің негізгі 
қызметіне жатпайтын қызметтерді көрсетуге құқылы. Осындай 
көрсетілетін қызметтердi өткізуден түсетін кірістер Қазақстан 
Республикасының Үкiметі айқындайтын тəртіппен бюджетке 
есепке жатқызылуға тиіс.»;
мынадай мазмұндағы 3 жəне 4-тармақтармен толықтырылсын:
«3. Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрі Қарулы 

Күш тердiң мəдениет аясында жəне спорт саласында маманда-
натын мемлекеттік мекемесiнің бірінші басшысының ұсынысы 
негізінде ақылы негізде көрсетілетін қызметтерге тарифтерді 
бекітеді.

4. Қорғаныс министрлігі ведомстволық бағынысты 
мемлекеттік мекемелердің жанынан олар орналасқан жерден 
тыс, уəкілетті органда есептік тіркеуге жатпайтын өзге де оқшау-
ланған құрылымдық бөлімшелер құруы мүмкін.
Өзге де оқшауланған құрылымдық бөлімшелер Қазақстан 

Республикасының Қорғаныс министрі белгілеген өкілеттіктердің 
бір бөлігін орындайды.»;

15) 26-баптың 2-тармағының 5) жəне 6) тармақшалары мы-
надай редакцияда жазылсын:

«5) Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Бас штабының 
қорғанысты ұйымдастыру мəселелерi бойынша нұсқауларын 
уəкілетті мемлекеттік органдардың бірінші басшыларының 
бірлескен бұйрығымен айқындалған тəртіппен орындайды;

6) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
жағдайларда Қарулы Күштермен бірлескен жедел жəне 
жұмылдыру дайындығына тартылады.»;

16) 31-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«31-бап. Аумақтық қорғаныс
1. Аумақтық қорғанысты Қазақстан Республикасының Үкіметі 

ұйымдастырады.
2. Аумақтық қорғаныс іс-шараларын жоспарлауға жəне 

орындауға өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының 
арнау лы мемлекеттік органдары тартылады.

3. Жұмылдыру, соғыс жағдайы кезеңінде, соғыс уақытында 
аумақтық қорғанысқа жалпы басшылықты Қазақстан Респуб-
ликасы Қарулы Күштері Жоғарғы Бас қолбасшылығының 
Ставкасы Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің Бас 
штабы арқылы жүзеге асырады.

4. Аумақтық қорғаныстың жалпы міндеттерін жəне оны 
ұйым дастыру жүйесін Қазақстан Республикасының Президенті 
айқындайды.

5. Аумақтық қорғаныс міндеттерін орындау үшін жергілікті 
атқарушы органдар аумақтық əскерлерді ұстауды қамтамасыз 
етеді. 

6. Төтенше жағдай режимін енгізу жəне қамтамасыз ету, 
с ондай-ақ табиғи жəне техногендiк сипаттағы төтенше жағдай-
ларды жəне олардың салдарын жою мақсатында аумақтық 
əскерлерді арнайы өрістету жүзеге асырылады.

7. Аумақтық қорғанысты қамтамасыз ету үшін мемлекеттік 
органдар жəне меншік нысанына қарамастан ұйымдар арнаулы 
құралымдарды құрады.».

11. «Əскери полиция органдары туралы» 2005 жылғы 21 

ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан 
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2005 ж., №5, 4-құжат; 
2007 ж., №9, 67-құжат; №10, 69-құжат; 2008 ж., №6-7, 27-құжат; 
2009 ж., №15-16, 73-құжат; 2012 ж., №4, 32-құжат; 2014 ж., №1, 
4-құжат; №7, 37-құжат; №8, 44-құжат; №14, 84-құжат; №16, 
90-құжат; №19-І, 19-ІІ, 96-құжат; 2015 ж., №1, 2-құжат; №22-
ІІ, 148-құжат):

1) 4-бапта:
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрі, Ішкі 

істер министрі, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Төрағасы əскери 
полиция органдарының қызметіне басшылықты жүзеге асыра-
ды, ұйымдастырушылық-штаттық іс-шараларды жүргізу туралы 
шешімдер қабылдайды, құрылымы мен штат санын бекітеді, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
заңға тəуелді нормативтік құқықтық актілерді қабылдайды.»;

3-тармақ алып тасталсын;
2) 5-бапта:
бірінші бөлікте:
7-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«7-1) Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің 

Объек тілерді қорғау қызметін қоспағанда, Қазақстан Республи-
касы Қарулы Күштерінің, басқа да əскерлері мен əскери 
құралым дарының механикалық көлік құралдары мен олардың 
тіркемелерін тиісті құжаттарды жəне мемлекеттік тіркеу нөмірі 
белгілерін бере отырып, мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыру;»;
мынадай мазмұндағы 7-3) тармақшамен толықтырылсын:
«7-3) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген 

құзыреті шегінде əкімшілік құқық бұзушылық туралы істер 
бойынша іс жүргізу;»;
екінші бөліктің 2) тармақшасындағы «іс жүргізу болып та-

былады.» деген сөздер «іс жүргізу;» деген сөздермен ауысты-
рылып, мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын: 

«3) Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің 
Төрағасы айқындайтын тəртіппен жəне шектерде Ұлттық 
қауіпсіз дік комитетінің объектілерін, оның ішінде қару-
жарақты, арнайы құралдарды, қауіпсіздік жүйелерін жəне өзге 
де тех никалық құралдарды пайдалана отырып күзету, сондай-
ақ көрсетілген объектілерде рұқсаттамалық жəне объектішілік 
режимдерді қамтамасыз ету болып табылады.»; 
мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын: 
«Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің əскери 

бөлімдеріндегі тəуліктік наряд қызметін, ішкі жəне гарнизондық 
қызметтерді ұйымдастыруға ішкі бақылауды жүзеге асыру да 
Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің əскери полиция 
органдарының міндеті болып табылады.»;

3) 7 жəне 7-1-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
«7-бап. Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланының 

əскери полиция органдарының өкілеттіктері
Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланының əскери поли-

ция органдарының сотқа дейінгі тергеп-тексеру ісін жүргізу 
бөлiгiндегi өкiлеттiктері азаматтық қорғау саласындағы уəкілетті 
органның азаматтық қорғанысты басқару органдары мен əскери 
бөлімдерінің əскери қызметшiлерiне қолданылады.

7-1-бап. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің əскери полиция 
органдарының өкілеттіктері

1. Ұлттық  қауіпсіздік  комитетінің  əскери  полиция 
органдарының сотқа дейінгі тергеп-тексеру ісін жүргізу 
бөлігіндегі өкілеттіктері арнаулы мемлекеттік органдардың 
əскери қызметшілері мен қызметкерлеріне қолданылады.

2. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің əскери полиция органда-
ры өздеріне жүктелген міндеттерді орындау үшін өкілеттіктері 
шегінде жəне заңда белгіленген тəртіппен ұлттық қауіпсіздік 
органдарының көлік құралдарын тоқтатып кідіртуге, тыйым 
салуға негіз болған себептер жойылғанға дейін, сондай-ақ 
тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін ақаулар 
мен жағдайлар болған кезде оларды пайдалануға тыйым салуға, 
тораптары мен агрегаттарының нөмірлері не мемлекеттік тіркеу 
нөмірі белгілері жасырылған, қолдан жасалған, өзгертілген, сол 
сияқты көлік құралдарының таңбалануы тіркеу құжаттарында 
көрсетілген деректерге сəйкес келмеген кезде ұлттық қауіпсіздік 
органдарының көлік құралдарын пайдалануға тыйым салуға, 
алкогольдік, есiрткiлік жəне уытқұмарлық масаң күйдегi адам-
дарды ұлттық қауіпсіздік органдарының көлiк құралдарын 
басқарудан шеттетуге жəне Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгiленген тəртiппен жəне жағдайларда оларды 
медициналық зерттеп-қарауға жіберуге құқылы.»; 

4) 8-бап мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
«Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің əскери поли-

ция органдары өздеріне жүктелген міндеттерді орындау үшін 
құзыреті шегінде Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің 
əскери бөлімдеріндегі тəуліктік наряд қызметін, ішкі жəне 
гарнизондық қызметтерді ұйымдастыруға ішкі бақылауды 
жүзеге асыруға құқылы.»;

5) мынадай мазмұндағы 9-1-баппен толықтырылсын:
«9-1-бап. Уəкілетті органдардың құзыреті
1. Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі:
1) Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің əскери по-

лиция органдарының Қазақстан Республикасының Қарулы 
Күштері көлік құралдарының жол жүрісі қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету жөніндегі қызметін ұйымдастыру қағидаларын;

2) əскери көлік құралдарының жəне арнайы мақсаттағы көлік 
құралдарының колонналарына ілесіп жүруді ұйымдастыру жəне 
қамтамасыз ету, автомобиль жолдары мен көшелерде осы колон-
налар өтетін уақытта жол жүрісін реттеу қағидаларын;

3) Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің əскери по-
лиция ор гандарының гауптвахтасындағы ішкі тəртіптеме жəне 
онда күдіктілер мен айыпталушыларды ұстау тəртібі қағида-
ларын;

4) əскери қызметшілердің Қазақстан Республикасы Қарулы 
Күштерінің əскери полиция органдарының гауптвахтасында 
əкім шілік қамаққа алуды өтеу қағидаларын;

5) Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің əскери по-
лиция органдарының гауптвахтасындағы ішкі тəртіптеме жəне 
онда сотталғандарды ұстау тəртібі қағидаларын; 

6) Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің əскери по-
лиция органдарының патрульдік-бекеттік қызметінің жұмысын 
ұйымдастыру қағидаларын;

7) Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің əскери по-
лиция органдарының қауіпсіздік шараларын жүзеге асыруы 
қағида ларын;

8) Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің əскери по-
лиция органдары əскери қызметшілерінің қызметтік əдеп қағи-
да ларын;

9) Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінде əскерлер 
қызметін ұйымдастыру қағидаларын;

10) анықтау, тергеу органдарынан жəне соттан жасырынып 
жүрген, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің 
əскери бөлімдері орналасқан жерді өз бетінше тастап кеткен 
əскери қызметшілерді іздестіруді ұйымдастыру қағидаларын 
əзірлейді жəне бекітеді.

2. Ұлттық қауіпсіздік комитеті:
1) əскери қызметшілердің Ұлттық қауіпсіздік комитетінің 

əскери полиция органдарының гауптвахтасында əкімшілік 
қамақ қа алуды өтеу қағидаларын;

2) Ұлттық қауіпсіздік комитетінің əскери полиция 
органдарының патрульдеуді ұйымдастыру жəне жүргізу 
қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді.»;

6) 12-баптың 1-тармағының 4) тармақшасындағы «ұстауға 
құқығы бар.» деген сөздер «ұстағанда;» деген сөзбен ауысты-
рылып, мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:

«5) есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорларды заңсыз 
сақтау, қаруды, оқ-дəріні, жарылғыш заттарды ұрлау жəне 
жоғалту, сондай-ақ əскери қызметшілерді іздестіру факті-
лерінің алдын алуға жəне оларды анықтауға бағытталған 
профилактикалық іс-шараларды жүргізгенде құқығы бар.»;

7) 13-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 
«3. Əскери қызмет өткеруді немесе құрылымына əскери по-

лиция кіретін тиісті органдарда қызмет өткеруді регламенттейтін 
Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдай-
ларда адамдар əскери полиция органдарына қызметке 
қабылданбайды.».

12. «Құқық бұзушылық профилактикасы туралы» 2010 
жылғы 29 сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына 
(Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2010 ж., №8, 
40-құжат; №24, 149-құжат; 2012 ж., №3, 26-құжат; №5, 41-құжат; 
2013 ж., №9, 51-құжат; №14, 75-құжат; 2014 ж., №1, 4-құжат; 
№3, 21-құжат; №14, 84-құжат; №21, 122-құжат; 2015 ж., №21-
I, 125-құжат; 2017 жылғы 20 сəуірде «Егемен Қазақстан» жəне 
«Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық-
атқару заңнамасын жетілдіру мəселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» 2017 жылғы 18 сəуірдегі 
Қазақстан Республикасының Заңы):
мынадай мазмұндағы 9-2 жəне 23-1-баптармен толықты-

рылсын: 
«9-2-бап. Əскери басқару органдарының құзыреті
Əскери басқару органдары:
1) əскерлерде тəрбие, əлеуметтік-құқықтық жəне насихат 

жұмысын ұйымдастыруды жүзеге асырады;
2) құқық бұзушылық профилактикасы мəселелері бойынша 

азаматтармен жəне ұйымдармен өзара іс-қимыл жасайды, олар-
ды көтермелеу түрлері мен тəртібін айқындайды;

3) құқық бұзушылық профилактикасы бойынша əскери 
басқару органдарында ведомствоаралық комиссияларды құрады;

4) құқық бұзушылық профилактикасы бойынша қызметті 
үйлестіруді жүзеге асырады;

5) жеке құрамның моральдық-психологиялық жай-күйін жəне 
əскери тəртіпті нығайту жөніндегі жұмысты ұйымдастырады;

6) əскери полиция органдарына өздеріне белгілі болған дайын-
далып жатқан немесе жасалған құқық бұзушылықтар фактілері 
туралы хабарлайды;

7) құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен 
жағдайларды жою жөніндегі шараларды қолданады;

8) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге 
де өкілеттіктерді жүзеге асырады.»;

«23-1-бап. Əскери қызметшілерге қатысты қолданылатын  
құқық бұзушылық профилактикасы шаралары

1. Əскери басқару органдары əскери қызметшілерге қатысты 
қауіп-қатер тобында тұрған əскери қызметшілерді қорғау 
(бақылау) жөніндегі шараларды, сондай-ақ жалпы адамзаттық 

құндылықтарға, заңға мойынұсынушылық мінез-құлыққа, 
құқыққа қайшы мінез-құлыққа төзбеушілікке бағдарланған, 
жалпы жəне құқықтық мəдениетті арттыратын адамгершілік 
қасиеттерін əскери қызметшілердің бойына сіңіру жолымен 
криминогендік факторларды болғызбайтын идеологиялық ша-
раларды қолдану арқылы іске асырылатын құқық бұзушылық 
профилактикасының жалпы шараларын қолданады. 

2. Мыналар: 
1) əскери қызметшілердің жəне өзге де адамдардың хабар-

ламалары немесе арыздары, сондай-ақ бұқаралық ақпарат 
құралдарындағы хабарламалар;

2) құқық бұзушылықты жасау не жасауға əрекеттену фактісін 
тікелей байқап қалу;

3) мемлекеттік органдардан жəне жергілікті өзін-өзі басқару 
органдарынан келіп түскен материалдар əскери қызметшілерге 
қатысты құқық бұзушылық профилактикасының жалпы шара-
ларын қолдану үшін негіздер болып табылады.

3. Осы бапта көзделген құқық бұзушылық профилактикасы 
шараларын əскери басқару органдарының қолдануы үшін құқық 
бұзушылықтардың мəн-жайларын анықтау туралы, сондай-ақ 
қолданылған шаралардың нəтижелері туралы олар бір тəулік 
ішінде тиісті əскери полиция органдарына хабарлайды.».

13. «Қазақстан Республикасының əуе кеңістігін пай-
далану жəне авиация қызметі туралы» 2010 жылғы 15 
шілде дегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан 
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2010 ж., №17-18, 
113-құжат; 2011 ж., №1, 2-құжат; №5, 43-құжат; №11, 102-құжат; 
2012 ж., №8, 64-құжат; №14, 95-құжат; №15, 97-құжат; 2013 
ж., №14, 72-құжат; №16, 83-құжат; 2014 ж., №7, 37-құжат; 
№10, 52-құжат; №16, 90-құжат; №19-І, 19-ІІ, 96-құжат; №23, 
143-құжат; 2015 ж., №19-І, 100-құжат; №20-ІV, 113-құжат; 
№23-ІІ, 170, 172-құжаттар; 2016 ж., №8-І, 65-құжат; №24, 
124-құжат; 2017 жылғы 12 мамырда «Егемен Қазақстан» жəне 
«Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне əуе кеңістігін 
пайдалану жəне авиация қызметі мəселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» 2017 жылғы 10 мамырдағы 
Қазақстан Республикасының Заңы):

1) 1-бап мынадай мазмұндағы 63-3) тармақшамен толықты-
рылсын:

«63-3) мемлекеттік авиация қызметін бақылау жəне қадағалау 
органы – мемлекеттік авиация қызметіне мемлекеттік бақылауды 
жəне қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік авиация 
саласындағы уəкілетті органның құрылымдық бөлімшесі;»;

2) 10-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Ұшу қауіпсіздігі мəселелері бойынша мемлекеттік 

авиацияның қызметіне мемлекеттік бақылауды жəне қадағалауды 
жүргізу тəртібін мемлекеттік авиация саласындағы уəкілетті ор-
ган айқындайды.»;

3) 15-бапта:
12), 18) жəне 21) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
«12) Мемлекеттік авиацияда авиациялық оқиғаларды 

болғызбау жөніндегі нұсқаулықты бекітеді;»;
«18) Мемлекеттік авиацияның əуеайлақтарын (тікұшақ 

айлақтарын) мемлекеттік тіркеу қағидаларын бекітеді;»;
«21) ұшу қауіпсіздігін басқару жөніндегі іс-шараларды ұйым-

дастырады жəне жүргізеді;»;
мынадай мазмұндағы 28-1), 28-2), 28-3), 28-4), 28-5) жəне 28-

6) тармақшалармен толықтырылсын:
«28-1) Мемлекеттік авиацияның əуеайлақтарында (тікұшақ 

айлақтарында) автомобиль жəне электр-газ техникасын пайда-
лану жөніндегі нұсқаулықты əзірлейді жəне бекітеді;

28-2) Мемлекеттік авиацияның əуеайлақтарында (тікұшақ 
айлақтарында) автокөліктің, ұшуды жерүсті қамтамасыз 
ету құралдарының жəне жаяу жүргіншілердің қозғалысын 
ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулықты əзірлейді жəне бекітеді;

28-3) мемлекеттік авиацияның ұшуын əуеайлақтық-техни-
калық қамтамасыз ету құралдарының атқарым нормаларын 
(қызмет ету мерзімдерін) əзірлейді жəне бекітеді;

28-4) Мемлекеттік авиацияның əуеайлақтарын (тікұшақ 
айлақтарын), қону алаңдарын, ұшуды қамтамасыз ету жəне 
басқару құралдарын бірлесіп пайдалану туралы нұсқаулықты 
əзірлейді жəне бекітеді; 

28-5) Мемлекеттік авиацияда авиациялық жанар-жағармай 
материалдарының жəне арнайы сұйықтықтардың сапасын қамта-
масыз етуді ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулықты əзірлейді 
жəне бекітеді;

28-6) Мемлекеттік авиацияда əуе тасымалдарын ұйымдастыру 
қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді;»; 

4) 58-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы үшінші, 
төртінші жəне бесінші бөліктермен толықтырылсын: 

«Мемлекеттік авиация қызметін бақылау жəне қадағалау 
орга нының əскери қызметшілеріне олардың жеке басын жəне 
өкілет тіктерін растау үшін мемлекеттік авиация саласындағы 
уəкі летті орган қызметтік куəліктер береді.
Қызметтік куəлікті беру, пайдалану тəртібін жəне оның сипат-

тамасын мемлекеттік авиация саласындағы уəкілетті органның 
басшысы бекітеді. 
Мемлекеттік авиация қызметін бақылау жəне қадағалау ор-

ганы əскери қызметшісінің қызметтік куəлігі оның мемлекеттік 
авиацияның ұшу қауіпсіздігінің жай-күйін тексерулерге жəне 
авиациялық оқиғаларды тергеп-тексерулерге қатысу құқығын 
растайды.»;

5) 66-баптың 5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Мемлекеттік авиация мүддесінде пайдаланылатын сы-

ныпталмайтын əуеайлақты, уақытша əуеайлақтар мен қону 
алаңдарын əуеайлақтарды (тікұшақ айлақтарын), автомо-
биль жолдарының əуеайлақтық учаскелерін пайдаланудың 
жарамдылық нормаларына жəне мемлекеттік авиацияның 
əуеайлақтарына (тікұшақ айлақтарына) қойылатын тактикалық-
техникалық талаптарға сəйкес пайдалануға рұқсат етіледі.».

14. «Мемлекеттік мүлік туралы» 2011 жылғы 1 наурыз-
дағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Рес-
пуб ликасы Парламентінің Жаршысы, 2011 ж., №5, 42-құжат; 
№15, 118-құжат; №16, 129-құжат; №17, 136-құжат; №24, 
196-құжат; 2012 ж., №2, 11, 16-құжаттар; №4, 30, 32-құжаттар; 
№5, 41-құжат; №6, 43-құжат; №8, 64-құжат; №13, 91-құжат; 
№14, 95-құжат; №21-22, 124-құжат; 2013 ж., №2, 13-құжат; 
№8, 50-құжат; №9, 51-құжат; №15, 82-құжат; №16, 83-құжат; 
2014 ж., №1, 9-құжат; №2, 10, 12-құжаттар; №4-5, 24-құжат; 
№7, 37-құжат; №12, 82-құжат; №19-І, 19-ІІ, 94, 96-құжаттар; 
№22, 131-құжат; №23, 143-құжат; 2015 ж., №8, 42-құжат; 
№11, 57-құжат; №14, 72-құжат; №19-І, 99-құжат; №19-ІІ, 103, 
105-құжаттар; №20-ІV, 113-құжат; №20-VІІ, 117-құжат; №21-І, 
124-құжат; №21-ІІ, 130-құжат; №21-ІІІ, 135-құжат; №22-ІІ, 145, 
148-құжаттар; №22-VI, 159-құжат; №23-ІІ, 170, 172-құжаттар; 
2016 ж., №7-I, 47-құжат; №7-II, 56-құжат; №8-I, 62-құжат; №24, 
124-құжат; 2017 ж., №4, 7-құжат; 2017 жылғы 12 мамырда 
«Егемен Қазақстан» жəне «Казахстанская правда» газеттерінде 
жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
акті леріне əуе кеңістігін пайдалану жəне авиация қызметі мəсе-
лелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
2017 жылғы 10 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):

1) 1-баптың 22) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«22) мемлекеттік мүлік тізілімі – Қазақстан Республикасы 

арнаулы мемлекеттік органдарының, Қарулы Күштерінің, басқа 
да əскерлері мен əскери құралымдарының жедел басқаруындағы 
мүлікті жəне мемлекеттік материалдық резервті қоспағанда, 
мемлекеттік мүлікті есепке алудың бірыңғай ақпараттық 
автоматтандырылған жүйесі;»;

2) 100-баптың 1-тармағының бесінші бөлігі мынадай редак-
цияда жазылсын: 

«Пайдаланылмайтын қару-жарақ пен əскери техниканы өткізу 
жөніндегі жабық тендерлерді қоспағанда, аукцион мен тендер 
мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталы пайдаланыла отырып, 
электрондық нысанда өткізіледі.»;

3) 134-баптың 2-тармағының 20-1) тармақшасы мынадай ре-
дакцияда жазылсын:

«20-1) қаруды, əскери техниканы жəне өзге де пайдаланыл-
майтын əскери мүлікті жəне арнаулы мемлекеттік жəне құқық 
қорғау органдарының пайдаланылмайтын мүлкін құртып 
жіберу, кəдеге жарату, көму арқылы жою, қорғаныс объектілерін 
жалға беру, пайдаланылмайтын əскери мүлікті жəне арнаулы 
мемлекеттік жəне құқық қорғау органдарының пайдаланыл-
майтын мүлкін өткізу (оның ішінде экспорттау), Қазақстан 
Республикасы Қарулы Күштерінің, басқа да əскерлері мен 
əскери құралымдарының, арнаулы мемлекеттік органдарының 
мұқтаждары үшін қаруды, əскери техниканы, оқ-дəріні, оларға 
қосалқы жəне жинақтауыш бұйымдарын, өнімді, жабдықты, 
қосарланып қолданылатын технологияларды сатып алу (оның 
ішінде импорттау);».

15. «Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік 
орган дары туралы» 2012 жылғы 13 ақпандағы Қазақстан 
Респуб ликасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парла-
ментінің Жаршысы, 2012 ж., №4, 31-құжат; 2013 ж., №2, 
10-құжат; №14, 72-құжат; 2014 ж., №7, 37-құжат; №8, 49-құжат; 
№14, 84-құжат; №16, 90-құжат; №19-I, 19-ІІ, 96-құжат; 2015 
ж., №1, 2-құжат; №15, 78-құжат; №21-III, 135-құжат; №22-II, 
148-құжат; №22-III, 149-құжат; №22-V, 154-құжат; 2016 ж., №7-
I, 49-құжат; №24, 126-құжат):

1) 1-бапта:
мынадай мазмұндағы 1-1) жəне 9-1) тармақшалармен 

толықтырылсын: 
«1-1) адъюнкт – жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім 

беру бағдарламаларын іске асыратын шет мемлекеттің білім 
беру ұйымына халықаралық шарттарға сəйкес оқуға жіберілген 
қызметкер;»;

«9-1) еңбек сіңірген жылдары – қызметкердің күнтізбелікпен 
де, жеңілдікпен де есептеп шығарылатын, əскери қызметте, ар-
наулы мемлекеттік жəне құқық қорғау органдарында, сондай-
ақ Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де 
жағдайларда болу ұзақтығы;»;

11) жəне 16-1) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын: 
11) курсант – жоғары білімнің білім беру бағдарламалары 

бойынша арнаулы (əскери) оқу орнында білім алып жатқан не-
месе халықаралық шарттарға сəйкес шет мемлекеттің білім беру 
ұйымына оқуға жіберілген қызметкер;»;

«16-1) тыңдаушы – қосымша білімнің білім беру бағдар-
ламалары бойынша арнаулы (əскери) оқу орнында білім алып 
жатқан немесе халықаралық шарттарға сəйкес шет мемлекеттің 
білім беру ұйымына оқуға жіберілген қызметкер;»;

2) 3-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен 
толықтырылсын:

«Арнаулы мемлекеттік органдардың жанынан консульта-
тивтік-кеңесші органдар құрылуы мүмкін, олардың ережесі 
мен құрамын арнаулы мемлекеттік органдардың бірінші бас-
шылары бекітеді.»;

3) 6-баптың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын: 
«Арнаулы мемлекеттік органдардың əскери қызметшілері 

осы Заңның 7, 10 (11-тармағын қоспағанда), 12, 15, 16, 17, 18, 
19, 22, 24, 29, 30 (8-тармағының 1) тармақшасын қоспағанда), 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 50, 75, 77 (4-тармағының 2) 
тармақ шасын қоспағанда) жəне 85 (4-2-тармағын қоспағанда)-
баптарында көзделген ерекшеліктерді ескере отырып, Қазақстан 
Республикасының əскери қызмет жəне əскери қызметшілердің 
мəртебесі туралы заңнамасына сəйкес қызмет өткереді.»;

4) 7-бапта:
1-тармақтың екінші бөлігіндегі «арнаулы (əскери) оқу 

орындарының курсанттарын, тыңдаушыларын» деген сөздер 
«кур санттарды, тыңдаушыларды» деген сөздермен ауысты-
рылсын;
мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:
«5. Əскери немесе құқық қорғау қызметін өткерген азамат ар-

наулы мемлекеттік органға қызметке кірген кезде əскери немесе 
құқық қорғау қызметінен шығарылған күнінен бастап арнаулы 
мемлекеттік органға қызметке қабылданған күніне дейін үш ай-
дан аспаса, оның көрсетілген кезеңде өзге де жеке жəне заңды 
тұлғалармен еңбек қатынастары болмаған жағдайда қызметте 
болуы үзіліссіз деп есептеледі.»; 

5) 8-баптың 14-тармағындағы «Арнаулы (əскери) оқу 
орындарының курсанттарын, тыңдаушыларын» деген сөздер 
«Курсанттарды, тыңдаушыларды» деген сөздермен ауысты-
рылсын;

6) 9-баптың 7-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 
«7. Қызметті өткеру туралы келісімшарт:
1) үш жылға;
2) бес жылға;
3) он жылға;
4) қызметте болудың шекті жасына толғанға дейін;
5) курсанттар, тыңдаушылар үшін – арнаулы (əскери) оқу ор-

нында не шет мемлекеттің білім беру ұйымында оқу мерзіміне 
жəне оны бiтiргеннен кейiн күнтізбелік есептеумен он жыл 
қызметке;

6) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары 
бойынша білім алып жатқан қызметкерлер үшін – арнаулы 
(əскери) оқу орнында не шет мемлекеттің білім беру ұйымында 
оқу мерзіміне жəне оны бітіргеннен кейін күнтізбелік есептеу-
мен бес жыл қызметке жасалуы мүмкін.
Қызметкер жүктілікке жəне баланы (балаларды) тууға, жаңа 

туған баланы (балаларды) асырап алуға байланысты демалыста 
немесе бала үш жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты 
жалақы сақталмайтын демалыста болған уақытта қолданыстағы 
келісімшарттың мерзімі өткен жағдайда, қызметкер демалы-
стан шыққаннан кейін екі ай ішінде осы Заңда айқындалатын 
тəртіппен жаңа келісімшарт жасасады немесе қызметтен 
шығарылады.»;

7) 10-бап мынадай редакцияда жазылсын: 
«10-бап. Қызметкерлерді білім беру ұйымдарына оқуға 

іріктеу, қабылдау жəне жіберу 
 1. Арнаулы (əскери) оқу орындарына немесе шет мемле-

кеттердің білім беру ұйымдарына оқуға түсуге:
1) жоғары білімнің білім беру бағдарламалары бойынша:
əскери қызмет өткермеген, оқуға түсетін жылы он жеті 

жасқа толған, бірақ жиырма бір жастан аспаған Қазақстан 
Республикасы азаматтарының;
əскери қызмет не арнаулы мемлекеттік органдарда қызмет 

өткерген Қазақстан Республикасы азаматтарының жəне əскерге 
шақыру бойынша мерзімді əскери қызмет өткеріп жүрген 
əскери қызметшілердің оқуға түсетін жылы жиырма төрт жасқа 
толғанға дейін;
келісімшарт бойынша əскери қызмет өткеріп жүрген əскери 

қызметшілердің не арнаулы мемлекеттік органдарда қызмет 
өткеріп жүрген қызметкерлердің оқуға түсетін жылы жиырма 
бес жасқа толғанға дейін;

2) қысқартылған оқу мерзімімен жоғары білімнің білім беру 
бағдарламалары бойынша, əскери, арнаулы атақтары, офицерлік 
құрамның сыныптық шендері бар адамдарды қоспағанда, 
жоғары білімі бар Қазақстан Республикасы азаматтарының 
оқуға түсетін жылы кемінде жиырма екі жасқа толғанға дейін;

3) жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру 
бағдарламалары бойынша офицерлік құрам қатарынан жоғары 
білімі бар қызметкерлер мен əскери қызметшілердің құқығы бар.

2. Арнаулы мемлекеттік органдардың офицерлік құрамы 
қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының əскери қызмет 
жəне əскери қызметшілердің мəртебесі туралы заңнамасына 
сəйкес Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – 
Елбасы атындағы Ұлттық қорғаныс университетіне кадр 
органдарының жіберуі бойынша оқуға түсуге құқығы бар.

3. Тиісті деңгейдегі білім беру бағдарламаларын іске асыра-
тын арнаулы (əскери) оқу орындарына қабылдау тəртібін арнау-
лы мемлекеттік органның бірінші басшысы белгілейді.

4. Халықаралық шарттарға сəйкес шет мемлекеттердің білім 
беру ұйымдарына оқуға іріктеу жəне жіберу тəртібі арнаулы 
мемлекеттік органдардың бірінші басшыларының бірлескен 
бұйрығымен белгіленеді.

5. Курсанттың, тыңдаушының қызметтік міндеттерді атқа-
рудың басталуы болып олардың арнаулы (əскери) оқу орнына 
қабылданған күні есептеледі.

6. Əскери қызмет өткермеген азаматтар арнаулы (əскери) оқу 
орындарына қабылданған немесе шет мемлекеттердің білім беру 
ұйымдарына оқуға жіберілген кезде қызметкерлер мəртебесiне 
ие болады жəне олар он сегіз жасқа толғаннан кейiн, бiрақ 
кемiнде бiрiншi курсты бітірген соң қызмет өткеру туралы 
келiсім шарт жасасады.

7. Қызметкерлер арнаулы (əскери) оқу орындарына қабыл-
данған не шет мемлекеттердің білім беру ұйымдарына оқуға 
жі берілген кезде қызмет өткеру туралы жаңа келiсімшарт жа-
сасады.

8. Əскери қызмет өткерген, сондай-ақ келісімшарт, əскерге 
шақыру бойынша əскери қызмет өткерiп жүрген азаматтар 
арнаулы (əскери) оқу орындарына қабылданған немесе шет 
мемлекеттердің білім беру ұйымдарына оқуға жіберілген кезде 
курсант, тыңдаушы лауазымына тағайындау туралы бұйрық 
шы ғарылған күннен бастап қызмет өткеру туралы келiсімшарт 
жасасады.

9. Арнаулы (əскери) оқу орындарына оқуға түскен немесе шет 
мемлекеттердің білім беру ұйымдарына оқуға жіберілген азамат-
тар оқу мерзіміне жəне сонымен бір мезгілде оқуды бітіргеннен 
кейін қызметкерлер лауазымдарында күнтізбелік есептеумен он 
жылға арнаулы мемлекеттік органдарда қызмет өткеру туралы 
келісімшарт жасасады.

10. Келісімшартта тараптардың (оқуға түсуші азаматтың жəне 
арнаулы мемлекеттік органның лауазымды адамының) өзара 
міндеттемелері мен жауапкершілігі белгіленеді жəне оқуды 
бітіргеннен кейін арнаулы мемлекеттік органдарда қызметті 
одан əрі өткеру шарттары мен мерзімдері көзделеді.

11. Осы Заңда белгiленген тəртiппен қызмет өткеру тура-
лы келiсiмшарт жасасудан бас тартқан қызметкерлер арнаулы 
(əскери) оқу орындарынан немесе шет мемлекеттердің білім 
беру ұйымдарынан шығарып жіберуге жатады.

12. Қызметкерлердің арнаулы (əскери) оқу орындарында, 
сондай-ақ шет мемлекеттердің білім беру ұйымдарында оқу 
уақы ты мерзімді əскери қызмет өткеру мерзіміне теңестіріледі.
Арнаулы  (əскери)  оқу  орындарынан  немесе  шет 

мемлекеттердің білім беру ұйымдарынан шығарып жіберілген, 
сондай-ақ қызмет өткеру туралы келісiмшарт жасасудан бас 
тартқан қызметкерлер, егер олар əскерге шақыру бойынша 
əскери қызметтің белгіленген мерзiмін өткермесе, тұрғылықты 
жерi бойынша əскери есепке қоюға жiберіледi жəне кейiннен 
жалпы негіздерде əскери қызметке шақырылады.
Бұл ретте арнаулы (əскери) оқу орындарынан жəне шет 

мемлекеттердің білім беру ұйымдарынан үлгерімсіздігі үшін, 
теріс себептермен немесе өз бастамасы бойынша шығарып 
жіберілген қызметкерлер өздерін оқытуға жұмсалған бюджет 
қаражатын мемлекетке өтеуге міндеттi.
Арнаулы (əскери) оқу орындарынан немесе шет мемлекеттердің 

білім беру ұйымдарынан үлгерімсіздігі үшін, теріс себептермен 
немесе өз бастамасы бойынша шығарып жіберілген, жоғары 
оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша білім 
алып жатқан қызметкерлер өздерін оқытуға жұмсалған бюджет 
қаражатын мемлекетке өтеуге міндетті.
Оқытуға кететін шығындар сомасы қызмет өткеру туралы 

келісімшартта жəне (немесе) шет мемлекеттердің білім беру 
ұйымдарымен білім беру қызметтерін көрсетуге жасалған шарт-
тарда (келісімшарттарда) айқындалады.

13. Қызметкер арнаулы (əскери) оқу орнын немесе шет 
мемлекеттің білім беру ұйымын бiтіргеннен кейiн қызмет 
өткеруден бас тартқан жəне осы Заңның 49-бабы 1-тармағының 
4), 5), 6), 7), 11), 12) жəне 13) тармақшаларында көзделген негіз-
дер бойынша қызметтен шығарылған жағдайда, ол өзін оқытуға 
жұмсалған бюджет қаражатын мемлекетке өтеуге міндеттi.
Өтеуге жататын сома келісімшарт мерзімі аяқталғанға дейін 

əрбір толық өткермеген айға пропорционалды түрде есептеледі.
14. Шет мемлекеттердің білім беру ұйымдарымен білім 

беру қызметтерін көрсетуге арналған шартта (келісімшартта), 
егер халықаралық шарттарда өзгеше көзделмесе, тараптардың 
ұлттық заңнамасына сəйкес білім алушылар үшін көзделген 
тараптардың (орындаушының жəне тапсырыс берушінің) өзара 
міндеттемелері мен құқықтары, қызметкерлердің құқықтары мен 
міндеттері, оқуға ақы төлеу мөлшері мен тəртібі, оқу мерзімдері 
жəне тұру жағдайлары, оқыту, ақшалай, заттай жəне өзге де 
ризықпен қамтамасыз ету, медициналық қызмет көрсету жəне 
сақтандыру мəселелері белгіленеді.»;

8) 13-баптың 1-тармағының 2) тармақшасындағы «арнау-
лы (əскери) оқу орындарының курсанттары, тыңдаушылары» 
деген сөз дер «курсанттар, тыңдаушылар» деген сөздермен 
ауыстырыл сын;

9) 15-баптың 6-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Қызметкерлердiң өздерiне қатысты қабылданатын 

шешiмдер мен əрекеттерге жоғары тұрған лауазымды адамдарға 

(Жалғасы. Басы 17-18-беттерде) 

(Жалғасы 20-бетте) 
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жəне (немесе) сотқа өздерінің құқықтарының бұзылғаны тура-
лы білген күннен бастап үш айдан кешіктірмей шағым жасауға 
құқығы бар.»;

10) 17-баптың 1-тармағының 6) тармақшасы мынадай редак-
цияда жазылсын: 

«6) жеке iсiне енгiзiлгенге дейiн өздерiнiң қызметтік жұмысы 
туралы пiкiрлермен жəне басқа да құжаттармен, жеке iс мате-
риалдарымен (мемлекеттік құпияларды құрайтын мəліметтерді 
қамтитын арнайы тексеру материалдарын қоспағанда) танысуға, 
сондай-ақ өздерiнiң жазбаша түсiнiктемелерiн жəне басқа да 
құжаттар мен материалдарды жеке iске қосуға;»;

11) 18-баптың 1-тармағының 4) жəне 14) тармақшалары мы-
надай редакцияда жазылсын: 

«4) арнаулы мемлекеттік органның бірінші басшысының 
бұйрығымен бекітілетін арнаулы мемлекеттік органдар ішкі 
қызмет жарғысының талаптарын, сондай-ақ қызмет жəне еңбек 
тəртібін сақтауға;»; 

«14) тікелей басшысына:
шет мемлекеттің азаматтығын қабылдау ниеті;
Қазақстан Республикасының азаматтығынан шығу туралы 

өтініш бергені;
егер өздеріне белгілі болса, зайыбының (жұбайының) неме-

се өзінің жақын туыстарының шет мемлекеттің азамат тығын 
қабылдау ниеті жəне (немесе) олардың Қазақстан Респуб-
ликасының азаматтығынан шығу туралы өтініш бергені туралы 
жазбаша нысанда дереу хабарлауға;»;

12) 21-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Қызметкерлердiң əрекеттеріне (əрекетсiздігіне) Қазақстан 

Республикасының заңнамасында белгiленген тəртiппен жоғары 
тұрған лауазымды адамдарға жəне (немесе) сотқа шағым жаса-
луы мүмкiн.»;

13) 23-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
«3. Арнаулы мемлекеттік органдардағы қызметтен қызметте 

болудың шекті жасына толуына, денсаулық жағдайына немесе 
штаттың қысқартылуына байланысты шығарылған адамдардың, 
жиырма жəне одан көп еңбек сіңірген жылдары болған кезде, 
ерекше салтанатты жəне салтанатты арнаулы киім нысанын кию 
құқығы сақталады.»;

14) 24-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы төртінші 
бөлікпен толықтырылсын:

«Арнаулы мемлекеттік органдардың кадр құрамына қатысты 
жеке істер жүргізіледі, оларды ресімдеу, есепке алуды жүргізу 
жəне сақтау тəртібін арнаулы мемлекеттік органдардың бірінші 
басшылары айқындайды.»;

15) 26-баптың 4-тармағының екінші бөлігі мынадай редак-
цияда жазылсын:

«Оқу мерзімі бес жыл жəне одан көп болатын арнаулы 
(əскери) оқу орындарын немесе шет мемлекеттердің білім беру 
ұйым дарын бітірген қызметкерлер үшін лейтенант арнаулы 
атағында еңбек сіңіру мерзімі бір жыл болып белгіленеді.»; 

16) 27-бапта:
4-тармақтың 1) жəне 2) тармақшалары мынадай редакцияда 

жазылсын: 
«1) офицерлік құрамның арнаулы атағы жоқ, жоғары білімнің 

білім беру бағдарламалары бойынша арнаулы (əскери) оқу ор-
нын немесе арнаулы мемлекеттік органдардың жіберуі бойын-
ша шет мемлекеттің білім беру ұйымын бітірген немесе оқу 
мерзімі кемінде алты ай болатын қосымша білімнің білім беру 
бағдарламалары бойынша оқуды аяқтаған қызметкерге;

2) офицерлік құрамның арнаулы атағы жоқ, тиісті маман дығына 
ұқсас жоғары кəсіптік білімі бар жəне штатпен офицер лік құрам 
атағы көзделген лауазымға келісімшарт бойынша қызмет ке кірген 
қызметкерге тиісті лауазымға тағайындалған кезде беріледі.»;

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. «Кіші сержант» арнаулы атағы əскери атағы жоқ, орта білімнен 

кейінгі немесе жоғары білімі бар азаматқа штатпен сержанттық құрам 
атағы көзделген лауазымға келісімшарт бойынша қызметке кірген 
кезде, тиісті лауазымға тағайындалған кезде беріледі.»; 

8-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: 
«2) арнаулы (əскери) оқу орнына қабылданған немесе шет 

мемлекеттің білім беру ұйымына жіберілген кезде беріледі.»;
9-тармақта:
үшінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Бұрынғы сыныптық шенде, арнаулы немесе əскери атақта 

болу мерзiмi кезектi арнаулы атақты беру үшiн еңбек сiңiру 
мерзiміне есептеледі.»;
мынадай мазмұндағы төртінші бөлікпен толықтырылсын:
«Бір арнаулы мемлекеттік органның ішінде қызмет бойынша 

ауыстырылған қызметкерлер мен əскери қызметшілер қайта 
аттестаттауға жатпайды.»;

12-тармақ алып тасталсын;
17) мынадай мазмұндағы 27-1-баппен толықтырылсын:
«27-1-бап. Жоғары офицерлік құрамның арнаулы атағы
Жоғары офицерлік құрамның арнаулы атағы:
генерал-майор қызметкерге жоғары офицерлік құрам лауазы-

мының алдындағы лауазымда полковник атағында болғанына үш 
жыл өткеннен кейін жəне жоғары офицерлік құрамның лауазы-
мында кемінде бір жыл қызмет еткеннен кейін берілуі мүмкін;
генерал-лейтенант кемінде үш жыл генерал-майор арнаулы 

атағында болған қызметкерге берілуі мүмкін;
генерал-полковник кемінде үш жыл генерал-лейтенант арнау-

лы атағында болған қызметкерге берілуі мүмкін.
Қазақстан Республикасы Президентінің шешімі бойынша 

жоғары арнаулы атақ мерзімінен бұрын берілуі мүмкін.»;
18) 29-бап алып тасталсын;
19) 30-бапта:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қызметкер арнаулы атағы сəйкес келуге тиіс лауазымға 

тағайындалады.»;
мынадай мазмұндағы 1-1 жəне 1-2-тармақтармен толық-

тырылсын: 
«1-1. Арнаулы мемлекеттік органдардағы лауазымдар жəне 

оларға сəйкес келетін арнаулы жəне əскери атақтар тізбесін 
Қазақ стан Республикасының Президенті бекітеді.

1-2. Арнаулы мемлекеттік органдардағы типтік емес лауазым-
дар жəне оларға сəйкес келетін арнаулы жəне əскери атақтар 
тізбесін осы органдардың бірінші басшылары бекітеді.»;

5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Офицерлік құрамның атағы бар, жоғары оқу орнынан 

кейiнгi білімнің бiлiм беру бағдарламалары бойынша оқуға ар-
наулы (əскери) оқу орнына қабылданған немесе халықаралық 
шартқа сəйкес шет мемлекеттің білім беру ұйымына жіберілетін 
қызметкер бұрын атқарған лауазымынан босатылады жəне 
арнау лы (əскери) оқу орнының магистранты не докторанты не-
месе адъюнкті лауазымына тағайындалады.
Офицерлік құрамның атағы жоқ, жоғары жəне қосымша 

білім беру бағдарламалары бойынша арнаулы (əскери) оқу 
орнына қабылданған немесе халықаралық шартқа сəйкес шет 
мемле кеттің білім беру ұйымына жіберілетін қызметкер бұрын 
атқарған лауазымынан босатылады жəне арнаулы (əскери) оқу 
орны ның курсанты немесе тыңдаушысы лауазымына тағайын-
далады.
Жоғары жəне қосымша білім беру бағдарламалары бойынша 

арнаулы (əскери) оқу орнына қабылданған немесе халықаралық 
шартқа сəйкес шет мемлекеттің білім беру ұйымына жіберілетін 
Қазақстан Республикасының азаматы арнаулы (əскери) 
оқу орнының курсанты немесе тыңдаушысы лауазымына 
тағайындалады.
Арнаулы (əскери) оқу орнына қабылданған кезде тыңдау-

шының (Қазақстан Республикасы азаматының) бұрын өзіне 
берiлген атағы сақталады.»;

7-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Арнаулы (əскери) оқу орындарын немесе шет мемлекет-

тердің білім беру ұйымдарын бітірген қызметкерлер қажетті 
бiлiм деңгейi бар адамдар алмастыруға жататын жəне Қазақстан 
Республикасының Президентi бекiтетін арнаулы мемлекеттік 
органдағы лауазымдар жəне оларға сəйкес келетiн арнаулы 
атақтар тiзбесiнде (бұдан əрі – лауазымдар тiзбесi) көзделген 
офицерлік құрам лауазымдарына тағайындалады.»;

15-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) бір сатыдан төмен емес лауазымға уəкілетті басшы бекіт-

кен аттестаттау комиссиясының ұсынымы бойынша қызмет-
кердің келісімінсіз жүргізіледі.»; 

20) 31-бапта: 
1-тармақтың 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: 
«5) бiр арнаулы мемлекеттік органнан басқасына не Қарулы 

Күш терден, басқа да əскерлер мен əскери құралымдардан құры-
лы мында əскери қызмет өткеру көзделген арнаулы мемле кеттік 
органға ауыстырылған;»;

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Ұйымдастырушылық-штаттық іс-шараларға сəйкес жүзеге 

асырылатын бөлімшенің тұрақты орналасу пункті өзгерген, 
сондай-ақ бөлімшенің тұрақты орналасу пунктіне қарамастан 
тең немесе жоғары тұрған лауазымға тағайындалған кезде 
қызметкерді ауыстыру арнаулы мемлекеттік органның бірінші 
басшысы осы құқықты берген уəкілетті басшының шешімімен 
оның келісімінсіз жүргізіледі.»;
мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:
«4. Қызметкерлерді ауыстыру қағидаларын арнаулы мемле-

кеттік органның бірінші басшысы бекітеді.»;
21) 33-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Осы баптың 4-тармағында айқындалған жағдайларда 

жəне мерзімдерге қызметкерді уəкілетті басшының қарамағына 
жіберуге жол беріледі.
Қарамағында болу мерзіміне демалыстарда, əскери-медици-

налық (медициналық) мекемелерде емделуде болған кезеңдер 
есептелмейді.»;

22) 40-бапта:
1-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Жыл сайынғы негізгі демалыстар қызметкерлерге оларды 

пайдалану кезеңдері, сондай-ақ бөлімшені жауынгерлік əзірлік-
те ұстау ескеріле отырып жəне уəкілетті басшы бекіткен жəне 
барлық қызметкердің назарына жеткізілген демалыстар гра-
фигіне сəйкес жылдың кез келген мезгілінде беріледі. Демалыс-
тар графигі Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
жеңілдіктерді пайдаланатын қызметкерлер санаттары ескеріле 
отырып, əрбір күнтізбелік жылға жасалады жəне барлық 
қызметкердің назарына жеткізіледі.»;

5 жəне 6-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын: 

«5. Толық емес тəуліктердің санын дөңгелектеу ұлғайту жағына 
қарай жүргізіледі. Қызметкерді қызметтен уақтылы шығару (ар-
наулы мемлекеттік органның жеке құрамы тізімдерінен алып 
тастау) мүмкін болмаған жағдайда, оны қызметтен шығару күні 
жыл сайынғы демалыстың пайдаланылмаған уақытына есеп ай-
ырысу жүргізіліп, ол қызметкерге беріледі. Мерзімінен бұрын 
(келісімшарт мерзімі өткенге дейін) қызметтен шығару кезінде, 
егер демалыстар графигіне сəйкес демалыс бұрын пайдаланыл-
маса, қызметкердің жыл сайынғы демалыс ұзақтығы осындай 
тəртіппен есептеледі.

6. Арнаулы (əскери) оқу орнын немесе шет мемлекеттің білім 
беру ұйымын бітірген қызметкерлерге жыл сайынғы демалыс 
көрсетілген оқу орнын бітіргеннен кейін беріледі.»;

23) 41-баптың 1-тармағының 1) жəне 2) тармақшалары мы-
надай редакцияда жазылсын: 

«1) зайыбының (жұбайының), жақын туыстарының, зайы-
бының (жұбайының) жақын туыстарының денсаулық жағдайы 
ауыр болған немесе қаза тапқан (қайтыс болған);

2) жақын туыстары, зайыбының (жұбайының) жақын туыста-
ры табиғи немесе техногендік сипаттағы төтенше жағдайларға 
тап болған;»;

24) 43-бап мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықты-
рылсын:

«1-1. Ұрыс қимылдарына, терроризмге қарсы жəне бітімгер-
шілік операцияларға қатысатын (қатысқан) қызметкерлерге 
ұзақтығы екі апта қосымша демалыс беріледі, ол жыл сайынғы 
демалысқа қосылады.»;

25) 44-бап мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықты-
рылсын:

«1-1. Шет мемлекеттердің білім беру ұйымдарында білім алып 
жат қан курсанттарға, тыңдаушыларға каникулдық демалыстар 
халық аралық шарттарға жəне оқуға арналған келісімшарттарға 
сəйкес беріледі.»;

26) мынадай мазмұндағы 46-1-баппен толықтырылсын:
«46-1-бап. Бала үш жасқа толғанға дейін оның күтіміне  

байланысты жалақы сақталмайтын демалыс 
Қызметкерге баянаты бойынша Қазақстан Республикасының 

Еңбек кодексінде белгіленген тəртіппен бала үш жасқа толғанға 
дейін оның күтіміне байланысты жалақы сақталмайтын дема-
лыс беріледі.»;

27) 49-баптың 1-тармағында:
5) жəне 6) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын: 
«5) арнаулы (əскери) оқу орнынан немесе шет мемлекеттің 

білім беру ұйымынан шығарып жіберілген кезде;
6) Қазақстан Республикасының азаматтығы тоқтатылған 

кезде;»;
мынадай мазмұндағы 12-1) тармақшамен толықтырылсын: 
«12-1) атқаратын лауазымына сəйкес келмеуіне байланы-

сты қызметтен шығару туралы аттестаттау комиссиясының 
ұсынымы бойынша;»;

28) 50-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Шекті жасқа толған қызметкерлер осы Заңда белгіленген 

тəртіппен запасқа немесе отставкаға шығарылуға жатады.
Жоғары кəсіби даярлығы, атқаратын лауазымы бойынша жұ-

мыс тəжірибесі бар жəне денсаулық жағдайы бойынша қызметті 
өткеруге жарамды қызметкерлерге арнаулы мемле кеттік ор-
гандардың бірінші басшылары олармен жаңа келісім шарт жа-
сасу ар қылы қызмет мерзімін бес жылға дейінгі мерзімге ұзар-
туы мүмкін.
Қызметте қалдыру мерзiмiн ұзарту туралы шешiм қызметкердi 

осы Заңда көзделген негiздер бойынша арнаулы мемлекеттік ор-
гандардан шығару мүмкiндiгiн жоққа шығармайды.»;

29) 51-бапта:
мынадай мазмұндағы 5-1-тармақпен толықтырылсын:
«5-1. Арнаулы мемлекеттік органдардағы қызметтен шыға-

рылған адамдардың қызметтен шығару туралы шешімге тиісті 
бұйрықтан үзінді көшірмемен жазбаша танысқан күннен бас-
тап үш айдан кешіктірмей сотқа шағым жасауға құқығы бар.»;

9, 10 жəне 12-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Арнаулы (əскери) оқу орнынан немесе шет мемлекеттің 

білім беру ұйымынан шығарып жіберілуіне байланысты 
қызметтен шығарылған курсанттар, тыңдаушылар əскерге 
шақырылушыларды немесе əскери міндеттілерді əскери есеп-
ке қою үшін тұрғылықты жері бойынша жергілікті əскери 
басқару органдарына жіберіледі. Бұл ретте əскерге шақыру 
бойынша қызметтің белгіленген мерзімдерін өткермеген кур-
санттар, тыңдаушылар əскерге шақыру бойынша əскери қызмет 
мерзімі өткенге дейін жалпы негіздерде əскери қызметке одан 
əрі шақырылады.

10. Қазақстан Республикасының азаматтығын тоқтатуына 
байланысты қызметкерлерді қызметтен шығару Қазақстан 
Республикасы Президентінің Қазақстан Республикасының 
азаматтығынан шығару туралы тиісті Жарлығы күшіне енген 
күннен бастап немесе Қазақстан Республикасының заңна-
масында айқындалған тəртіппен уəкілетті мемлекеттік органдар 
Қазақстан Республикасының азаматтығын жоғалтуды тіркеген 
күннен бастап уəкілетті басшының шешімімен жүргізіледі.»;

«12. Қызметкердің келісімшарт талаптарын орындамауы-
на байланысты қызметтен шығару осы Заңға сəйкес арнаулы 
мемлекеттік органның Жоғары аттестаттау комиссиясының не-
месе аттестаттау комиссиясының жоспардан тыс отырысында 
осы фактілерді қарағаннан кейін жүргізіледі.»;
мынадай мазмұндағы 13-1-тармақпен толықтырылсын:
«13-1. Уəкілетті басшы бекіткен аттестаттау комиссиясының 

ұсынымы бойынша атқаратын лауазымына сəйкес келмеуіне бай-
ланысты қызметтен шығару уəкілетті басшының бұйрығымен 
жүргізіледі.»;

14-тармақтың 8) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«8) мемлекеттік құпияларды құрайтын мəліметтерді, олар-

ды жеткізгіштерді жария етуге немесе жоғалтуға əкеп соққан, 
құпиялылық режимін қамтамасыз ету жөніндегі белгіленген 
талаптарды бұзу;»;

30) 54-баптың 2-тармағындағы «арнайы (əскери) оқу 
орындарының курсанттарынан» деген сөздер «курсанттардан, 
тыңдаушылардан» деген сөздермен ауыстырылсын;

31) 55-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен 
толықтырылсын:

«5) қызметкерлерге орын алған кемшіліктерді жою жөнінде 
ұсынымдар əзірлеу.»;

32) 56-бапта:
1-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Аттестаттауға жататын қызметкерлер жаңа лауазымдарға 

тағайындалған жағдайда, олар тағайындалғаннан кейін бір жыл-
дан соң аттестаттаудан өтеді.»;

3-тармақ алып тасталсын;
4-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) қызметкерді Қазақстан Республикасының заңнамасын, 

мемле кеттік тілді білуіне аттестаттық тестілеу жəне психо-
логиялық-əлеуметтік зерттеулер жүргізу;»;

33) мынадай мазмұндағы 56-1-баппен толықтырылсын:
«56-1-бап. Қызметкерлерді жоспардан тыс аттестаттау 
1. Жоспардан тыс аттестаттау Жоғары аттестаттау комиссия-

сының отырыстарында қаралатын қызметкерлер үшін – арнаулы 
мемлекеттік органның бірінші басшысының шешімі бойынша, 
басқа қызметкерлер үшін уəкілетті басшының шешімі бойын-
ша өткізіледі.

2. Жоспардан тыс аттестаттауды өткізу негіздері:
1) қызметкерді кадр резервіне қабылдау туралы;
2) қызметкерді төмен тұрған лауазымға тағайындау туралы;
3) қызметкерді келісімшарт талаптарын орындамауына бай-

ланысты қызметтен шығару туралы мəселелерді шешу болып 
табылады.
Қызметкерді кадр резервіне қабылдау туралы мəселені шешу 

үшін жоспардан тыс аттестаттау жоспарлы аттестаттауды өткі-
зудің белгіленген мерзімінің кемінде үштен бірі өткен соң өткі-
зілуге тиіс.»;

34) 57-бапта:
5-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Аттестатталушының тікелей басшысы аттестатталатын 

қызметкердің кəсіби, іскерлік жəне жеке басының қасиеттерін 
жан-жақты зерделеп, атқарып отырған лауазымы бойынша 
жұмысының нақты көрсеткіштерін объективті түрде талдап 
жəне бағалап, оған мінездеме беруге жəне аттестаттау бойын-
ша алдын ала тұжырымдар мен ұсынымдар жасауға міндетті.»;

7-тармақтың екінші бөлігінде:
бесінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«ауыстыру себебін көрсете отырып, тең лауазымға ауысты-

ру туралы;»;
алтыншы абзац алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 10 жəне 11-тармақтармен толықты-

рылсын:
«10. Дəлелсіз себеппен аттестаттау комиссиясының оты-

рысына екі рет келмеген қызметкерлер осы Заңда белгіленген 
тəртіппен қызметтен шығарылуға ұсынылады. 

11. Кезекті (жоспардан тыс) аттестаттаудан өтпеген жəне (не-
месе) өзге, оның ішінде төмен тұрған лауазымдарда қызметті 
жалғастырудан бас тартқан қызметкерлер осы Заңда белгіленген 
тəртіппен қызметтен шығарылуға жатады.»;

35) 58-баптың 2, 3 жəне 4-тармақтары мынадай редакцияда 
жазылсын: 

«2. Аттестаттау комиссиясының құрамына кемінде бес мүше 
кіруге тиіс. Аттестаттау комиссиясының төрағасы мен мүше лері 
аттестаттауға жататын қызметкерлерге қарағанда тең немесе 
жоғары тұрған лауазымды атқаруға тиіс. Аттестаттау комис-
сиясының болмаған мүшелерін алмастыруға жол берілмейді. 
Аттес таттау комиссиясының төрағасы болмаған жағдайда оты-
рыс өткізілмейді.

3. Жоғары аттестаттау комиссиясының төрағасы болып арнау-
лы мемлекеттік органның бірінші басшысының бірінші орын-
басары немесе орынбасары тағайындалады.

4. Аттестаттау комиссиясының құрамына – органдардың 
құрылым дық бөлімшелерінің басшылары жəне өзге де қыз-
меткерлер, ал Жоғары аттестаттау комиссиясына арнаулы 
мем лекеттік органның бірінші басшысының орынбасарла-
ры жəне басқа да лауазымды адамдар енгізіледі. Аттестаттау 
комиссиясының мүшелері мен хатшысы жалпы негіздерде ат-
тестаттаудан өтеді. Аттестаттау комиссиясының аттестаттауға 
жататын мүшелері өзіне қатысты дауыс беруге қатыспайды.»;

36) 59 жəне 60-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
«59-бап. Аттестаттау комиссиясының тұжырымдары мен 

ұсынымдары

1. Аттестаттау комиссиясының тұжырымдары мен ұсыным-
дарын уə кілетті басшы бекітеді.
Жоғары аттестаттау комиссиясының тұжырымдары мен 

ұсыным дарын арнаулы мемлекеттік органның бірінші басшы-
сы бекітеді. 

2. Уəкілетті басшы бекіткен аттестаттау комиссиясының 
тұжы рымдары мен ұсынымдары қызметкерді кадр резервіне 
қабылдауға, тең лауазымға тағайындауға, қызметкердің лауа-
зымын төмендетуге немесе оны қызметтен шығаруға негіздер 
болып табылады. 

60-бап. Аттестаттау комиссиясының тұжырымдары мен 
ұсыным дарына шағым жасау

1. Аттестаттау комиссиясының тұжырымдары мен ұсыным-
дарына қызметкер танысқан күннен бастап бір ай мерзімнен 
кешіктірмей уəкілетті басшының немесе арнаулы мемлекеттік 
орган бірінші басшысының алдында шағым жасай алады.

2. Уəкілетті басшы немесе арнаулы мемлекет тік органның бас-
шысы қызметкерді аттестаттаудан өткізу тəртібінің бұзылғаны 
туралы анық мəліметтерді алған жағдайда, өткізілген аттестат-
тау нəтижелерінің күшін жоюға жəне қажет болған кезде, оны 
қайтадан өткізуді тағайындауға құқылы.»;

37) 65-бапта:
21-тармақта:
екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Баяндаудан кейін уəкілетті лауазымды адам өзіне қатысты 

тергеп-тексеру жүргізілген қызметкерді қызметтік тергеп-тек-
серу материалдарымен таныстырып, қызметтік тергеп-тексе-
ру тұжырымдарымен жəне ұсыныстарымен оның келісетінін 
немесе келіспейтінін міндетті түрде көрсете отырып, қолын 
қойғызып алуға міндетті.»;
мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
«Өзіне қатысты қызметтік тергеп-тексеру жүргізілген қызмет-

кер осы тармаққа сəйкес қызметтік тергеп-тексеру материалда-
рымен танысудан бас тартқан жағдайда, уəкілетті лауазымды 
адам акт жасайды.»;

22-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«4) қызметтiк тергеп-тексеру аяқталғаннан кейiн қызметтік 

тергеп-тексеру материалдарымен, егер бұл мемлекеттiк құпия-
ларды жəне заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын 
мəлiмет тердi жария етпеу талаптарына қайшы келмесе, танысуға 
құқылы.»;

38) 66-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«66-бап. Тəртіптік комиссияны қалыптастыру жəне оның 

жұмыс тəртібі
1. Тəртіптік комиссия теріс қылық жасаудың мəн-жайларын 

жан-жақты, толық жəне объективті түрде анықтау жəне оны 
жасаған адамды жазалау шарасы туралы ұсынымдар шығару 
мақ сатында, қызметкердің теріс қылығына қатысты қызметтік 
тергеп-тексеру материалдарын қарау жəне фактілерді зерттеу 
үшін арнаулы мемлекеттік органдарда құрылатын, тұрақты 
жұ мыс істейтін алқалы консультативтік-кеңесші орган болып 
табылады.

2. Тəртіптік комиссияның мүшелері бөлімшенің жеке құрамы-
ның жиналыстарында неғұрлым тəжірибелі жəне беделге ие офи-
церлер арасынан ашық дауыс беру арқылы сайланады. Тəртіптік 
комиссия мүшелерінің саны тақ болуға жəне кемінде үш адам 
болуға тиіс, олардың біреуі төраға болып табылады.

3. Тəртіптік комиссияның құрамы уəкілетті басшының 
бұйрығымен бекітіледі. Тəртіптік комиссияның төрағасы бо-
лып уəкілетті басшы орынбасарларының біреуі тағайындалады. 
Бөлім шенің кадр аппаратының өкілі хатшы болып тағайын-
далады. Тəртіптік комиссияның хатшысы оның мүшесі болып 
табылмайды.

4. Уəкілетті басшылар мен олардың орынбасарларының теріс 
қылықтары арнаулы мемлекеттік органның тəртіптік комисси-
яларында қаралады. Жоғары офицерлердің теріс қылықтары – 
жоғары офицерлер қатарынан ғана тұратын тəртіптік комиссия-
да, аға офицерлердің теріс қылықтары аға офицерлер қатарынан 
тұратын тəртіптік комиссияда қаралады.

5. Тəртіптік комиссияның отырыстары қажеттілігіне қарай 
өткізіледі.
Тəртіптік комиссияның отырыстары тəртіптік комиссия 

мүшелерінің жалпы санының үштен екісі, бірақ кемінде үш адам 
болған кезде құқықты болады. Тəртіптік комиссияның мүшелері 
отырыстарға алмастыру құқығынсыз қатысады.

6. Тəртiптiк комиссияның мүшелерi отырыстың өткiзiлетiн 
күнi, орны, оның күн тəртiбi туралы отырысқа дейiн хабардар 
етiлуге жəне отырыс материалдарымен таныстырылуға тиiс.

7. Тəртiптiк комиссияның мүшесi өз бастығының, жақын 
туысының немесе жекжатының терiс қылығына қатысты, 
сондай-ақ егер тəртiптiк комиссия мүшесiнiң тиiстi шешiм 
қабыл дауға тiкелей немесе жанама мүдделiлiгi бар деп пайым-
дауға негіздер болса, қызметтiк тергеп-тексеру материалдарын 
қарауға жəне фактілердi зерттеуге қатысуға құқылы емес.

8. Тəртiптiк комиссияның мүшелерiне қызметтiк тергеп-тек-
серу материалдарын қарау барысында өздеріне белгiлi болған 
мəлiметтердi жария етуге тыйым салынады.

9. Тəртiптiк комиссияның отырысына өзіне қатысты қызметтiк 
тергеп-тексеру жүргiзiлген қызметкердің қатысуы мiндеттi.
Өзіне қатысты қызметтік тергеп-тексеру жүргізілген қызмет-

кер тəртіптік комиссияның отырысына дəлелсіз себеппен кел-
меген жағдайда, бұл факт тəртіптік комиссия отырысының хат-
тамасында көрсетіледі. 
Өзіне қатысты қызметтік тергеп-тексеру жүргізілген қызметк-

ердің тəртіптік комиссияның отырысына дəлелсіз себеппен 
келмеуі жаза қолдану туралы шешім қабылдау үшін кедергі 
болмайды.

10. Тəртiптiк комиссия терiс қылыққа қатысты қызметтiк тер-
геп-тексеру материалдарын қарайды жəне фактілердi зерттейдi. 
Тəр тiптiк комиссия өзіне қатысты қызметтiк тергеп-тексеру 
жүр гi зiлген қызметкердiң жəне қызметтiк тергеп-тексеруді 
жүргiз ген уəкілетті лауазымды адамдардың түсiнiктемелерi н 
тың дауы мүмкiн.
Қажет болған кезде, тəртiптiк комиссияның куəлар мен ма-

мандарды тыңдауға, терiс қылыққа (оқиғаға) қатысты матери-
алдарды сұратуға жəне кез келген фактіні зерттеуге құқығы бар.

11. Тəртiптiк комиссияның ұсыныстары тəртіптік комиссия 
мүшелерінің жалпы санының қарапайым көпшілік даусымен 
ашық дауыс беру арқылы қабылданады.
Тəртiптiк комиссияның мүшелерi өз пiкiрiн айқын айтуға жəне 

дауыс беру кезiнде қалыс қалмауға мiндеттi.
Дауыстар тең болған кезде төрағаның даусы шешушi болып 

табылады.
12. Тəртiптiк комиссия қызметтiк тергеп-тексеру материалда-

ры келіп түскен күннен бастап үш жұмыс күнi iшiнде басшыға 
қыз мет кердің тəртiптiк жауаптылығы туралы тиiстi ұсыныстар 
енгiзедi.
Тəртіптік комиссияның шешімі хаттамамен ресімделеді, 

оған тəртіптік комиссияның төрағасы, мүшелері мен хатшы 
қол қояды.»; 

39) 67-баптың 5, 6, 7, 8 жəне 9-тармақтары алып тасталсын; 
40) 68-баптың 5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Қызметтегi, кəсіби-қызметтік даярлықты жəне тəрбие 

процесін ұйымдастырудағы олқылықтары үшiн арнаулы (əске-
ри) оқу орнын немесе шет мемлекеттің білім беру ұйымын 
бітіргеннен кейiн қызмет өткеру үшiн келген қызметкерлерге 
тəртiптiк жауаптылық шараларын лауазымға кiрiскеннен кейiн 
кемiнде алты ай өткен соң қолдануға рұқсат етіледі.»;

41) 73-бапта:
1-тармақтағы «арнаулы (əскери) оқу орындарының курсант-

тарынан» деген сөздер «курсанттардан, тыңдаушылардан» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

3-тармақта:
бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын: 
«3. Қызметкерлер қызметті өткеру ерекшеліктері ескеріле 

оты рып жəне арнаулы мемлекеттік органдардың бірінші басшы-
лары айқындайтын тəртіппен, бюджеттік жоспарлау жөнін-
дегі орталық уəкілетті органмен келісу бойынша арнаулы 
мемлекеттік органдардың бірінші басшылары бекітетін норма-
лар бойынша мемлекет есебінен арнаулы киім нысанымен жəне 
басқа да заттай мүлікпен қамтамасыз етіледі.»; 
екінші бөліктегі «арнаулы (əскери) оқу орындарының ку р-

санттарынан» деген сөздер «курсанттардан, тыңдаушылардан» 
деген сөздермен ауыстырылсын;

5-тармақтың бірінші бөлігіндегі «арнаулы (əскери) оқу 
орындарының курсанттарынан» деген сөздер «курсанттардан, 
тыңдаушылардан» деген сөздермен ауыстырылсын;

6 жəне 7-тармақтардағы «арнаулы (əскери) оқу орында-
рының курсанттарынан» деген сөздер «курсанттардан, тыңдау-
шылардан» деген сөздермен ауыстырылсын;

42) 74-баптағы «арнаулы (əскери) оқу орындарының курсант-
тарынан» деген сөздер «курсанттардан, тыңдаушылардан» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

43) 77-бапта:
тақырыптағы, 1, 2 жəне 3-тармақтарындағы, 4-тармағының 

бірінші бөлігіндегі, 5-тармағындағы «Арнаулы (əскери) оқу 
орындарының курсанттарын, тыңдаушыларын», «Арнаулы 
(əскери) оқу орындарының курсанттары, тыңдаушылары», 
«арнаулы (əскери) оқу орындарының курсанттары, тыңдау-
шылары», «Арнаулы (əскери) оқу орындарының бiрiншi 
жəне екiншi курстар курсанттарына», «Арнаулы (əскери) 
оқу орын дарының курсанттары, тыңдаушылары», «Арнаулы 
(əскери) оқу орындарының курсанттарына» деген сөздер 
тиісінше «Курсанттарды, тыңдаушыларды», «Курсанттар, 
тыңдаушылар», «курсанттар, тыңдаушылар», «Бірінші жəне 
екінші курстар курсанттарына, тыңдаушыларына», «Курсанттар, 
тыңдаушылар», «Курсанттарға, тыңдаушыларға» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

6-тармағындағы, 7-тармағының бірінші бөлігіндегі, 
8-тармағының бірінші бөлігіндегі «Арнаулы (əскери) оқу 
орнының курсанты», «Арнаулы (əскери) оқу орнының курсан-
тына», «Арнаулы (əскери) оқу орнының курсанты» деген сөздер 
тиісінше «Курсант, тыңдаушы», «Курсантқа, тыңдаушыға», 
«Курсант, тыңдаушы» деген сөздермен ауыстырылсын;

44) 78-баптың 4-тармағының бірінші бөлігіндегі «арнаулы 
(əскери) оқу орындарының курсанттарынан» деген сөздер «кур-
санттардан, тыңдаушылардан» деген сөздермен ауыстырылсын;

45) 79-баптың 1-тармағының бірінші бөлігіндегі «арнаулы 
(əскери) оқу орындарының курсанттарынан» деген сөздер «кур-
санттардан, тыңдаушылардан» деген сөздермен ауыстырылсын;

46) 80-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 

«1. Қызметкер қызмет өткеру кезеңiнде немесе қызмет 
өткерген кезеңде алған жарақаты (контузиясы), ауруы салда-
рынан қызметтен шығарылғаннан кейiн қаза тапқан (қайтыс 
болған) жағдайда, оның мұрагерлерiне қаза тапқан күнi немесе 
қызметтен шығарылған күні соңғы атқарған лауазымы бойын-
ша алпыс айлық ақшалай жабдықталым мөлшерiнде бiржолғы 
өтемақы төлеу жүргізіледі.»;

47) 84-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 
«2. Арнаулы мемлекеттік органдардың мүлкі республикалық 

мүлік болып табылады жəне жедел басқару құқығында болады.»;
48) 85-баптың 5-тармағындағы «арнаулы (əскери) оқу 

орындарының курсанттарын, тыңдаушыларын» деген сөздер 
«курсанттарды, тыңдаушыларды» деген сөздермен ауысты-
рылсын.

16. «Əскери қызмет жəне əскери қызметшілердің мəрте-
бесі туралы» 2012 жылғы 16 ақпандағы Қазақстан Респуб-
ликасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парла ментінің 
Жаршысы, 2012 ж., №5, 40-құжат; 2013 ж., №1, 3-құжат; №2, 
10-құжат; №3, 15-құжат; №14, 72-құжат; №16, 83-құжат; 2014 
ж., №7, 37-құжат; №8, 49-құжат; №16, 90-құжат; №19-I, 19-
II, 96-құжат; 2015 ж., №11, 56-құжат; №15, 78-құжат; №19-І, 
100-құжат; №21-ІІІ, 135-құжат; №23-ІІ, 170-құжат):

1) 1-бап мынадай редакцияда жазылсын: 
«1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар
Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
1) адъюнкт – жоғары оқу орнынан кей інгі білімнің білім беру 

бағдарламаларын іске асыратын шетелдік əскери оқу орнында 
білім алып жатқан офицерлер жəне сержанттар (старшиналар) 
құрамдарының əскери қызметшісі; 

2) ауыспалы құрам – Қазақстан Республикасы Қарулы 
Күштерінің (бұдан əрі – Қарулы Күштер) штат санына кірмейтін 
əскери оқу орындарында білім алып жатқан Қарулы Күштер 
əскери қызметшілерінің санаты;

3) əскерге шақыру бойынша əскери қызмет өткеретін əскери 
қызметшілер – осы Заңда айқындалатын мерзімге Қазақстан 
Республикасының Қарулы Күштеріне, басқа да əскерлері мен 
əскери құралымдарына (бұдан əрі – Қарулы күштер, басқа да 
əскер лер мен əскери құралымдар) əскери қызметке шақырылған 
Қазақстан Республикасының азаматтары;

4) əскерге шақыруды кейінге қалдыру – осы Заңда көзделген 
негіздер бойынша азаматтарды əскери қызметке шақыру 
мерзімін ауыстыру;

5) əскерге шақыру жасына дейінгілер – əскери есепке 
алынғанға дейін əскери қызметке даярлықтан өтетін Қазақстан 
Республикасының ер азаматтары;

6) əскерге шақырылушылар – жергілікті əскери басқару 
органдарының əскерге шақыру учаскелеріне тіркелген жəне 
мерзімді əскери қызметке шақырылуға жататын Қазақстан 
Республикасының ер азаматтары;

7) əскери атақ – əскери қызметшіге жəне əскери міндеттіге 
берілетін əскери айырым белгісі;

8) əскери билет – азаматтың əскери қызметке тиесілігін жəне 
əскери міндеттілікке қатыстылығын айқындайтын бірыңғай 
мерзімсіз жеке есептік-əскери құжаты;

9) əскери бөлімнің штаты – жеке құрамның құрамын, ұйым-
дастырушылық-штаттық құрылымын, санын жəне қару-жарақ 
кадастрына сəйкес бекітіп берілген негізгі қару-жарақ пен əскери 
техника санын айқындайтын құжат; 

10) əскери есепке алу – əскерге шақырылушылар, əскери 
қызмет шілер мен жұмылдыру ресурстары туралы сандық жəне 
сапалық деректерді есепке алу жəне талдау жүйесі;

11) əскери жиындар – əскери міндеттілер мен азаматтардың 
əскери білім алуы жəне оны жетілдіруі мақсатында, сондай-
ақ Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де 
жағдайларда əскери басқару органдары, уəкілетті мемлекеттік 
органдар əскери даярлық бойынша өткізетін іс-шаралар. 
Əскери жиындар: 
оқу-жаттығу жиындары – əскери міндеттілерді, əскери оқу 

орындарына түскен кезде əскерге шақырылушыларды жəне 
əскери кафедралардың студенттерін даярлау жəне қайта даярлау 
мақсатында өткізілетін əскери жиындар түрі;
тексеру жиындары – соғыс уақытының ұйымдастырушылық-

штаттық құрылымында міндеттерді орындауға арналған, əскери 
бөлімдердің əзірлігін тексеру мақсатында өткізілетін əскери 
жиындар түрі;
арнайы жиындар – төтенше жағдай режимін енгізу жəне 

қамтамасыз ету, төтенше жағдайлар мен олардың салдарын жою 
жөніндегі іс-шараларды орындау мақсатында жəне Қазақстан 
Республикасының Президенті айқындайтын өзге де жағдайларда 
өткізілетін əскери жиындар түрі болып бөлінеді;

12) əскери интерн – əскери интернатурада білім алып жатқан 
əскери қызметші;

13) əскери интернатура – жоғары əскери оқу орнының құры-
лымдық бөлімшесі жүзеге асыратын, клиникалық практикаға 
рұқ сат алу үшін əскери қызметшілерді базалық жоғары меди-
цина лық білім беру шеңберінде клиникалық мамандықтар бой-
ынша даярлау нысаны;

14) əскери кафедра – запастағы офицерлер бағдарламасы 
бойынша азаматтарды əскери даярлауды жүзеге асыратын, 
Қазақстан Республикасы жоғары оқу орнының жанындағы 
кафедра; 

15) əскери киім нысаны – Қазақстан Республикасының 
Президенті бекіткен, əскери қызметшілердің Қарулы Күштерге, 
басқа да əскерлер мен əскери құралымдарға тиесілігін айқын-
дайтын, ерекшелік жəне айырым белгілері бар нысанды киім 
(киім-кешек) жəне жабдық;

16) əскери қызмет – егемендікті, аумақтық тұтастықты 
жəне Қазақстан Республикасы Мемлекеттік шекарасының 
қолсұғылмаушылығын қарулы қорғаумен байланысты əскери 
қауіпсіздікті тікелей қамтамасыз етуге бағытталған Қарулы 
Күштер, басқа да əскерлер мен əскери құралымдар əскери 
қызметшілерінің мемлекеттік қызметінің ерекше түрі; 

17) əскери қызмет мерзімі – Қарулы Күштерде, басқа да əскер-
лер мен əскери құралымдарда əскери қызметші мəртебесінде 
əскери қызмет өткерудің бүкіл кезеңі;

18 ) əскери қызмет өткеру туралы келісімшарт – уəкілетті орган 
мен Қазақстан Республикасының азаматы арасындағы азаматтың 
əскери қызметті өткеру кезеңіне тараптардың құқықтарын, 
міндеттерін жəне жауапкершілігін белгілейтін ерікті түрде 
əскери қызмет өткеру туралы шарт;

19) əскери қызметтен шығару – əскери қызметшіні осы Заңда 
көзделген негіздер бойынша запасқа қойып немесе отставкаға 
шығара отырып, əскери бөлімнің тізімдерінен алып тастау; 

20) əскери қызметшілер – Қарулы Күштерде, басқа да 
əскерлер мен əскери құралымдарда əскери қызметте болатын 
Қазақстан Республикасының азаматтары;

21) əскери лауазым – əскери қызмет функцияларын орын-
дау үшін лауазымдық өкілеттіктер мен лауазымдық міндеттер 
жүктелген Қарулы Күштер, басқа да əскерлер мен əскери құра-
лымдар мемлекеттік мекемесінің штаттық бірлігі;

22) əскери міндеттілер – əскери есепте тұратын жəне əскери 
есепт е тұрудың шекті жасына дейін запаста болатын Қазақстан 
Республикасының азаматтары;

23) əскери міндеттілер запасы (бұдан əрі – запас) – аудан-
дардың, облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті əскери 
басқару органдарында əскери есепте тұратын, соғыс уа-
қытында Қарулы Күштерді, басқа да ə с керлер мен əскери 
құралымдарды толық жасақтау, жұмылдыра өрістету жəне 
олардың шығынының орнын толтыру мақсатында пайдала-
нылатын, осы Заңда белгіленген жастағы əскери міндеттілер;

24) əскери міндеттілік – Қазақстан Республикасы азамат-
та рының Қазақстан Республикасын қорғау жөнін дегі кон-
ституциялық міндеті;

25) əскери оқу орны – Қорғаныс министрлігіне, Ұлттық 
қауіп сіздік комитетінің Шекара қызметіне жəне Қазақстан 
Республикасының Ұлттық ұланына ведомстволық бағынысты 
жəне əртүрлі деңгейдегі білім беру бағдарламаларын іске асы-
ратын білім беру ұйымы;

26) бастапқы əскери жəне технологиялық даярлық – орта, 
техникалық жəне кəсіптік білім беру ұйымдарында білім беру 
саласындағы уəкілетті орган айқындайтын əске ри іс негіздері, 
робот техникасы жəне ІТ-технологиялар бойынша міндетті 
оқыту пəні (оқу пəні); 

27) далалық шығу – далалық жағдайларда жауынгерлік, 
жұмылдыру жəне жедел дайындық бағдарламалары бойын-
ша сабақтар, сондай-ақ Қарулы Күштердің, басқа да əскерлер 
мен əскери құралымдардың мүддесінде арнайы далалық 
жұмыстарды орындау;

28) докторант – докторантурада білім алып жатқан əскери 
қызметші;

29) еңбек сіңірген жылдары – азаматтың əскери қызметте, 
арнаулы мемлекеттік жəне құқық қорғау органдарындағы 
қызмет те, фельдъегерлік қызметте, сондай-ақ Қазақстан Рес-
пуб ликасының заңдарында көзделген өзге де жағдайларда 
қызметте болуының күнтізбелікпен де, жеңілдікпен де есептеп 
шығарылатын ұзақтығы;

30) жалпыға бірдей əскери оқыту – Қазақстан Республикасының 
азаматтарын соғыс жағдайы енгізілген кезеңде əскери даярлыққа 
міндетті оқыту;

31) жеке құрам – Қарулы Күштердің, басқа да əскерлер мен 
əскери құралымдардың əскери қызметшілері мен азаматтық 
персонал адамдары;

32) кадет – техникалық жəне  кəсіптік немесе орта білімнен 
кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын 
əскери оқу орнында білім алып жатқан əскери қызметші; 

33) келісімшарт бойынша əскери қызмет өткеретін əскери 
қызметшілер – осы Заңда айқындалатын мерзімге Қарулы 
Күш  терге, басқа да əскерлер мен əскери құралымдарға əскери 
қыз метке ерікті түрде тұрған Қазақстан Республикасының 
азамат тары;

34) курсант – жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын 
іске асыратын əскери оқу орнында немесе шетелдік əс кери оқу 
орнында білім алып жатқан, оны бітіргеннен кейін офицерлік 
құрамның бірінші əскери атағы берілетін əскери қызметші;

35) курстық даярлық – халықаралық шарттарға немесе 
шақыруларға сəйкес шет мемлекеттердің əскери оқу орындарын-
да, оқу орталықтарында немесе білім беру ұйымдарында жүзеге 
асырылатын, Қарулы Күштердің əскери қызметшілері мен 
азаматтық персонал адамдарына қосымша білім беру нысаны;

(Жалғасы. Басы 17-19-беттерде) 

(Жалғасы 21-бетте) 
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36) қолданыстағы резерв – барлау қызметі шеңберінде 
жүктелген жедел міндеттерді орындайтын əскери қызметшілер;

37) Қорғаныс министрлігінің мамандандырылған ұйымы 
– əскерге шақырылушыларды, əскери міндеттілерді өтеусіз, 
өтеулі негіздерде оқыту мақсатында əскери-техникалық жəне 
өзге де мамандықтар бойынша, сондай-ақ шаруашылық қызметі 
негізінде көлік құралдарын басқару бойынша жəне техникалық 
жəне кəсіптік білімнің білім беру бағдарламалары бойынша аза-
маттарды даярлауды, қайта даярлауды жүзеге асыратын ұйым;

38) магистрант – магистратурада білім алып жатқан əскери 
қызметші;

39) мерзімді əскери қызмет – ер азаматтарды осы Заңда 
айқындалған тəртіппен Қарулы Күштерге, басқа да əскерлер мен 
əскери құралымдарға қатардағы жəне сержанттық құрамдардың 
əскери лауазымдарына шақыруға негізделген əскери қызмет;

40) отставка – əскери қызметтен шығарылған немесе əскери 
есептен алып тасталған, запаста болудың шекті жасына толған 
адамдардың не əскери есептен алып тасталып, əскери қызметке 
жарамсыз деп танылған адамдардың жағдайы;

41) офицерлер – офицерлік құрамның тиісті əскери атақтары 
берілген əскери қызметшілер;

42) психофизиологиялық жəне полиграфологиялық зерттеу-
лер – Қазақстан Республикасының əскери қызметшілері мен 
азаматтарының жеке психологиялық жəне психофизиологиялық 
қасиеттерін жан-жақты бағалауға бағытталған, тізбесін уəкілетті 
органның басшысы бекітетін лауазымдарда əскери қызмет 
өткеру үшін іріктеу кезінде жүзеге асырылатын тексеру іс-
шараларының жиынтығы;

43) ротация – əскери қызметшілерді Қарулы Күш тердегі, 
басқа да əскерлер мен əскери құралымдардағы тең жəне өзге 
де лауазымдарға ауыстыру;

44) сарбаздар (матростар) – сарбаздар (матростар) құрамының 
əскери лауазымдарын атқаратын əскери қызметшілер;

45) сержанттар (старшиналар) – сержанттық (старшина лық) 
лауазымдарды атқаратын əскери қызметшілер;

46) тəрбиеленушілер – əскери даярлық бойынша қосымша 
білім беру бағдарламалары бар жалпы орта, техникалық жəне 
кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын іске 
асыратын білім беру ұйымдарында білім алып жатқан Қазақстан 
Республикасының азаматтары;

47) теңізге шығу – міндеттерді орындау үшін корабльдер 
мен кемелер экипаждарының, əскери қызметшілердің ашық 
теңізге шығуы;

48) уəкілетті лауазымды адам – Қазақстан Республикасының 
Президенті бекітетін Қарулы Күштерде, басқа да əскерлер мен 
əскери құралымдарда əскери қызмет өткеру қағидаларында 
(бұдан əрі – Əскери қызмет өткеру қағидалары) белгіленген 
тəртіп пен əскери қызмет өткеру туралы келісімшарт жасасу 
құқығы берілген лауазымды адам;

49) уəкілетті орган – құрылымында əскери  қызмет өткеру 
көзделген мемлекеттік орган;

50) ұйымдастырушылық-штаттық іс-шаралар – Қарулы 
Күштерде, басқа да əскерлер мен əскери құралымдарда мем ле-
кеттік мекемелерді жəне олардың құрылымдық бөлім шелерін 
құру, тарату, қайта ұйымдастыру, орнын ауыстыру, бағы-
ныстылығын өзгерту, штаттарын өзгерту бойынша, сондай-ақ 
Қарулы Күштердің, басқа да əскерлер мен əскери құралымдардың 
құрамы мен штат санын өзгерту бойынша жүргізілетін іс-шаралар;

51) ұлан – негізгі  орта білім беру базасында техникалық жəне 
кəсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын, 
əскери оқу орнының бірінші немесе екінші курсында білім 
алып жатқан адам.»;

2) 2-баптың 1-тармағындағы «Қарулы Күштердегі» деген 
сөздер «Қарулы Күштердегі, басқа да əскерлер мен əскери 
құралымдардағы» деген сөздермен ауыстырылсын;

3) 4-баптың төртінші бөлігіндегі «Қарулы Күштердегі» де-
ген сөздер «Қарулы Күштердегі, басқа да əскерлер мен əскери 
құралымдардағы» деген сөздермен ауыстырылсын;

2) 5-бапта: 
1-тармақта: 
үшінші бөлікте:
төртінші абзац мынадай редакцияда жазылсын: 
«техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі жəне жоғары 

білім беру бағдарламаларын іске асыратын əскери оқу орында-
рына түскендер, егер бұған дейін олар əскери қызметшілер бо-
лып  табылмаса – əскери оқу орындары үшін, ұландарды қоспа-
ғанда, оқу құрамының тізімдеріне қабылдау туралы əскери оқу 
орны бастығының бұйрығы шыққан күннен бастап, ал шетелдік 
əскери оқу орнына түскен кезде – уəкілетті орган басшы сының 
оқуға жіберу туралы бұйрығы шыққан күннен бастап;»;
мынадай мазмұндағы бесінші абзацпен толықтырылсын:
«негізгі орта білім беру базасында техникалық жəне кəсіптік 

білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын əскери оқу 
орындарында оқудың екінші курсын аяқтаған ұландар əскери 
оқу орны бастығының оқуды жалғастыру, үшінші курсқа ау-
ыстыру жəне ауыспалы құрамның кадеті əскери лауазымына 
тағайындау туралы бұйрығы шыққан күннен бастап ие болады.»;
төртінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын: 
«Азамат əскери қызметтен шығарылуға (əскери жиындардың 

аяқталуына) байланысты əскери бөлімнің тізімдерінен алып тас-
талған күннен бастап, сондай-ақ Қазақстан Респуб лика сының 
арнаулы мемлекеттік жəне құқық қорғау органдарына ауыс-
тырылған жағдайда əскери қызметші мəртебесін жоғалтады.»;

3-тармақтың 5) жəне 6) тармақшалары мынадай редакцияда 
жазылсын:

«5) төтенше жағдайларды жоюға қатысқан;
6) далалық шығуда (теңізге шығуда) болған оқу-жаттығуларға 

немесе корабльдердің жорықтарына қатысқан;»;
5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«5. Əскери қызметшілерге олардың мəртебесін куəландыру 

үшін уəкілетті орган белгілеген тəртіппен жеке нөмір лері бар 
жетондар, əскери қызметшінің жеке куəліктері (əскери билеттер) 
жəне (немесе) қызметтік куəліктер беріледі.»; 
мынадай мазмұндағы 6 жəне 7-тармақтармен толықтырылсын: 
«6. Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің əскери 

барлау органдарының жедел-іздестіру жəне барлау қызметін 
жүзеге асыруға уəкілеттік берілген офицерлік құрамының əскери 
қызметшілеріне олардың жеке басын жəне өкілеттіктерін рас-
тау үшін Қазақстан  Республикасы Қорғаныс министрлігі əскери 
барлау органдарының қызметтік куəліктері беріледі. 
Қызметтік куəлікті беру, пайдалану тəртібін жəне оның си-

паттамасын Қазақст ан Республикасының Қорғаныс министрі 
айқындайды. 
Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің əскери 

барлау органы əскери қызметшісінің қызметтік куəлігі оның 
қаруды, арнайы құралдарды алып жүру жəне сақтау құқығын, 
Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес оған берілген 
өзге де өкілеттіктерін растайды. 

7. Заңнамалық тұрғыдан бекітіп берілген міндеттерді орындау 
мақсатында əскери полиция, əскери прокуратура органдарының 
жəне əскери-тергеу органдарының əскери қызметшілері мен 
қызметкерлеріне өздерінің жеке басын жəне өкілеттіктерін рас-
тау үшін қызметтік куəліктер мен жетондар беріледі.
Қызметтік куəліктер мен жетонды беру, пайдалану тəртібін 

жəне олардың сипаттамасын уəкілетті органның басшысы 
айқындай ды. 
Əскери полиция, əскери прокуратура органдарының жəне 

əскери-тергеу органдарының əскери қызметшілері мен қыз-
мет керлерінің қызметтік куəлігі олардың қаруды, арнайы 
құралдарды алып жүру жəне сақтау құқығын, Қазақстан Респуб-
ликасының заңдарына сəйкес əскери қызметшіл е р мен қызмет-
керлерге берілген өзге де өкілеттіктерді растайды.»; 

5) 6-бапта:
1-тармақтың екінші бөлігінде:
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 
«1) Қазақстан Республикасының Президентімен келісу бойын-

ш а Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін мемлекеттік 
бюджет есебінен қамтылатын Қазақстан Республикасы орган-
дары жұмыскерлерінің еңбегіне ақы төлеудің бірыңғай жүйесі 
не гізінде уəкілетті органдардың бірінші басшылары көздеген 
тəр тіппен мемлекет есебінен ақшалай ризықпен қамтамасыз 
етілуге;»;
мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:
«3-1) өздерінің құқықтарының бұзылғаны туралы білген 

күннен бастап өздеріне қатысты қабылданатын шешімдер мен 
əрекеттерге үш айдан кешіктірмей жоғары тұрған лауазымды 
адамдарға жəне (немесе) сотқа шағым жасауға;»; 

4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 
«4) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 

тəртіппен, уəкілетті лауазымды адаммен ке лісу бойынша 
əскери оқу орындарына түсуге, курстық даярлаудан, кəсіптік 
даярлаудан, қайта даярлаудан жəне біліктілігін арттырудан 
өтуге, сондай-ақ техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен 
кейінгі, жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің оқу 
бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына əскери 
емес мамандықтар бойынша түсуге (мерзімді қызметтегі əскери 
қызметшілерден, курсанттар мен кадеттерден басқа);»;

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«3. Əскери қызметшілердің өзге де құқықтары Қазақстан 

Республикасының заңдарында жəне Қазақстан Республикасы 
Президентінің актілерінде белгіленуі мүмкін.»;

6) 7-бапта: 
1-тармақта: 
мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:
«3-1) Əскери қызмет өткеру қағидаларында айқындалатын 

тəртіп пен жəне мерзімдерде өзін ротациялау туралы уəкілетті 
орган басшысының шешімін орындауға;»;

4) тармақшадағы «Қарул ы Күштердің» деген сөздер «Қарулы 
Күштердің, басқа да əскерлер мен əскери құралымдардың» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 
« 7) əскери киім нысанын киіп жүру қағидаларын сақтауға;»;
2-тармақтағы «Қарулы Күштер» деген сөздер «Қарулы Күш-

тер, басқа да əскерлер мен əскери құралымдар» деген сөздер-
мен ауыстырылсын;

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«4. Əскери қызметшілердің өзге де міндеттері Қазақстан 

Республикасының заңдарында жəне Қазақстан Республикасы 
Президентінің актілерінде белгіленуі мүмкін.»; 

7) 8-баптың 8) тармақшасындағы «атқаруға құқылы емес.» 
деген сөздер «атқаруға;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай 
мазмұндағы 9) тармақшамен толықтырылсын:

«9) уəкілетті басшының жіберуі бойынша мамандандырылған 
медициналық мекемелерде (наркологиялық диспансерлерде) 
алкогольдік, есірткілік немесе өзге де масаң күйді туғызатын 
заттарды тұтыну тұрғысынан медициналық куəландырудан 
өтуден бас тартуға немесе жалтаруға құқылы емес.
Куəландырудан өтуден бас тарту немесе жалтару əскери 

қызметтен шығаруға алып келеді.»;
8) 9-бапта:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«1. Азаматтарды əскери қызметке даярлау – бұл мемлекеттік орган-

дар əскерге шақыру жасына дейінгі жəне əскерге шақыру жасындағы 
азаматтармен оларды əскери қызмет негіздеріне оқыту мақсатында, 
сондай-ақ əскери қызмет өткеру үшін əскери-техникалық жəне өзге де 
мамандықтар бойынша даярлау жəне қайта даярлау мақсатында əскери 
міндеттілермен жүргізетін міндетті іс-шаралар кешені.»;

2-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«3) əскери-техникалық жəне өзге де мамандықтар бойынша 

даярлауды;»;
9) 12-бапта: 
тақырып, 1, 2, 3, 4, 5 жəне 6-тармақтар мынадай редакцияда 

жазылсын: 
«12-бап. Азаматтарды əскери-техникалық жəне өзге де 

ма ман дықтар бойынша даярлау
1. Азаматтарды əскери-техникалық жəне өзге де мамандықтар 

бойынша даярлау Қарулы Күштердің қажеттілігіне сəйкес өтеусіз 
негізде жəне оқуға арналған шығыстар толық немесе ішінара 
өтеле отырып, өтеулі негізде Қазақстан Республикасы Қорғаныс 
министрлігінің мамандандырылған ұйымдарында жүргізіледі.
Оқуға арналған шығыстарды ішінара өтеу кезінде оқу-

жаттығу атыстарын өткізу жəне жанар-жағармай материал-
дарымен қамтамасыз ету Қазақстан Республикасы Қорғаныс 
министрлігінің (бұдан əрі – Қорғаныс министрлігі) есебінен 
жүзеге асырылады.

2. Өтеусіз негізде əскери-техникалық жəне өзге де маман-
дықтар бойынша даярлауға денсаулық жағдайы бойынша əскери 
қызметке жарамды, он жеті жас алты айдан жиырма алты жасқа 
дейінгі, даярлықты бітіргеннен кейін мерзімді əскери қызметке 
шақырылуға жататын немесе жұмылдыру резервіне алынатын 
азаматтар тартылады. Кіші мамандарды даярлауға бөлінген тап-
сырысты Қорғаныс министрлігі қалыптастырады.

3. Өтеулі негізде əскери-техникалық жəне өзге де мамандықтар 
бойынша даярлауға:
денсаулық жағдайы бойынша əскери қызметке жарамды 

əскери міндеттілер;
денсаулық жағдайы бойынша əскери қызметке жарамды не-

месе шектеулі жарамды, соның ішінде əскери қызметке шақыру 
кейінге қалдырылған жиырма төрт жастан жиырма жеті жасқа 
дейінгі əскерге шақырылушылар тартылады.

4. Қорғаныс министрлігінің мамандандырылған ұйымдарында 
əскери-техникалық жəне өзге де мамандықтар бойынша əскерге 
шақырылушыларды, əскери міндеттілерді жинау, оларды жіберу 
жəне өтеусіз жəне өтеулі негіздерде оқыту, оқу-тəрбие процесін 
ұйымдастыру тəртібін, сондай-ақ оқу мерзімдерін Қазақстан 
Республикасының Қорғаныс министрі айқындайды.

5. Қорғаныс министрлігінің мамандандырылған ұйымдарында 
əскери-техникалық жəне өзге де мамандықтар бойынша білім 
алатын əскерге шақырылушылардың, əскери міндеттілердің 
санын Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрі 
жұмылдыру ресурстарына не кіші мамандарға қажеттілікті 
негізге ала отырып айқындайды.

6. Əскерге шақырылушыларды, əскери міндеттілерді əскери-
техникалық жəне өзге де мамандықтар бойынша оқытудың бас-
талуы мен аяқталуы болып Қорғаныс министрлігінің маман-
дандырылған ұйымы басшысының оқуға қабылдау жəне оны 
бітіру туралы бұйрықтары шыққан күн есептеледі.
Қорғаныс министрлігінің мамандандырылған ұйымдарында 

оқып жатқан азаматтар оқу кезеңінде əскери қызметші 
мəртебесіне ие болмайды.»;

7, 8, 9 жəне 10-тармақтар алып тасталсын; 
12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«12. Əскери-техникалық жəне өзге де мамандықтар бойын-

ша оқу кезеңінде əскерге шақырылушылардың, əскери 
міндеттілердің жұмыс орны (лауазымы) сақталады. Осы кезеңде 
олар, заңды тұлға таратылған жағдайларды қоспағанда, жұмыс 
берушінің бастамасы бойынша жұмыстан шығарылмайды, 
сондай-ақ білім беру ұйымы басшысының бастамасы бойынша 
білім беру ұйымынан шығарып жіберілмейді.»;

10) 13-баптың 1-тармағындағы «Қарулы Күштердің» де-
ген сөздер «Қарул ы Күштердің, басқа да əскерлер мен əскери 
құралымдардың» деген сөздермен ауыстырылсын;

11) 15-баптың 4-тармағындағы «Қарулы Күштерде» де-
ген сөздер «Қарулы Күштерде, басқа да əскерлер мен əскери  
құралымдарда» деген сөздермен ауыстырылсын;

12) 16-бапта: 
3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«3. Азаматтарды əскерге шақыру учаскелеріне тіркеуді жəне 

медициналық куəландыруды Қорғаныс министрлігі бекітетін 
Əскери міндеттілер мен əскерге шақырылушыларды əскери 
есепке алу қағидаларына жəне Қарулы Күштерде əскери-
дə рігерлік сараптама жүргізу қағидаларына сəйкес облыс-
тардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, 
аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың  əкімдері 
ұйымдастырады жəне қамтамасыз етеді.»; 

4-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын: 
«Медициналық (əскери-дəрігерлік) комиссия əскери қызметке 

жарамсыз деп танып, əскери есептен алып тасталған азаматтар 
əскери есепке қабылданбайды.»;

6-тармақта:
бірінші бөліктің 1), 2), 3), 4) жəне 5) тармақшалары мынадай 

редакцияда жазылсын: 
«1) комиссия төрағасы – ауданның, облыстық маңызы бар 

қаланың жергілікті атқарушы органы басшысының (əкімінің) 
орынбасары;

2) комиссия мүшелері:
ауданның, облыстық маңызы бар қаланың жергілікті əскери 

басқару органының өкілі;
ішкі істер органдарының тиісті аумақтық бөлімшесінің өкілі;
мемлекеттік денсаулық сақтау басқармасының тиісті 

жергілікті органы бастығының (бас дəрігердің) орынбасары – 
медициналық комиссияның төрағасы;
хатшы.»;
мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
«Азаматтарды əскерге шақыру пункттеріне (учаскелеріне) 

тіркеу графигін жергілікті атқарушы органның басшысы бекі-
теді.»; 

13) 17-баптың 1-тармағында:
бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын: 
«1. Ауданның, облыстық маңызы бар қаланың, кенттің, ауыл-

дың, ауылдық округтің əкімдері, сондай-ақ əскери міндет тілер 
мен əскерге шақырылушылар жұмыс істейтін ұйымдардың бас-
шылары өз құзыреті шегінде:»;

4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«4) əскерге шақыру жасына дейінгілерді тіркеген жəне аза-

маттарды əскери қызметке шақырған кезде азаматтарды басқа 
жергілікті жерлерден облыстардың, республикалық маңызы 
бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық маңызы 
бар қалалардың əскерге шақыру (жиын) пункттеріне жеткізуді 
қамтамасыз етуге міндетті.»;
мынадай мазмұндағы 10-тармақпен толықтырылсын: 
«10. Құқықтық статистика жəне арнайы есепке алу саласын-

дағы уəкілетті орган жергілікті əскери басқару органдарының 
сұрау салулары бойынша адамның қылмыстық құқық бұзу-
шылық жасағаны туралы мəліметтердің бар-жоғы туралы анық-
таманы жеті жұмыс күні ішінде ұсынуға міндетті.»; 

14) 18-баптың 1-тармағы үшінші бөлігінің 2) тармақшасы 
мынадай редакцияда жазылсын: 

«2) əскери оқу орындары кадеттерінің, курсанттарының, 
адъюнкттерінің, магистранттары мен докторанттарының, əскери 
интерндерінің əскери қызметі жəне оқуы жатады.»;

15) 20-бапта: 
төртінші бөліктің 1) тармақшасы мынадай редакцияда жа-

зылсын: 
«1) сержанттар (старшиналар) құрамына:
кіші сержанттарға – бір жыл;
сержанттарға – екі жыл;
аға сержанттарға – үш жыл;
3-сыныпты сержанттарға – төрт жыл;
2-сыныпты сержанттарға – бес жыл;
1-сыныпты сержанттарға – алты жыл;»;
бесінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Сарбаздар (матростар) құрамына, жоғары сержанттық 

құрам ға, полковниктерге (бірінші дəрежелі капитандарға) жəне 
жоғары офицерлік құрамға əскери атақтарындағы еңбек сіңірген 
жылдары белгіленбейді.»;
алтыншы бөліктегі «Қарулы Күштердегі» деген сөздер «Қару-

лы Күштердегі, басқа да əскерлер мен əскери құралым дардағы» 
деген сөздермен ауыстырылсын; 

16) 21-бапта:
1-тармақтағы «Қарулы Күштердің» деген сөздер «Қарулы 

Күштердің, басқа да əскерлер мен əскери құралымдардың» де-
ген сөздермен ауыстырылсын; 

2-тармақтағы «Қарулы Күштердегі» деген сөздер «Қарулы 
Күштердегі, басқа да əскерлер мен əскери құралымдардағы» 
деген сөздермен ауыстырылсын; 

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Əскери қызметшiлерді жасақтау, əскери лауазымдарға 

тағайындау, орнын ауыстыру, əскери лауазымдарынан босату, 
мемлекеттік, арнаулы мемлекеттік жəне құқық қорғау органда-
рына ауыстыру жəне қызметтен шығару Əскери қызмет өткеру 
қағидаларына сəйкес жүргiзіледi.
Тізбесін уəкілетті органның басшысы бекіткен лауазымдарға 

тағайындалатын Қарулы Күштердің, басқа да əскерлер мен 
əскери құралымдардың əскери қызметшілері мен азаматтық 
персонал адамдарына қатысты уəкілетті органның басшысы 
айқын даған тəртіппен психологиялық-физиологиялық жəне 
поли графологиялық зерттеулер қолданыла отырып, тексеру 
жүргізіледі.»;
мынадай мазмұндағы 4-2-тармақпен толықтырылсын:

«4-2. Оқудың үшінші курсына ауыстырылған ұлан, сондай-ақ 
жалпы орта білім беру базасындағы азамат немесе техникалық 
жəне кəсіптік, жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын 
іске асыратын əскери оқу орындарына қабылданған əскери 
қызметші Қарулы Күштердің кадеті не курсанты немесе əскери 
интерні ауыспалы құрамының əскери лауазымына тиісінше 
тағайындалады.
Қашықтықтан білім беру технологияларын пайдалана оты-

рып білім алушыларды қоспағанда, жоғары оқу орнынан кейінгі 
білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын əскери оқу 
орнына келісімшарт бойынша қабылданған əскери қызметші 
бұрын атқарған əскери лауазымынан босатылады жəне Қарулы 
Күштердің магистранты не докторанты немесе адъюнкті ауы-
спалы құрамының əскери лауазымына тағайындалады.»;

5-тармақта:
бірінші бөлікте:
4) жəне 6) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
«4) Əскери қызмет өткеру қағидаларына сəйкес мемлекеттің 

қорғанысы мен қауіпсiздігі мүддесінде жұмыстарды орындау 
мақсатында мемлекеттік органдарға, халықаралық жəне басқа 
да ұйымдарға iссапарға жiберілуіне байланысты уəкілетті орган 
басшысының қарамағында болған;»;

«6) шетелге қызметке, оқуға жіберілген əскери қызметші 
жұбайымен (əскери қызметші зайыбымен) бірге болған кезде 
уəкілетті орган басшысының қарамағында болған;»;

7) тармақша алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 8), 9) жəне 10) тармақшалармен 

толықтырылсын:
«8) əскери тағылымдама аяқталғанға дейін – оқып жатқан елдің 

заңнамасына сəйкес оқу бағдарламасы əскери тағылымдаманы 
көздейтін шет мемлекеттің жоғары əскери оқу орнын бітіруіне 
байланысты офицерлік құрамның «лейтенант» бірінші əскери 
атағы берілген əскери қызметшілер уəкілетті органның бірінші 
басшысының қарамағында болған; 

9) оқу уақытында – күндізгі оқу нысаны бойынша жоғары 
оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске 
асыратын білім беру ұйымдарына жіберілген жəне түскен əскери 
қызметшілер командирдің (бастықтың) қарамағында болған;

10) жиындар өткізу уақытында – əскери жиындар кезеңінде 
уəкілетті органның бірінші басшысының қарамағында болған 
жағ дайларда, əскери емес лауазымдарда əскери қызмет 
өткереді.»;
екінші бөлік алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 6 жəне 7-тармақтармен толықтырылсын:
«6. Əскери лауазымдарда болу мерзімдері Əскери қызмет 

өткеру қағидаларында айқындалады.
7. Əскери қызметші жыл сайынғы негізгі демалыстарда, 

əскери-медициналық (медициналық) мекемелерде емделуде 
болған кезеңдер қарамағында болу мерзіміне есептелмейді.»;

17) 22-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Басқа жергілікті жерге ауыстыруға байланысты ротация-

лауға мүгедек зайыбы (жұбайы) бар, мүгедек балалары (қамқор-
шысы болып табылатын), оның ішінде асырап алған мүгедек 
балалары бар немесе асырауында қартайған ата-анасы болатын 
адамдар жатпайды. Көрсетілген мəн-жайлар Əскери қызмет 
өткеру қағидаларында айқындалған тəртіппен актімен раста-
луы тиіс.»;

18) 22-1-бапта:
1-тармақта:
бірінші бөліктегі «Қарулы Күштердің» деген сөздер «Қарулы 

Күштердің, басқа да əскерлер мен əскери құралымдардың» деген 
сөздермен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
«Əскери прокуратура органдарының əскери қызметшілері 

Əскери қызмет өткеру қағидаларында айқындалатын тəртіппен 
жəне мерзімдерде уəкілетті орган басшысының шешімі бойын-
ша аттестаттау кезінде полиграфологиялық зерттеуден өтеді.»; 

2-тармақтың бірінші бөлігіндегі «Қарулы Күштердің» де-
ген сөздер «Қарулы Күштердің, басқа да əскерлер мен əскери 
құралымдардың» деген сөздермен ауыстырылсын;

19) 23-баптың 1-тармағында:
бірінші бөліктегі «Қарулы Күштердің» деген сөздер «Қарулы 

Күштердің, басқа да əскерлер мен əскери құралымдардың» деген 
сөздермен ауыстырылсын;
үшінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын: 
«Қарулы Күштердің, басқа да əскерлер мен əскери құралым-

дардың əскери киiм нысанын киіп жүру жəне айырым белгілерін, 
сондай-ақ басқа да белгілерді тағып жүру қағидаларын – 
Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрi, ал əскери 
киiм нысанының жекелеген заттарын киіп жүру жəне айырым 
белгiлерiн тағып жүру ерекшелiктерiн уəкілетті органдардың 
бiріншi басшылары белгілейдi.»; 
мынадай мазмұндағы төртінші бөлікпен толықтырылсын:
«Осы Заңның 26-бабы 1-тармағының 13) жəне 14) тармақ-

шаларында көзделген негіздер бойынша қызметтен шығарылған 
адамдардан басқа, Қарулы Күштерде, басқа да əскерлер мен 
əскери құралымдарда күнтізбелік есептеумен жиырма бес жəне 
одан көп жыл мінсіз қызмет еткен азаматтарға запасқа немесе 
отставкаға шығарылған кезде əскери киім нысанын киіп жүруге 
рұқсат етіледі.»;

20) 24-баптың 2-тармағында:
үшінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Əскери қызметші жұбайының (əскери қызметші зайыбының) 

одан əрі əскери қызмет өткеруіне (оқуға түсуіне) байланысты 
шетелге кеткен əскери қызметшілердің шетелде болу уақыты 
еңбек сіңірген жылдарына есептеледі.»;
мынадай мазмұндағы бесінші жəне алтыншы бөліктермен 

толықтырылсын:
«Мемлекеттік қызмет, соның ішінде құқық қорғау қызметі 

өтіліне мемлекеттік қызметші, құқық қорғау органының қызмет-
кері құрылымында əскери қызмет өткеру көзделген мемлекеттік 
органда əскери лауазымға уақытша тағайындалған кезеңдегі 
уақыт, сондай-ақ олардың бір мемлекеттік органнан басқа 
мемлекеттік органға ауысу уақыты есептеледі. 
Мемлекеттік қызметке кірген адамдар үшін əскери қызмет 

өткеру уақыты мен əскери лауазымға тағайындалу кезеңі 
мемлекеттік қызмет өтіліне есептеледі.»;

21) 25-бапта:
1-тармақта:
2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«2) майорға (үшіншi дəрежелi капитанға) дейiнгіні қоса 

алғанда, аға сержанттық құрамның жəне офицерлік құрамның 
əскери қызметшілеріне – қырық жеті жас;»;
мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:
«2-1) подполковниктерге – қырық сегіз жас;»;
2-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Шекті жасқа толған əскери қызметшіге баянаты бойынша 

уəкілетті органның басшысы:
1) ғылыми дəрежесі, ғылыми атағы, магистр немесе доктор 

дəрежесі болған жəне ол əскери оқу орындарында, əскери кафе-
драларда оқытушылық немесе ғылыми қызметті жүзеге асырған;

2) денсаулық жағдайы бойынша əскери қызмет өткеруге жа-
рамды, емдеу қызметін жүзеге асыратын медицина персоналы 
лауазымында немесе мемлекеттік авиацияда ұшу құрамының 
лауазымында не əскери прокуратура органдары офицерлік 
құрамы ның лауазымында əскери қызмет өткерген, жоғары 
кəсіби даярлығы, атқаратын л ауазымында жұмыс тəжірибесі 
болған жағдайларда, онымен жаңа келісімшарт жасасу арқылы 
əскери қызмет мерзімін бес жылға дейінгі мерзімге ұзартады.»; 

22) 26-бапта:
1-тармақта:
бірінші бөлікте:
6), 7), 9), 10) жəне 11) тармақшалар мынадай редакцияда 

жазылсын:
«6) Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріне, басқа 

да əскерлері мен əскери құралымдарына, арнаулы мемлекеттік 
немесе құқық қорғау органдарына ауысуды қоспағанда, 
мемлекеттік органдарға немесе мемлекеттік мекемелерге 
мемлекеттік қызметке ауысу;

7) əскери қызм етшіге қатысты келісімшарт талаптарын елеулі 
жəне (немесе ) жүйелі түрде (екі жəне одан көп рет) бұзу;»;

«9) Қазақстан Республикасының өкілді органдарына сайлану 
немесе тағайындалу;

10) судья лауазымына сайлану немесе тағайындалу; 
11) Қазақстан Республикасының азаматтығын тоқтату;»;
13) тармақшада:
бесінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«əскери қызмет міндеттерін атқару кезінде алкогольдік, 

есірткі лік немесе өзге де масаң күйде болу, сондай-ақ мамандан-
дырылған медициналық мекемелерде (наркологиялық диспан-
серлерде) алкогольдік, есірткілік немесе өзге де масаң күйді 
туғызатын заттарды тұтыну тұрғысынан медициналық куəлан-
дырудан өтуден бас тарту немесе жалтару;»;
алтыншы абзац алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы сегізінші абзацпен толықтырылсын:
«осы Заңның 38-бабының 2-тармағында көрсетілген 

мəліметтерді ұсынбау немесе бұрмалау;»;
тоғызыншы абзац алып тасталсын;
оныншы абзац мынадай редакцияда жазылсын: 
«арнаулы мемлекеттік орган  немесе ішкі істер органы əскери 

қызметшісінің қатарынан үш жəне одан көп сағат бойы дəлелсіз 
себептермен қызметте болмауы;»;
он бірінші абзац алып тасталсын;
он үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңында айқындалған жағдайлар;»;
мынадай мазмұндағы он төртінші абзацпен толықтырылсын:
«осы адамға заңды түрде тиесілі ақшаны, сондай-ақ мүлік тік 

жалдауға берілген мүлікті қоспағанда, коммерциялық ұйым-
дардың жарғылық капиталындағы меншік құқығымен тиесілі 
үлестерін, акцияларын (акциясын) жəне пайдалану кіріс алуға 
əкелетін өзге де мүлікті сенімгерлік басқаруға бермеу;»;

14) тармақшадағы «қызметіне сай келмеу əскери қызмет-
шілерді қызметтен шығару үшін негіздер болып табылады.» де-
ген сөздер «анықталған қызметіне сай келмеу;» деген сөздермен 
ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 15) тармақшамен толық-
тырылсын:

«15) техникалық жəне кəсіптік білім беру бағдарламаларын 
іске асыратын əскери оқу орындарының түлектерін, сондай-ақ 
əскери интерндерді, магистранттарды, докторанттарды жəне 
адъюнкттерді жоғары əскери оқу орындарынан шығарып жіберу 

жағдайларын қоспағанда, əскери оқу орнынан шығарып жіберу 
əскери қызметшілерді əскери қызметтен шығару үшін негіздер 
болып табылады.»;
екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Əскерге шақыру бойынша əскери қызметшiлер – осы 

баптың 1-тармағы бірінші бөлігінің 2), 4), 9), 10) жəне 11) 
тармақ шаларында, 13) тармақшасының екінші жəне үшінші 
абзацтарында көзделген негіздер бойынша, ал офицерлік 
құрамның əскерге шақыру бойынша əскери қызметшілер осы 
баптың 1-тармағы бірінші бөлігінің 12) тармақшасында жəне 
13) тармақшасының екінші абзацында да көзделген негіздер 
бойынша əскери қызметтен шығарылады.»;

6-тармақтың бірінші бөлігінің бірінші абзацы жəне 1) 
тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«6. Əскери қызмет мерзімі 2013 жылдың 1 қаңтарында он 
жылдан аз болған немесе көрсетілген күннен кейін əскери 
қызметке алғаш кірген əскери қызметшілерге əскери қызметте 
болудың шекті жасына толуына, денсаулық жағдайына неме-
се штат тардың қысқартылуына байланысты əскери қызметтен 
шығарылған кезде жұмыстан шығу жəрдемақысы:

1) келісімшарт бойынша əскери қызметшілерге: 
əскери қызмет мерзімі күнтізбелік 10 жылдан аз болғандарға 

– үш айлық ақшалай қамтылым мөлшерінде;
əскери қызмет мерзімі күнтізбелік 10 жылдан 20 жылға дейін 

болғандарға – бес айлық ақшалай қамтылым мөлшерінде;
əскери қызмет мерзімі күнтізбелік 20 жылдан 30 жылға дейін 

болғандарға – жиырма айлық ақшалай қамтылым мөлше рінде;
əскери қызмет мерзімі күнтізбелік 30 жылдан астам болған-

дарға – отыз айлық ақшалай қамтылым мөлшерінде төленеді;
келісімшарт бойынша əскери қызметке қайта кірген кезде 

жұмыстан шығу жəрдемақысының мөлшері, осы жұмыстан 
шығу жəрдемақысы бұрын қызметтен шығарылған кезде 
төленбеген жағдайларды қоспағанда, бұрын төленген жұмыстан 
шығу жəрдемақысы ескеріле отырып айқындалады;»;

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Бір жылдан аз қызмет өткерген немесе оқыған жəне 

келісімшарт бойынша əскери қызметтен шығарылған немесе 
əскери оқу орындарынан шығарып жіберілген, осы Заңның 
37-бабының 6-тар мағына сəйкес келісімшарт бойынша əскери 
қызметке кірген сарбаздар (матростар), сержанттар (старши-
налар) құрамының əскери қызметшілері, мерзімді қызметтің 
белгіленген мерзімін өткермеген, жиырма алты жасқа толмаған, 
бірақ он сегіз жастан кіші емес əскери оқу орындарының кур-
санттары мен кадеттері мерзімді қызметтің қалған мерзімін 
өткеру үшін белгіленген тəртіппен əскери бөлімдерге жіберіледі.
Бұрын мерзімді қызмет өткермеген, он сегіз жасқа толмаған, 

бір жылдан аз оқыған жəне шығарып жіберілген əскери оқу 
орындарының курсанттары мен кадеттері мерзімді қызметтің 
қалған мерзімін өткеру үшін белгіленген тəртіппен əскери 
қызметке шақыруға əскерге шақырылушыларды əскери есепке 
қою үшін тұрғылықты жері бойынша жергілікті əскери басқару 
органдарына жіберіледі.
Əскери оқу орнынан шығарып жіберілген курсанттар мен 

кадеттер үшін əскери қызметшілер мəртебесінде əскери оқу 
орындарында оқу уақыты мерзімді қызмет мерзіміне есептеледі.
Үлгерімсіздігі, тəртіпсіздігі үшін, өз бастамасы бойынша, 

теріс себептермен əскери қызметтен босату салдарынан əскери 
оқу орнынан шығарып жіберілген, сондай-ақ əскери қызмет өт-
керу туралы келісімшарт жасасудан бас тартқан əскери қыз метші 
əскери оқу орнында əскери қызметші мəртебесінде өзін оқы-
туға жұмсалған бюджет қаражатын мемлекетке өтеуге міндетті. 
Əскери оқу орнына қайта қабылдау Қазақстан Республи-

касының атқарушылық іс жүргізу туралы заңнамасына сəйкес, 
оқуға жұмсалған бюджет қаражатын өндіріп алуды тоқтата тұру 
үшін негіз болып табылады.
Əскери оқу орнын бітірген əскери қызметші теріс себептермен 

əскери қызметтен шығарылған жағдайда, келісімшарт мерзімі 
аяқталғанға дейін қызмет өткерілмеген əрбір толық айға про-
порционалды түрде өзін оқытуға жұмсалған бюджет қаражатын 
мемлекетке өтеуге міндетті. 
Əскери оқу орындарында əскери қызметшілерді оқытуға 

жұмсал ған бюджет қаражатын мемлекетке өтеу тəртібін уəкі-
летті органның бірінші басшысы айқындайды.»;
мынадай мазмұндағы 8-тармақпен толықтырылсын:
«8. Əскери қызметтен шығарылған адамдар қызметтен 

шығару туралы шешімге тиісті бұйрықтан үзінді көшірмемен 
танысқан күннен бастап үш айдан кешіктірмей, Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен жоғары 
тұрған қолбасшылыққа не сотқа шағым жасауға құқылы.»;

23) 27-бапта:
1-тармақтағы «Қарулы Күштерді» деген сөздер «Қарулы 

Күш терді, басқа да əскерлер мен əскери құралымдарды» деген 
сөздер мен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы 7-тармақпен толықтырылсын:
«7. Мерзімді əскери қызметке шақырылуға жататын азамат-

тардың медициналық комиссиядан өту кезеңінде жергілікті 
əскери басқару органдарына шақырту туралы шақыру қағазы 
болған кезде – жұмыс орны (лауазымы), жұмыс орны бойынша 
жалақысы, ал мерзімді əскери қызмет өткеру кезеңінде жұмыс 
орны (лауазымы) сақталады.»;

24) 28-бапта:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың, облыс-

тардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астана ның 
əскерге шақыру комиссиялары жергіліктi атқарушы орган-
дардың шешiмi бойынша əскерге шақыруды жүргізу кезеңiнде 
мынадай құрамда құрылады:

1) комиссия төрағасы – ауданның, облыстық маңызы бар 
қаланың, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, 
астананың, жергілікті атқарушы органы басшысының (əкімінің) 
орынбасары; 

2) комиссия мүшелері:
ауданның, облыстық маңызы бар қаланың, облыстың, 

республикалық маңызы бар қаланың, астананы ң жергілікті 
əскери басқару органының бастығы;
ішкі істер органдарының тиісті аумақтық бөлімшесінің өкілі;
ауданның, облыстық маңызы бар қаланың, облыстың, 

республикалық маңызы бар қаланың, астананың денсаулық 
сақтау басқармасының тиісті жергілікті органы бастығының 
(бас дəрігердің) орынбасары – медициналық комиссия төрағасы; 
хатшы.
Əскерге шақыру комиссияларының құрамына мемлекеттiк 

органдар мен қоғамдық бірлестіктердің өзге де өкiлдерi кiруi 
мүмкiн. Əскерге шақыру комиссиясының сандық құрамы тақ 
болуға тиiс.
Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың 

əскерге шақыру комиссиясының құрамына Қазақстан Респуб-
ликасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің аумақтық органы бас-
шысының орынбасары кіреді.
Азаматтарды əскери қызметке шақыруды жүргізу графигін 

жергiлiктi атқарушы орган бекiтедi.
Əскерге шақыру комиссиясының мүшелері азаматтарды 

мерзімді əскери қызметке заңсыз шақырғаны үшін Қазақстан 
Республикасының заңдарына сəйкес жауапты болады.»;

2-тармақтың 3) жəне 4) тармақшалары алып тасталсын;
3-тармақтың бірінші жəне екінші бөліктері алып тасталсын;
25) 29-бапта:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Азаматтардың əскери қызметке жарамдылық дəрежесін 

айқындау үшін облыстарда, республикалық маңызы бар 
қалаларда, астанада, қалалар мен аудандарда жергілікті атқарушы 
органдардың шешімімен тұрақты негізде медициналық комис-
сиялар құрылады, олар:

1) əскерге шақыру жасына дейінгілерді;
2) əскерге шақырылушыларды;
3) əскери жиындарға шақырылатын əскери міндеттілерді;
4) əскери оқу орындарына, əскери кафедраларға, Қорғаныс 

министрлігінің мамандандырылған ұйымдарына келісімшарт 
бойынша əскери қызметке кіретін азаматтарды медициналық 
куəландырудан өткiзеді.»;

2-тармақ алып тасталсын;
26) 31-баптың екінші бөлігіндегі «Қарулы Күштердi» де-

ген сөздер «Қарулы Күштердi, басқа да əскерлер мен əскери 
құралымдарды» деген сөздермен ауыстырылсын; 

27) 33-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«33-бап. Əскери мiндеттілердi əскери жиындарға шақыру
Əскери мiндеттiлер:
1) орталық атқарушы органдар жүргізетін жұмылдыру 

дайындығы жөніндегі республикалық іс-шаралар шеңберінде – 
Қазақ стан Республикасы Қорғаныс министрінің бұйрығы негізiнде;

2) облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың жергілікті атқарушы органдары жүргізетін жұмыл-
дыру дайындығы, аумақтық қорғаныс дайындығы жөнін-
дегі іс-шаралар шеңберінде – Қазақстан Республикасы 
Қарулы Күштерінің Бас штабымен келісу бойынша облыс, 
республикалық маңызы бар қала, астана əкімдігінің қаулысы 
негізінде əскери жиындарға шақырылады.»;

28) 36-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 4-1) тармақ-
шамен толықтырылсын:

«4-1) «Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік ор-
гандары туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 51-бабының 
9-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, Қазақстан 
Республикасының арнаулы мемлекеттік органдарында қызмет 
өткергендер;»;

29) 37-бапта:
1-тармақтағы «Қарулы Күштердiң» деген сөздер «Қарулы 

Күштердiң, басқа да əскерлер мен əскери құралымдардың» де-
ген сөздермен ауыстырылсын;

4-тармақтағы «Қарулы Күштерде» деген сөздер «Қарулы 
Күштерде, басқа да əскерлер мен əскери құралымдарда» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Техникалық жəне кəсіптік, жоғары білімі бар жəне алты ай 

қызмет өткерген мерзiмдi əскери қызметтегі əскери қызметшілер 
Əскери қызмет өткеру қағидаларында айқындалатын тəртіппен 
келiсiмшарт бойынша əскери қызметке кiруге құқылы.
Ұлан оқудың үшінші курсына ауысқан кезде əскери қызмет 

өткеру туралы келісімшарт жасасады.»;
мынадай мазмұндағы 7-тармақпен толықтырылсын:

(Жалғасы. Басы 17-20-беттерде) 

(Соңы 22-бетте) 
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«7. Офицерлік құрамды əскерге шақыру бойынша əскери 
қызметшілер əскери қызмет мерзімі өткеннен кейін Əскери 
қызмет өткеру қағидаларында айқындалатын тəртіппен 
келiсiмшарт бойынша əскери қызметке кiруге құқылы.»;

30) 38-бапта:
1 жəне 2-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Келiсiмшарт бойынша əскери қызметке кіретін адамдар 

мынадай талаптарға сай келуге:
1) Қазақстан Республикасының азаматтығына ие болуға;
2) қажетті жеке, моральдық жəне кəсіби қасиеттерге, білім 

деңгейіне ие болуға, денсаулық жағдайы бойынша əскери 
қызметке жарамды болуға; 

3) курсанттарды, кадеттерді қоспағанда, он сегіз жастан кіші 
болмауға жəне əскери қызметте болудың шекті жасына толуға: 
келісімшарт бойынша əскери қызметке алғаш кіретіндер не-

месе сарбаздар (матростар) құрамының жəне кіші сержанттық 
құрамның лауазымдарына тағайындалу үшін – он бес жас;
кіші офицерлік жəне аға сержанттық құрамдардың лауазым-

дарына тағайындалу үшін – он жас;
аға офицерлік немесе жоғары сержанттық құрамның лауа-

зымдарына – бес жас қалғанға дейін;
4) əйелдерді қоспағанда, мерзімді əскери қызметті өткеруге не 

əскери кафедрада оқудан немесе əскери-техникалық мамандарды 
даярлау бойынша Қорғаныс министрлігінің мамандандырылған 
ұйымдарында əскери даярлықтан өтеулі негізде өтуге тиіс. 
Келісімшарт бойынша əскери қызметке кіретін адамдар 

əскери қызмет өткеруге байланысты заңдармен белгіленген 
шектеулерді жəне «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген сы-
байлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді өзіне қабылдайды, олар 
жазбаша нысанда тіркеледі. 

2. Келiсiмшарт бойынша əскери қызметке:
1) сот əрекетке қабiлетсiз немесе əрекет қабілеті шектеулi 

деп таныған;
2) əскери-дəрiгерлiк комиссияның қорытындысына сəйкес 

əскери қызмет міндеттерін орындауға кедергі келтiретін ауруы бар;
3) сот белгілі бір мерзім ішінде мемлекеттік лауазымдарды 

атқару құқығынан айырған;
4) əскери қызметшінің əскери қызметте болуына байланысты 

заңдарда белгіленген шектеулерді жəне «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңында 
белгіленген сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді өзіне 
қабылдаудан бас тартқан;

5) заңда белгіленген тəртіппен өтелмеген немесе алынбаған 
сотталғандығы бар;

6) қылмыс жасағаны үшін бұрын сотталған немесе Қазақстан 
Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 35-бабы бірінші 
бөлігінің 3), 4), 9), 10) жəне 12) тармақтары немесе 36-бабы 
негізінде қылмыстық жауаптылықтан босатылған;

7) əскери қызметке кіргенге дейін үш жыл ішінде сыбайлас 
жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін сот тəртібімен 
əкімшілік жаза қолданылған;

8) сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған;
9) тізбесін уəкілетті органның басшысы бекітетін лауазым дар 

үшін психологиялық-физиологиялық немесе полиграфологиялық 
зерттеуден не медициналық куəландырудан өтпеген;

10) қызметке кірер алдындағы үш жыл ішінде қылмыстық 
теріс қылық жасағаны үшін өзіне қатысты соттың айыптау 
үкімі шыққан немесе қызметке кірер алдындағы үш жыл ішінде 
қылмыстық теріс қылық жасағаны үшін Қазақстан Республикасы 
Қылмыстық-процестік кодексінің 35-бабы бірінші бөлігінің 
3), 4), 9), 10) жəне 12) тармақтары немесе 36-бабы негізінде 
қылмыстық жауаптылықтан босатылған; 

11) мемлекеттік немесе əскери қызметтен, арнаулы мемлекет-
тік органдардан, құқық қорғау органдарынан, соттардан жəне 
əділет органдарынан терiс уəждер бойынша шығарылған;

12) арнайы тексеруден өтпеген жəне (немесе) өзі туралы не 
өзінің жақын туыстары (ата-анасы, балалары, асырап алушы-
лары, асырап алынғандар, ата-анасы бір жəне ата-анасы бөлек 
аға-інілері мен апа-сіңлілері (қарындастары), аталары, əжелері, 
немерелері) туралы немесе жұбайы (зайыбы) жəне оның жақын 
туыстары туралы көрінеу жалған мəліметтер хабарлаған;

13) уəкілетті органның басшысы бекіткен дене шынықтыру 
дайындығы бойынша нормативтерді орындамаған;

14) қылмыстық топ құрамында қылмыс жасаған;
15) өзіне қатысты қылмыстық топ құрамындағы қылмыс тура-

лы қылмыстық істі Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексі 
Ерекше бөлігінің тиісті бабында көзделген бас бостандығынан 
айыру түріндегі жазаның төменгі шегінің мерзімі өткенге дейін 
Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 35-
бабы бірі нші бөлігінің 3), 4), 9), 10) жəне 12) тармақтары не-
месе 36-бабы негізінде қылмыстық қудалау органы немесе сот 
тоқтатқан адам қабылданбайды.
Əскери қызметке кіретін адамға қатысты арнайы тексеру 

жүргізiледi.
Тізбесін уəкілетті органның басшысы бекіткен лауазымдарға 

келісімшарт бойынша əскери қызметке кіретін адамдарға 
қатысты уəкілетті органның басшысы айқындаған тəртіппен 
пс ихологиялық-физиологиялық жəне полиграфологиялық зерт-
теулер қолданыла отырып, тексеру жүргізіледі.»;

4-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) осы баптың 2-тармағында көрсетілген мəліметтерді 

ұсынбау немесе бұрмалау;»;
мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:
«5. Келісімшарт бойынша əскери қызметке кіретін кезде аза-

мат жəне оның зайыбы (жұбайы) «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес 
кірістері мен мүлкі туралы декларацияны тапсырғаны туралы 
мəліметтерді ұсынуға міндетті.»;

31) 39-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«39-бап. Азаматтардың əскери оқу орындарына түсуі,  

сон дай-ақ шығарып жіберу жəне қайта қабылдау. Əскери 
оқу орындарында білім алып жатқан  азаматтармен əскери 
қыз мет өткеру туралы  келiсімшарттар жасасу

1. Жалпы орта білім беру базасында жоғары, техникалық жəне 
кəсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын 
əскери оқу орындарына түсуге:

1) əскери қызмет өткермеген, оқуға түсетін жылы он 
жеті жасқа толған, бірақ жиырма екі жастан аспаған 
азаматтардың;

2) əскери қызмет өткерген азаматтардың жəне мерзiмдi əскери 
қызмет өткерiп жүрген əскери қызметшілердің оқуға түсетін 
жылы жиырма төрт жасқа толғанға дейін;

3) жиырма бес жасқа толғанға дейін келісiмшарт бойынша əс-
ке ри қызмет өткерiп жүрген əскери қызметшiлердің құқығы бар.
Азаматтардың əскери оқу орындарына түсуі уəкілетті ор-

ган бекітетін Əскери оқу орындарына қабылдау қағидаларына 
сəйкес конкурстық н егізде жүзеге асырылады.
Кадеттер, курсанттар құрамына қабылдауға конкурс өткізу 

ке зінде көрсеткіштері бірдей болған жағдайда:
жетім-балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 

балалардың;
əскери даярлық бойынша қосымша бағдарламалары бар білім 

беру ұйымдары түлектерінің;
қызмет өткеру уақытында қаза тапқан, хабар-ошарсыз кеткен 

немесе əскери қызмет өткерген кезеңде мүгедек болып қалған 
əскери қызметшілер балаларының;

«Алтын белгі» белгісімен наградталған адамдардың;
тізбесін білім беру саласындағы уəкілетті орган айқын-

дайтын, соңғы үш жылда жалпы білім беретін пəндер 
бойын ша халықаралық олимпиадалар мен ғылыми жобалар 
конкурстарының (ғылыми жарыстардың), орындаушылардың 
республикалық жəне халықаралық конкурстарының жəне 
спорттық жарыстардың бірінші – үшінші дəрежелі дипломдар-
мен наградталған жеңімпаздарының, өздері таңдаған мамандық 
олимпиаданың немесе конкурстың пəніне сəйкес келген 
жағдайда, ағымдағы жылы жалпы білім беретін пəндер бойынша 
президенттік, республикалық олимпиадалар мен ғылыми жоба-
лар конкурстарының бірінші – үшінші дəрежелі дипломдармен 
наградтталған жеңімпаздарының артықшылықты құқығы бар.
Шетелдік əскери оқу орындарына оқуға жіберілген əскери 

қызметшілер Қазақстан Республикасының халықаралық шарт-
тарына жəне келісімшарттарға, сондай-ақ оқуға шақыруға сəйкес 
білім алады.

2. Негізгі орта білім беру базасында техникалық жəне кəсіптік 
білім беру бағдарламаларын іске асыратын əскери оқу орында-
рына тү суге оқуға түсетін жылы он бес жасқа толған, бірақ он 
жеті жастан аспаған азаматтардың құқығы бар. 

3. Əскери-дəрігерлік комиссияның оң қорытындысы негізінде 
қайта қабылданған адамдарды қоспағанда, егер шығарып 
жіберілген күнінен бастап бір жыл өтпесе, адамның əскери оқу 
орнына қайта қабылдануына рұқсат берілуі мүмкін.

4. Əскери қызметтен теріс себептермен шығарылған адам 
əскери оқу орнына қайта қабылданбайды.

5. Жоғары бiлiмнiң бiлiм беру бағдарламаларын iске асыра-
тын əскери оқу орындарының түлектеріне «лейтенант» əскери 
атағы беріледі.
Техникалық жəне кəсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын 

іске асыратын əскери оқу орындарын бітіргеннен кейін əскери 
қызметшілерге «кіші сержант» əскери атағы беріледi.
Əскери-медициналық факультеттің  курсанттарына «медицина 

қызметінің лейтенанты» əскери атағы бакалавриат бағдарламасы 
бойынша оқуды бітіргеннен кейін беріледі.
Əскери интернатура бағдарламалары бойынша оқуды жалғас-

тыратын əскери қызметшілер ауыспалы құрамның əскери 
интерні əскери лауазымында əскери қызмет өткереді.»;

32) 39-1-баптың 2-тармағының бірінші бөлігі жəне 4-тармағы 
мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Ұлттық қорғаныс университетіне түсуге өздерінің кадр 
органдарының жіберуі бойынша əскери қызметшілердің, арнаулы 
мемлекеттік органдардың офицерлік құрамы қызметкерлерінің, 
сондай-ақ мемлекеттік құпияларға рұқсаты болған кезде Қарулы 
Күштердің азаматтық персонал адамдарының құқығы бар. Бұл рет-
те Қарулы Күштердің азаматтық персонал адамдары қашықтықтан 
білім беру технологияларын қолдана отырып қана білім алады.»;

«4. Магистрант немесе докторант лауазымына тағайындалған 
əскери қызметшілер, арнаулы мемлекеттік органдардың қызмет-
керлері Қазақстан Республикасының Президентімен келісу бой-
ынша Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін мемлекеттік 
бюджет есебінен қамтылатын Қазақстан Республикасы 

органдары жұмыск  ерлерінің еңбегіне ақы төлеудің бірыңғай 
жүйесіне сəйкес ақшалай ризықпен қамтамасыз етіледі.»;

33) 40-баптың 1-тармағының 1), 5) жəне 6) тармақшалары 
мынадай редакцияда жазылсын:

«1) үш жылға – келісімшарт бойынша əскери қызметке алғаш 
кіретін адамдар үшін;»;

«5) курсанттар, кадеттер жəне əскери интерндер үшін – əскери 
оқу орнындағы оқу мерзіміне жəне оны бітіргеннен кейiн əскери 
қызметтің он жылына (ұшу құрамының курсанттары үшін – оны 
бітіргеннен кейін əскери қызметтің он бес жылына);

6) тыңдаушылар, магистранттар, докторанттар, адъюнкттер 
үшін – оқу мерзіміне жəне əскери оқу орнын бітіргенн  ен кейін 
əскери қызметтің бес жылына не əскери қызметте болудың шекті 
жасына толғанға дейін жасалады.»;

34) 41-бапта:
1-тармақта:
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) запасқа алына отырып, əскери қызметтен жəне Қазақстан 

Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінен шығарылған;»;
мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:
«1-1) арнаулы мемлекеттік органдардың:
қатардағы жəне сержанттық құрам қатарынан;
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінен;
теріс себептер бойынша;
келісімшарт талаптарын орындамауына байланысты 

қызметтен шығарылған қызметкерлері;»;
6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 
«6) Қорғаныс министрлігінің мамандандырылған ұйымда-

рында өтеулі негізде əскери-техникалық жəне өзге де маман-
дықтар бойынша оқудан өткен адамдар запасқа алынды деп 
есептеледі.»;

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Мерзiмдi əскери қызметке шақырудан босатылған жəне 

жиырма жеті жасқа толуына байланысты əскерге шақыруды 
кейінге қалдырудың берілуімен əскери қызмет өткермеген адам-
дарды, сондай-ақ Қорғаныс министрлігінің мамандандырылған 
ұйымдарында əскери-техникалық жəне өзге де мамандықтар 
бойынша өтеулі негізде оқудан өткен азаматтарды ауданның, 
облыстық маңызы бар қаланың жергiлiктi əскери басқару ор-
гандары запастағы «қатардағы жауынгер» («матрос») əскери 
атағын бере отырып, запасқа алады.»;
мынадай мазмұндағы 5-1-тармақпен толықтырылсын:
«5-1. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінен 

шығарылған қызметкерлер өздерінің арнаулы атағына тең 
запастағы əскери атақ беріле отырып, запасқа алынып, жергiлiктi 
əскери басқару органдарына есепке алуға жіберіледі.»;

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Қорғаныс министрлігінің əскери барлау органдары əскери 

қызметшілерінің қолданыстағы резервте болуы барлау қызметі 
шеңберінде жүктелген жедел міндеттерді орындау кезінде 
əскери қызмет өткеруді қамтиды. Қорғаныс министрлігінің 
əскери барлау органдары əскери қызметшілерінің қолданыстағы 
резерв те болу тəртібін Қазақстан Республикасының Қорғаныс 
министрі айқындайды.»;

35) 44-бапта:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Əскери жиындар кезеңіндегі əскери міндеттілерді 

қоспағанда, əскери қызметшілер Қазақстан Республикасының 
Президентімен келісу бойынша Қазақстан Республикасының 
Үкіметі бекітетін мемлекеттік бюджет есебінен қамтылатын 
Қазақстан Республикасы органдары жұмыскерлерінің еңбегіне 
ақы төлеудің бірыңғай жүйесі негізінде белгіленетін ақшалай 
ризықпен қамтамасыз етіледі.
Мерзімді қызметтегі əскери қызметшілерді, əскери оқу 

орындарының кадеттері мен курсанттарын қоспағанда, əскери 
қызметшілердің ақшалай ризығы ақшалай жабдықталымды 
(лауазым дық айлықақыны жəне əскери атағы бойынша айлық-
ақыны), қызмет өткерудің ерекше жағдайлары үшін үстеме ақы-
ларды жəне Қазақстан Республикасының заңнамасында көз-
делген басқа да үстемеақылар мен қосымша ақыларды қамтиды.
Мерзімді қызметтегі əскери қызметшілердің, əскери оқу 

орындарының кадеттері мен курсанттарының ақшалай ризығы 
(стипендиясы) лауазымдық айлықақыны ғана қамтиды.
Лауазымдық айлықақыны есептеу үшін қызмет өтіліне:
1) еңбек сіңірген жылдары;
2) мемлекеттік қызметте болу уақыты;
3) əскери қызметке кірер алдында соңғы мемлекеттік ұйымда 

басшылық лауазымдардағы немесе сəйкес мамандықтар бойын-
ша лауазымдардағы жұмыс уақыты кіреді. 
Келісімшарт бойынша əскери қызметшілердің лауазымдық 

айлықақылары мен əскери атақтары бойынша айлықақыларының 
мөлшері тиісті лауазымдардағы мемлекеттік қызметшілердің 
лауазымдық айлықақыларының мөлшерінен жəне тиісті арнаулы 
атақтар мен сыныптық шендерге қосымша ақылар мөлшерінен 
төмендетілмей белгіленеді.
Əскери қызметшілерге ақшалай ризық: 
1) дəлелсіз себептермен əскери қызметте болмаған;
2) осы Заңның 21-бабы 5-тармағының 6), 8) жəне 9) тармақ-

шаларында көзделген жағдайларда əскери емес лауазымдарда 
əскери қызмет өткерген;

3) қамақта болған кезеңдерде;
4) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 

жағдайларда төленбейді.
Ақшалай ризықты, жəрдемақылар мен басқа да төлемдерді 

төлеу тəртібін уəкілетті органдар белгілейді.»;
5-тармақта:
үшінші жəне төртінші бөліктер мынадай редакцияда жа-

зылсын:
«Жеке меншік құқығына негізделген денсаулық сақтау ұйым-

дарына жəне жеке медициналық практикамен айналысатын жеке 
тұлғаларға, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі 
шегінде əскери қызметшілерге медициналық көмек көрсету 
жөніндегі шығындарды өтеу денсаулық сақтау саласындағы 
уəкілетті орган айқындаған тəртіппен бюджет қаражаты есебінен 
жүзеге асырылады.
Денсаулық сақтау ұйымдарында ақылы қызметтер көрсету 

тəртібі мен шарттарына сəйкес көрсетілген медициналық 
қызметтерді қоспағанда, емделуге жұмсалған қаражатты əскери 
қызметшілерге тегін медициналық көмектің кепілдік берілген 
көлемі шегінде құрылымында олар əскери қызмет өткеретін 
уəкілетті орган өтейді.»;
бесінші бөліктегі «Қарулы Күштердің» деген сөздер «Қарулы 

Күштердің, басқа да əскерлер мен əскери құралымдардың» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

7-тармақта:
бірінші бөліктің 9) жəне 11) тармақшалары мынадай редак-

цияда жазылсын: 
«9) күзету бойынша əскери эшелон, қарауыл құрамында 

барған жəне əскери жүкпен қабылдау орнына дейін жəне кері 
қайтқанда ілесіп жүрген кезде;»;

«11) гауптвахтаға жапқан кезде;»;
мынадай мазмұндағы төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші 

жəне сегізінші бөліктермен толықтырылсын:
«Негізгі азық-түлік үлестерінің белгіленген нормалары 

бойын ша тамақтандырумен қамтамасыз етуге мүмкін болмаған 
кезде келісімшарт бойынша əскери қызметшілерге уəкілетті 
орган ның басшысы айқындаған тəртіппен жалпы əскери үлес 
құны мөлшерінде ақшалай өтемақы төленеді.
Оқу-жаттығу жиындары кезеңінде əскери кафедралардың 

студенттері, əскери оқу орындарына түскен кезінде əскерге 
шақырылушылар, сондай-ақ «Жас ұлан» республикалық 
мектептеріне оқуға түсу емтихандарын тапсыру үшін келген 
жəне казармалық жағдайда тұратын кандидаттар тиісті нормалар 
бойынша тамақтандырумен қамтамасыз етіледі.
Тамақтандыруды ұйымдастыру тəртібін уəкілетті органның 

басшысы айқындайды.
Ұдайы жауынгерлік əзірліктегі əскери бөлімдерде взвод (топ, 

есептоп) жəне рота (батарея, жеке взвод, 4-дəрежелі корабль) 
бөлімшелеріндегі офицерлік құрам лауазымдарындағы, сондай-
ақ қатардағы жəне сержанттық құрамдар лауазымдарындағы 
Қарулы Күштердің əскери қызметшілері қызмет уақытының 
регламентінде белгіленген жұмыс күндері мемлекет есебінен 
тамақтандырумен (түскі аспен) қамтамасыз етіледі.
Осы тармақта көрсетілген əскери бөлімдердің тізбесін 

Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрі айқындайды.»;
8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Уəкілетті орган айқындаған тəртіппен əскери қызмет-

шілердің:
1) əскери қызметке, əскери жиындарға шақырылған;
2) басқа жергілікті жерге, оның ішінде əскери бөлімнің немесе 

бөлімшенің құрамында жаңа қызмет орнына ауысқан;
3) уəкілетті орган жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

бағдарламаларын іске асыратын əскери оқу орындарына, басқа да 
білім беру ұйымдарына, оның ішінде шетелдік оқу орындарына 
оқуға жіберген, сондай-ақ үлгерімсіздігі, тəртіпсіздігі үшін, басқа 
да теріс себептермен немесе өз бастамасы бойынша шығарып 
жіберу жағдайларын қоспағанда, оқу бітіргеннен кейін;

4) əскери-медициналық бөлімшелер Қазақстан Республи-
касының шегінде стационарлық емдеу орнына, оның ішінде 
əскери-дəрігерлік (ұшу) комиссиядан өту үшін жіберген жəне 
кері қайтқан;

5) қызметтік іссапармен жол жүрген жəне кері қайтқан;
6) оқу-жаттығуларға, далалық шығуға (теңізге шығуға), əскер-

лер парадтарына жол жүрген жəне кері қайтқан;
7) төтенше жағдайларды жоюға қатысқан жəне кері қайтқан;
8) ұрыс қимылдарына, төтенше немесе соғыс жағдайларында, 

сондай-ақ қарулы қақтығыстар жағдайларында міндеттерді 
орындауға қатысқан;

9) бейбітшілік пен қауіпсіздікті қолдау жөніндегі бітімгершілік 
операцияларға қатысқан;

10) терроризмге қарсы операцияларға қатысқан;
11) əскери жүктерді, оның ішінде мемлекеттік құпияларды 

құрайтын мəліметтерден тұратын құжаттарды, бұйымдарды 
жəне əскери жүктерді күзету жəне ілесіп жүру бойынша қарауыл 
құрамында қабылдау (тапсыру) орындарына дейін барған жəне 
кері қайтқан;

12) мыналармен:
əскери шақырылғандар, əскери міндеттілер бар команда-

лармен;
қамаққа алынған, ұсталған əскери қызметшілермен, əскери 

міндеттілермен;

қаза тапқан (қайтыс болған) əскери қызметшінің мəйіті 
салынған табытпен жерлеу орнына дейін ілесіп жүрген жəне 
кері қайтқан жағдайларда, теміржол, автомобиль жəне ішкі су 
көлігімен мемлекет есебінен жол жүруге құқығы бар.
Əскери қызметшілер мен олардың отбасы мүшелерінің 

уəкілетті органның басшысы белгілеген тəртіппен əуе көлігімен 
ішкі жəне халықаралық авиамаршруттармен мемлекет есебінен 
жол жүруге құқығы бар. 
Курсанттарды, кадеттерді жəне əскерге шақыру бойынша 

əскери қызметшілерді қоспағанда, əскери қызметшілердің басқа 
жергілікті жерге жаңа қызмет орнына ауысқан кезде өз мүлкін 
теміржол, автомобиль жəне ішкі су көлігімен республикаішілік 
тасымалдауға жұмсалатын шығыстардың уəкілетті органның 
басшысы айқындаған тəртіппен автомобиль жолының əрбір 20 
километріне бір айлық есептік көрсеткіштен аспайтын мөлшерде 
мемлекет есебінен өтелуіне құқығы бар.
Курсанттарды, кадеттерді жəне əскерге шақыру бойынша 

əскери қызметшілерді қоспағанда, əскери қызметшілер 100 ки-
лометрден астам қашықтықтағы басқа жергілікті жерге жаңа 
қызмет орнына (оның ішінде əскери бөлім немесе бөлімше 
құрамында) ауысқан кезде оларға, əскери қызметшінің өзіне екі 
айлық ақшалай жабдықталым жəне əрбір отбасы мүшесіне бір 
айлық ақшалай жабдықталымның жартысы мөлшерінде көтерме 
жəрдемақы төленеді.»;

36) 46-бапта:
1-тармақта:
бірінші жəне екінші бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Келісімшарт бойынша əскери қызметшілерге екі 

лауазымдық айлықақы мөлшерінде сауықтыруға арналған 
жəрдемақы төлене отырып, жыл сайынғы негізгі демалыс 
беріл еді, оның ұзақтығы еңбек сіңірген жылдарына қарай 
күнтізбелік есептеумен белгіленеді:

1) кемінде он жыл – 30 тəулік;
2) он жылдан он бес жылға дейін – 35 тəулік;
3) он бес жылдан жиырма жылға дейін – 40 тəулік;
4) жиырма жəне одан көп жыл – 45 тəулік.
Ұшу жұмыстарында, корабльдік қызметте болатын, 

жауынгерлік кезекшілік, жауынгерлік қызмет атқаратын, 
Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрі белгілейтін 
тізбе бойынша жергілікті жерлерде қызмет өткеретін əскери 
қызметшілерге жыл сайынғы негізгі демалысқа қосымша 10 
тəулік демалыс беріледі.»;
мынадай мазмұндағы төртінші, бесінші жəне алтыншы 

бөліктермен толықтырылсын:
«Келісімшарт бойынша əскери қызметшілерге (əскери ин-

терндерге, магистранттарға, докторанттарға, адъюнкттерге) 
жазғы каникулдық демалыс берумен, жыл сайынғы негізгі де-
малыс беріле отырып, екі лауазымдық айлықақы мөлшерінде 
сауықтыруға арналған жəрдемақы төлеу жүргізіледі.
Əскери интерндердің, магистранттардың, докторанттардың, 

адъюнкттердің жазғы жəне қысқы каникулдық демалысының 
жиынтығы жыл сайынғы негізгі демалысқа теңестіріледі.
Келісімшарт бойынша əскери қызметші теріс себептермен 

əскери қызметтен шығарылған жағдайда, ол сауықтыруға 
арналған жəрдемақы сомасын қызмет өткермеген уақытына 
пропорционалды түрде өтеуге міндетті.»;

2-тармақта:
мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
«Мерзімді қызметтегі əскери қызметшілерден, кадеттер мен 

курсанттардан басқа, əскери қызметшіге оның баянаты бойынша 
Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінде айқындалатын 
тəртіппен бала үш жасқа толғанға дейін оның күтіміне байла-
нысты демалыс беріледі.»;
екінші жəне үшінші бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:
«Жыл сайынғы негізгі жəне қосымша демалыстардың жалпы 

ұзақтығы тиісті жылға 60 тəуліктен аспауға тиіс, бұл ретте дема-
лыс орнына дейін жол жүру жəне кері қайту үшін қажетті уақыт 
қосымша беріледі. Демалыс орнына дейін жол жүру жəне кері 
қайту үшін қажетті уақытты беру тəртібі Əскери қызмет өткеру 
қағидаларында белгіленеді.
Келісімшарт бойынша əскери қызметшінің демалысы қызмет 

мүддесі ескеріле отырып, бөліктерге бөлінуі мүмкін.»;
4-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Əскери қызметшілерге (мерзімді қызметтегі əскери қызмет-

шілерден, кадеттер мен курсанттардан басқа) оқуға түсу емти-
хандарына дайындалу жəне тапсыру үшін жоғары жəне жоғары 
оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске 
асыратын білім беру ұйымдарында оқу кезеңінде оқу жоспа-
рында айқындалған мерзімге оқу демалыстары беріледі, ал 
ғылым кандидаты, докторы ғылыми дəрежелерінің, филосо-
фия докторы (PhD) жəне бейіні бойынша доктор дəрежелерінің 
ізденушілері болып табылатын əскери қызметшілерге Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 
шығармашылық демалыстар беріледі.»;

5-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын: 
«Демалыстың өткен жылы пайдаланылмаған бөлігі əскери 

қызметшіге оның баянаты бойынша ағымдағы жылы бөлек 
беріледі не жыл сайынғы негізгі ақы төленетін демалысына 
қосылады.»;
мынадай мазмұндағы 7-тармақпен толықтырылсын:
«7. Əскери қызметшілердің жұмыс істейтін əйелдеріне 

(күйеул еріне) жыл сайынғы демалыстар жұмыс берушімен 
келісу бойынша олардың күйеулерінің (əйелдерінің) кезекті 
демалысымен бір мезгілде берілуі мүмкін. Бұл ретте демалыс 
ұзақтығы жұмыс берушімен келісу бойынша жалақы сақтал-
майтын қосымша демалыс беру есебінен күйеуінің (əйелінің) 
демалыс ұзақтығына тең болуы мүмкін.»;

37) 48-бапта:
тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«48-бап. Мерзімді қызметтегі əскери қызметшілерді, əскери 

оқу орындарының тəрбиеленушілерін, ұландарын, кадеттері 
мен курсанттарын əлеуметтік қамсыздандыру ерекшеліктері»;
бірінші, екінші, үшінші жəне бесінші бөліктер мынадай ре-

дакцияда жазылсын:
«Мерзімді қызметтегі əскери қызметшілер, əскери оқу 

орындарының курсанттары, кадеттері, тəрбиеленушілері мен 
ұландары бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті 
органмен келісу бойынша уəкілетті органдардың бірінші 
бас шылары бекіткен нормалар бойынша заттай мүлікпен, 
тамақтандырумен қамтамасыз етіледі.
Демалысқа, каникулға кеткен кезде оларға демалыс, каникул 

өткізу орнына дейін бару кезеңіне азық-түлік үлесі беріледі.
Қысқа мерзiмдi демалысқа барған жəне керi қайтқан кез-

де мерзімді қызметтегі əскери қызметшілерге, каникулдық 
демалысқа жəне тағылымдамаға барған кезде, сондай-ақ керi 
қайтқанда əскери оқу орындарының курсанттарына, кадеттеріне 
темiржол, автомобиль жəне ішкі су көлiгiмен мемлекет есебiнен 
жол жүру құқығы берiледi. Шетелдік əскери оқу орындарын-
да білім алып жатқан курсанттарға да оқуға жіберілген жəне 
каникулдық демалысқа барған кезде жəне керi қайтқанда əуе 
көлігімен мемлекет есебiнен жол жүру құқығы берiледi.»;

«Мерзімді əскери қызмет өткерген жəне əскери оқу орнында 
оқыған кезде тұру үшін əскери қызметшілер казармаларға ор-
наластырылады. Курсанттарға, кадеттерге жəне ұландарға да 
əскери оқу орнында оқу уақытына жатақхана берілуі мүмкін.»;

38) 51-баптың 4-тармағының 3) тармақшасы мынадай редак-
цияда жазылсын: 

«3) алкогольдік, есірткілік, психотроптық, уытқұмарлық 
масаң күйді туғызатын заттарды (сол тектестерді) тұтыну сал-
дарынан;»;

39) 52-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 
«2. Курсанттардың, кадеттердің жəне əскерге шақыру бой-

ынша əскери қызметшілердің отбасы мүшелерін қоспағанда, 
əскери қызметшілердің өздерімен тұрақты бірге тұратын от-
басы мүшелеріне:
əскери қызметші басқа жергілікті жерге, оның ішінде əскери 

бөлімнің немесе бөлімшенің құрамында ауысқан;
уəкілетті орган əскери қызметшіні əскери бөлім тізімдерінен 

алып тастап, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдар-
ламаларын іске асыратын əскери оқу орындарына, басқа да білім 
беру ұйымдарына, оның ішінде шетелдік оқу орындарына оқуға 
жіберген, сондай-ақ үлгерімсіздігі, тəртіпсіздігі үшін, басқа 
да теріс себептермен немесе өз бастамасы бойынша шығарып 
жіберу жағдайларын қоспағанда, оқу бітіргеннен кейін;
Қазақстан Республикасының азаматтығын жоғалтуға байла-

нысты, арнайы тексеруден бас тартқан кезде, теріс себептер-
мен, аттестаттау қорытындысы бойынша анықталған қызметтік 
сəйкес келмеуі бойынша қызметтен шығаруды қоспағанда, 
əскери қызметші əскери қызметтен шығарылған жағдайларда, 
теміржол, автомобиль жəне ішкі су көлігімен мемлекет есебінен 
жол жүру құқығы беріледі.»;

40) 53-баптың 2-тармағының 2) тармақшасындағы «Қарулы 
Күштердің» деген сөздер «Қарулы Күштердің, басқа да əскерлер 
мен əскери құралымдардың» деген сөздермен ауыстырылсын; 

41) 54-бап мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықты-
рылсын:

«Əскери қызметшілердің əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) Қазақ-
стан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіп пен 
жоғары тұрған лауазымды адамдарға жəне (немесе) сотқа шағым 
жасалуы мүмкін.»;

42) 55-бапта:
3-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықты-

рылсын:
«Егер мұндай əскери қызметшілерге осы Заң қолданысқа 

енгізілгеннен кейін кезекті əскери атақтар берілсе, онда əскери 
қызметте болудың шекті жастары осы Заңның 25-бабына сəйкес 
белгіленеді.»;
мынадай мазмұндағы 3-2-тармақпен толықтырылсын:
«3-2. «Подполковник» əскери атағы осы Заң қолданысқа енгі-

зіл ген күннен бастап жəне 2018 жылғы 1 қаңтарға дейін беріл ген 
əскери қызметшілер шекті жасқа – қырық жеті жасқа толған  нан 
кейін қызметтен шығуға немесе отставкаға кетуге құқылы.»;

4-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықты-
рылсын:

«Əскери қызметте болудың шекті жасына толғанға дейінгі 
 мерзімге осы Заң қолданысқа енгізілгенге дейін жасалған 
əскери қызмет өткеру туралы келісімшарттардың күші əскери 
қызметшілер осы Заңның 25-бабының 1-тармағында белгіленген 
шекті жастарға толғанға дейін қолданылады.»;

5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Əскери қызмет кезеңіне ғана қызметтік тұрғынжаймен 

қамтамасыз ету бөлігінде осы Заңның күші əскери қызмет мерзімі 
2013 жылдың 1 қаңтарында он жылдан аз болған, көрсе тілген 
күннен кейін əскери қызметке алғаш кірген əскери қызмет шілер 
мен олардың отбасы мүшелеріне (мерзімді қызмет тегі əскери 
қызметшілерден, кадеттерден, курсанттардан жəне əскери жи-
ындар кезеңінде əскери міндеттілерден басқа) қолданылады.
Тұрғынжайды жалдағаны (жалға алғаны) үшін мақсатты 

өтемақы төлеу əскери қызмет мерзімі 2013 жылдың 1 қаңтарында 
он жылдан аз болған, көрсетілген күннен кейін əскери қызметке 
алғаш кірген əскери қызметшілерге олар тұрғынжаймен 
қамтамасыз етілгенге дейін (мерзімді қызметтегі əскери 
қызметшілерден, кадеттерден, курсанттардан жəне əскери жи-
ындар кезеңінде əскери міндеттілерден басқа) жүргізіледі.»;

8-тармақта:
бірінші бөліктің бірінші жəне екінші абзацтары мынадай ре-

дакцияда жазылсын:
«8. Əскери қызмет мерзімі 2013 жылдың 1 қаңтарында 

он жəне одан көп жыл болған келісімшарт бойынша əскери 
қызметшілерге əскери қызметте болу дың шекті жасына толуы-
на, денсаулық жағдайына немесе штаттардың қысқартылуына 
байланысты əскери қызметтен шығарылған кезде:
еңбек сіңірген жылдары күнтізбелік 10 жылдан 15 жылға дейін 

болғандарға – төрт айлық ақшалай жабдықталым;»;
мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
«Келісімшарт бойынша əскери қызметке қайта кірген кезде 

жұмыстан шығу жəрдемақысының мөлшері, осы жұмыстан 
шығу жəрдемақысы бұрын қызметтен шығу кезінде төленбеген 
жағдайларды қоспағанда, бұрын төленген жұмыстан шығу 
жəрдемақысы ескеріле отырып айқындалады.».

17. «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекара-
сы туралы» 2013 жылғы 16 қаңтардағы Қазақстан Респуб-
ликасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің 
Жаршысы, 2013 ж., №2, 9-құжат; №15, 81-құжат; 2014 ж., №7, 
37-құжат; №21, 122, 123-құжаттар; №22, 131-құжат; 2015 ж., 
№1, 2-құжат; №20-IV, 113-құжат; 2016 ж., №8-II, 71-құжат; №24, 
131-құжат; 2017 жылғы 11 мамырда «Егемен Қазақстан» жəне 
«Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақ стан 
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне көлік мəсе-
лелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
2017 жылғы 5 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы):

1) 4-баптың 3-тармағының екінші бөлігі мынадай редакция-
да жазылсын: 

«Мемлекеттік шекара комиссиясының құрамы, өкілеттіктері 
жəне қызмет ету тəртібі Қазақстан Республикасының Премьер-
Министрі бекітетін ережеде айқындалады.»;

2) 55-баптың 17) тармақшасы алып тасталсын;
3) 56-баптың 17) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: 
«17) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын 

жедел қамтамасыз ету қағидаларын бекітеді;»;
4) 67-баптың 5-тармағы бірінші бөлігінің 3) тармақшасы мы-

надай редакцияда жазылсын:
«3) ұшуды жəне корабль жүргізуді əуежайлық (əуеайлақтық) 

қамтамасыз ету құқығы беріледі.».
18. «Азаматтық қорғау туралы» 2014 жылғы 11 сəуір дегі 

Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Респуб-
ликасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., №7, 36-құжат; №19-І, 
19-ІІ, 96-құжат; №21, 122-құжат; №23, 143-құжат; 2015 ж., №1, 
2-құжат; №15, 78-құжат; №19-ІІ, 103, 104-құжаттар; №20-І, 
111-құжат; №20-ІV, 113-құжат; №23-І, 169-құжат; 2016 ж., №6, 
45-құжат; №7-ІІ, 53, 56-құжаттар):

1) 10-бапта:
тақырып мынадай редакцияда жазылсын: 
«10-бап. Ведомствоның білім беру ұйымдары»;
1-тармақтағы «Уəкілетті органның білім беру ұйымдары» 

деген сөздер «Ведомствоның білім беру ұйымдары» деген 
сөздермен ауыстырылсын;

2-тармақтың бірінші абзацындағы «Уəкілетті органның білім 
беру ұйымдарының» деген сөздер «Ведомствоның білім беру 
ұйымдарының» деген сөздермен ауыстырылсын; 

2) 12-бапта:
1-тармақта:
70-27) тармақшадағы «уəкілетті органның білім беру 

ұйым дарының» деген сөздер «ведомствоның білім беру 
ұйымдарының» деген сөздермен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы 70-33), 70-34), 70-35) жəне 70-36) 

тармақшалармен толықтырылсын:
«70-33) зерттеу сынау өртке қарсы зертханаларының қызметін 

жүзеге асыру қағидаларын бекітеді;
70-34) өрт сөндіруді ұйымдастыру қағидаларын бекітеді;
70-35) Өртке қарсы қызметтің жұмыс жарғысын бекітеді;
70-36) уəкілетті органның жедел резервін ұстауды қамтамасыз 

етеді;»;
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Уəкілетті орган ведомствосының жалауы мен рəмізі бо-

лады. Ведомствоның аумақтық бөлімшелері мен білім беру 
ұйымдарының жалаулары болады.
Уəкілетті орган ведомствосының жалауы мен рəмізінің, 

ведомствоның аумақтық бөлімшелері мен білім беру ұйым-
дары жалауларының сипаттамасын Қазақстан Республи касының 
Президенті бекітеді.»;

3) 22-баптың 1-тармағы 1) тармақшасының оныншы абзацы 
алып тасталсын;

4) 27-баптың 4-тармағының бірінші бөлігі мынадай редак-
цияда жазылсын:

«4. Аттестаттауды уəкілетті орган белгілеген тəртіппен 
құрылатын аттестаттау комиссиялары өткізеді.»;

5) 59-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«59-бап. Мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары
1. Мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары өрттің ал-

дын алуды жəне оны сөндіруді, авариялық-құтқару жəне кезек 
күттірмейтін жұмыстар жүргізуді, өрт қауіпсіздігі саласында 
мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады.

2. Мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары ведомство-
дан, ведомствоның аумақтық бөлімшелерінен, мемле кеттік 
мекемелерінен жəне білім беру ұйымдарынан тұрады.»;

6) 60-баптың 2-тармағындағы «уəкілетті органның білім 
беру ұйымдарын» деген сөздер «ведомствоның білім беру 
ұйымдарын» деген сөздермен ауыстырылсын.

19. «Жол жүрісі туралы» 2014 жылғы 17 сəуірдегі Қазақ-
стан Республикасының Заңына (Қазақстан Респуб ликасы 
Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., №8, 43-құжат; №16, 90-құжат; 
№19-І, 19-ІІ, 96-құжат; №21, 122-құжат; №22, 131-құжат; №23, 
143-құжат; 2015 ж., №9, 46-құжат; №16, 79-құжат; №19-І, 
101-құжат; №20-ІV, 113-құжат; №22-ІІ, 144-құжат; 2016 ж., 
№6, 45-құжат):

1) 9-баптың 5) тармақшасы алып тасталсын;
2) 16-баптың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: 
«2) Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызме-

тінің Объектілерді қорғау қызметін қоспағанда, Қазақстан 
Республикасы Қарулы Күштерінің, басқа да əскерлері мен əскери 
құралымдарының механикалық көлік құралдары мен олардың 
тіркемелерін, тиісті құжаттар мен мемлекеттік тіркеу нөмірі 
белгілерін бере отырып, мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырады.»;

3) 64-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 
«2. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің 

Объектілерді қорғау қызметін қоспағанда, Қазақ стан Респуб-
ликасы Қарулы Күштерінің, басқа əскерлері мен əскери 
құралым дарының механикалық көлік құралдары мен олардың 
тіркем елері əскери полиция органдарында мемлекеттік тіркеуге 
жатады.»;

4) 74-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«3. «В», «С» санаттарындағы, сондай-ақ «С1» кіші 

санатындағы көлік құралдарын басқару құқығын алу үшін 
емтихандар тапсыруға он жеті жасқа толған жəне жергілікті 
əскери басқару органдарының жолдамалары бойынша көлік 
құралдарының жүргізушілерін тиісті даярлаудан өткен, 
жүргізушілік жұмыс өтілі жəне «С1» санатына жататын көлік 
құралдарын басқару өтілі жоқ адамдар жіберіледі.
Аталған адамдарға ұлттық жүргізуші куəліктері олар он сегіз 

жасқа толғанда беріледі.».
20. «Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 

мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан 
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., №9, 51-құжат; 
№19-I, 19-II, 96-құжат; №23, 143-құжат; 2015 ж., №2, 3-құжат; №8, 
45-құжат; №9, 46-құжат; №11, 57-құжат; №16, 79-құжат; №19-
II, 103-құжат; №20-IV, 113-құжат; №21-I, 128-құжат; №21-III, 
135-құжат; №22-II, 144, 145-құжаттар; №22-V, 156, 158-құжаттар; 
№22-VI, 159-құжат; №23-I, 169-құжат; 2016 ж., №1, 2, 4-құжаттар; 
№6, 45-құжат; №7-I, 50-құжат; №7-II, 53-құжат; №8-I, 62-құжат; 
№8-II, 68-құжат; №12, 87-құжат; 2017 ж., №1-2, 3-құжат; №4, 
7-құжат; 2017 жылғы 11 мамырда «Егемен Қазақстан» жəне 
«Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне коллекторлық 
қызмет мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» 2017 жылғы 6 мамырдағы Қазақстан Республикасының 
Заңы; 2017 жылғы 12 мамырда «Егемен Қазақстан» жəне 
«Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне əуе кеңістігін 
пайдалану жəне авиация қызметі мəселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» 2017 жылғы 10 мамырдағы 
Қазақстан Республикасының Заңы):

28-баптың 2-тармағының 5) тармақшасы мынадай редакция-
да жазылсын: 

«5) мемлекеттік қорғаныстық тапсырысты қалыптастыру, 
орналастыру жəне орындау саласында мемлекеттік саясаттың 
іске асырылуын жүзеге асыратын мемлекеттік органның 
уəкілетті ұйымының Қазақстан Республикасының заңдарында 
белгіленген өкілеттіктер шегінде қару-жарақтың, əскери техника 
мен жекелеген қару түрлерінің, жарылғыш заттардың жəне олар 
қолданылып жасалатын бұйымдардың айналымы саласындағы 
қызметті лицензиясы болмай жүзеге асыруына жол беріледі.».

2-бап. Осы Заң, 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 
енгізілетін 1-баптың 16-тармағы 35) тармақша сының отызыншы 
абзацын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті
Н.НАЗАРБАЕВ

Астана, Ақорда, 2017 жылғы 13 маусым
№69-VІ ҚРЗ

(Соңы. Басы 17-21-беттерде) 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 7 маусым            №339         Астана, Үкімет Үйі

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімін бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 

18 қыркүйектегі №983 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
1. «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2013 жылғы 18 қыркүйектегі № 983 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 
2015 ж., № 4-5-6, 23-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімінде:
3-бағанда:
реттік нөмірі 104-жол мынадай редакцияда жазылсын:
«Ғимараттардың, құрылыстардың жəне (немесе) олардың құрамдастарының жаңадан 

құрылған жылжымайтын мүлікке сəйкестендіру жəне техникалық мəліметтерін құқықтық 
кадастрға енгізу, жылжымайтын мүлік объектілерінің техникалық паспортын жəне жаңадан 
құрылған жылжымайтын мүлік объектісіне жүргізілген мемлекеттік техникалық тексеру 
қорытындысы бойынша сəйкестендіру жəне техникалық мəліметтердің алшақтығын белгілеу 
туралы қорытынды беру»;

реттік нөмірі 156-жол мынадай редакцияда жазылсын:
«Қоршаған ортаға, санитариялық қорғау аймақтарына жəне санитариялық-қорғаныш 

аймақтарға, шикізатқа жəне өнімге зиянды заттардың жəне физикалық факторлардың рұқсат 
етілетін шекті шығарындылары мен рұқсат етілетін шекті төгінділері жөніндегі нормативтік 
құжаттама жобаларына санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды беру».

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

Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі
Б.САҒЫНТАЕВ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 7 маусым            №341           Астана, Үкімет Үйі

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің 
күші жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
1. Осы қаулыға қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің 

күші жойылды деп танылсын.
2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі
Б.САҒЫНТАЕВ

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 7 маусымдағы 
№341 қаулысына қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір шешімдерінің тізбесі
1. «Адамдарды заңсыз əкетуге, əкелуге жəне сатуға қарсы күрес мəселелері жөніндегі 

ведомствоаралық комиссия құру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 26 
қыркүйектегі №983 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2003 ж., № 39, 400-құжат).

2. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 23 мамырдағы №493 қаулысымен бекітілген 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістердің 3-тармағы 
(Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., № 21, 259-құжат).

3. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 5 қазандағы № 905 қаулысымен бекітілген 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістердің 4-тармағы 
(Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2007 ж., № 37, 419-құжат).

4. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 26 қыркүйектегі № 983 қаулысына 
өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 6 
маусымдағы № 547 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2008 ж., № 29, 285-құжат).

5. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 26 қыркүйектегі № 983 қаулысына 
өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 31 тамыздағы №847 
қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2010 ж., № 49,449-құжат).

6. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 30 мамырдағы №600 қаулысымен бекітілген 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістердің 2-тармағы 
(Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 40, 510-құжат).

7. «Адамдарды заңсыз əкетуге, əкелуге жəне сатуға қарсы күрес мəселелері жөніндегі 
ведомствоаралық комиссия құру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 
жылғы 26 қыркүйектегі №983 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 31 тамыздағы № 1121 қаулысы (Қазақстан 
Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 68, 986-құжат).

8. «Адамдарды заңсыз əкетуге, əкелуге жəне сатуға қарсы күрес мəселелері жөніндегі 
ведомствоаралық комиссия құру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 
26 қыркүйектегі № 983 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 4 мамырдағы №449 қаулысы (Қазақстан Республикасының 
ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 33, 297-құжат).

9. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне жəне Қазақстан Республикасы 
Премьер-Министрінің өкімдеріне өзгерістер енгізу жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
кейбір шешімдерінің жəне Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкімдерінің күші 
жойылды деп тану туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 4 қыркүйектегі 
№ 970 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне жəне 
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкімдеріне енгізілетін өзгерістердің 16-тармағы 
(Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 55-56, 540-құжат).

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 7 маусым           №343            Астана, Үкімет Үйі

«Мерейлі отбасы» ұлттық конкурсын өткізу қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 

жылғы 5 наурыздағы №181 қаулысына өзгеріс енгізу 
туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
1. «Мерейлі отбасы» ұлттық конкурсын өткізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 5 наурыздағы №181 қаулысына (Қазақстан 
Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 15, 126-құжат) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген «Мерейлі отбасы» ұлттық конкурсын өткізу қағидаларында:
6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Əйелдер істері жəне отбасылық-

демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияның, сондай-ақ Астана, Алматы қалалары 
жəне облыстар əкімдерінің жанындағы əйелдер істері жəне отбасылық-демографиялық саясат 
жөніндегі комиссиялардың қолдауымен Қазақстан Республикасының Мəдениет жəне спорт 
министрлігі, Қазақстан Республикасының Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министрлігі 
конкурстың ұйымдастырушылары болып табылады.

Конкурс Қазақстан Республикасының Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігі мен 
жергілікті атқарушы органдардың жəрдемдесуімен өткізіледі.

Конкурсты ұйымдастырушылар «Мерейлі отбасы» ұлттық конкурсын ұйымдастыру жəне 
өткізу бойынша жұмысты үйлестіру мақсатында конкурсты дайындау жəне өткізу жөніндегі 
ұйымдастыру комитетін құрады.».

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

Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі
Б.САҒЫНТАЕВ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 8 маусым              №352         Астана, Үкімет Үйі

«Мемлекеттік кепілдікпен берілетін мемлекеттік емес 
қарыздардың қаражаты есебінен қаржыландыруға 

ұсынылатын инвестициялық жобалардың 2017 жылға 
арналған тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2017 жылғы 14 сәуірдегі № 201 қаулысына 
толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
1. «Мемлекеттік кепілдікпен берілетін мемлекеттік емес қарыздардың қаражаты есебінен 

қаржыландыруға ұсынылатын инвестициялық жобалардың 2017 жылға арналған тізбесін 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 14 сəуірдегі № 201 қаулысына 
мынадай толықтыру енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген мемлекеттік кепілдікпен берілетін мемлекеттік емес 
қарыздардың қаражаты есебінен қаржыландыруға ұсынылатын инвестициялық жобалардың 
2017 жылға арналған тізбесі: 

мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 7-жолмен толықтырылсын:
«

7 Астана 
қаласының
Оңтүстік-Батыс
айналма жолын
салу 

68265220 2017 -2037 57614275
мың теңге,
183,95 млн.
АҚШ долла-
рына дейін 
балама

«ҚазАвтоЖол»
ұлттық
компаниясы»
акционерлік
қоғамы

Қытайдың
экспорт-
импорт
банкі

».
2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі жəне ресми жариялануға тиіс.

Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі
Б.САҒЫНТАЕВ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 8 маусым              №353             Астана, Үкімет Үйі

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің 
күші жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
1. Осы қаулыға қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің 

күші жойылды деп танылсын.
2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі жəне ресми жариялануға 

тиіс.

Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі
Б.САҒЫНТАЕВ

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 8 маусымдағы 
№353 қаулысына қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір шешімдерінің тізбесі
1. «Шетелдік ұйымдардың алдындағы берешектердің проблемасын шешу жөніндегі 

қосымша шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 28 желтоқсандағы 
№ 2005 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1999 ж., № 58, 572-құжат).

2. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 28 желтоқсандағы №2005 қаулысына 
өзгеріс пен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 16 
наурыздағы № 409 қаулысы.

3. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 28 желтоқсандағы №2005 қаулысына 
өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 31 қаңтардағы № 
154 қаулысы.

4. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 28 желтоқсандағы №2005 қаулысына 
өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 9 қазандағы № 1303 
қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2001 ж., № 35, 455-құжат).

5. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 28 желтоқсандағы №2005 қаулысына 
өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 28 желтоқсандағы 
№ 1746 қаулысы.

6. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 28 желтоқсандағы №2005 қаулысына 
өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 29 наурыздағы № 
371 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2002 ж., № 9, 87-құжат).

7. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 28 желтоқсандағы №2005 қаулысына 
өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 2 қыркүйектегі № 953 
қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2002 ж., № 29, 321-құжат).

8. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 28 желтоқсандағы №2005 қаулысына 
өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 6 қарашадағы № 
1175 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2002 ж., № 39, 399-құжат).

9. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 28 желтоқсандағы №2005 қаулысына 
өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 1 қазандағы № 1012 
қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2003 ж., № 40, 418-құжат).

10. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 28 желтоқсандағы № 2005 қаулысына 
өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 15 
қазандағы № 1056 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., № 38, 499-құжат).

11. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 28 желтоқсандағы № 2005 қаулысына 
өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 2 наурыздағы № 191 
қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., №11, 106-құжат).

12. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 23 мамырдағы № 493 қаулысымен бекітілген 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістердің 1-тармағы 
(Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., № 21, 259-құжат).

13. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 28 желтоқсандағы № 2005 қаулысына 
өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 2 маусымдағы № 498 
қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2006 ж., № 21, 205-құжат).

14. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу тура-
лы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 20 наурыздағы № 224 қаулысының 
1-тармағының 1) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2007 ж., № 9, 107-құжат).

15. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 28 желтоқсандағы № 2005 қаулысына 
өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 2 қазандағы № 871 
қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2007 ж., № 36, 409-құжат).

16. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 28 желтоқсандағы № 2005 қаулысына 
өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 11 қарашадағы № 
1806 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2009 ж., № 55, 461-құжат).

17. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 28 желтоқсандағы № 2005 қаулысына 
өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 31 тамыздағы № 852 
қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2010 ж., № 49, 452-құжат).

18. «Шетелдік ұйымдардың алдындағы берешектердің проблемасын шешу жөніндегі 
қосымша шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 28 желтоқсандағы 
№ 2005 қаулысына өзгеріс енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 2 
тамыздағы № 899 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 51, 694-құжат).

19. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 29 наурыздағы № 369 қаулысымен бекітілген 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістердің 1-тармағы 
(Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 38, 516-құжат).

20. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне жəне Қазақстан Республикасы 
Премьер-Министрінің өкімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу жəне Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 9 сəуірдегі № 329 қаулысымен бекітілген Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне жəне Қазақстан Республикасы Премьер-
Министрінің өкімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 9-тармағы (Қазақстан 
Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 26, 212-құжат).

21. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне жəне Қазақстан Республикасы 
Премьер-Министрінің өкімдеріне өзгерістер енгізу жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
кейбір шешімдерінің жəне Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкімдерінің күші 
жойылды деп тану туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 4 қыркүйектегі 
№ 970 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне жəне 
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкімдеріне енгізілетін өзгерістердің 8-тармағы 
(Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 55-56, 540-құжат).

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБ ЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 9 маусым              №357           Астана, Үкімет Үйі

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің 
күші жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
1. Осы қаулыға қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің 

күші жойылды деп танылсын.
2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі
Б.САҒЫНТАЕВ

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 9 маусымдағы 
№ 357 қаулысына қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір шешімдерінің тізбесі
1. «Мұнай-газ жəне энергетика салаларын дамыту жөнінде ведомствоаралық комиссия 

құру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 21 тамыздағы № 725 қаулысы.
2. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 21 тамыздағы № 725 қаулысына 

өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 19 қазандағы № 971 
қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2007 ж., № 27, 314-құжат).

3. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 21 тамыздағы № 725 қаулысына өзгеріс 
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 24 шілдедегі № 1136 қаулысы.

4. «Қазақстан Республикасының атом саласын дамыту мəселелері жөніндегі 
ведомствоаралық комиссия құру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 8 
желтоқсандағы № 2040 қаулысы.

5. «Қарағанды облысы Ақтоғай ауданының бұрынғы əскери объект - «Дарьял-У» 
радиолокациялық станциясы аумағының экологиялық жағдайын зерделеу жөнінде 
ведомствоаралық комиссия құру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 14 
желтоқсандағы № 2099 қаулысы.

6. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 21 тамыздағы № 725 қаулысына 
толықтырулар мен өзгеріс енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 23 
ақпандағы № 117 қаулысы.

7. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 14 желтоқсандағы № 2099 қаулысына 
өзгеріс пен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 10 
қыркүйектегі № 923 қаулысы.

8. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 8 желтоқсандағы №2040 қаулысына 
өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 4 қазандағы № 
1021 қаулысы.

9. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 21 тамыздағы № 725 қаулысына өзге-
рістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 31 желтоқсандағы № 
1488 қаулысы.

10. «Мұнай-газ жəне энергетика салаларын дамыту жөнінде ведомствоаралық комиссия 
құру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 21 тамыздағы № 725 қаулысына 
өз ге ріс енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 30 мамырдағы № 598 
қаулысы.

11. «Қазақстан Республикасының атом саласын дамыту мəселелері жөніндегі ведом-
ствоаралық комиссия құру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 8 желтоқ-
сандағы № 2040 қаулысына өзгеріс енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 
жылғы 16 наурыздағы №337 қаулысы.

12. «Мұнай-газ жəне энергетика салаларын дамыту жөнінде ведомствоаралық комиссия 
құру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 21 тамыздағы № 725 қаулы-
сына өзгеріс енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 7 сəуірдегі 
№431 қаулысы.

13. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне жəне Қазақстан Республикасы 
Премьер-Министрінің өкіміне өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2012 жылғы 13 қарашадағы №1445 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
кейбір шешімдеріне жəне Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкіміне енгізілетін 
өзгерістердің 16-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 79, 1166-құжат).

14. «Мұнай-газ жəне энергетика салаларын дамыту жөнінде ведомствоаралық комиссия 
құру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 21 тамыздағы № 725 қаулысына 
өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 10 маусымдағы 
№ 592 қаулысы.

15. «Мұнай-газ жəне энергетика салаларын дамыту жөнінде ведомствоаралық комиссия 
құру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 21 тамыздағы № 725 қаулысына 
өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 3 қыркүйектегі № 
912 қаулысы.

16. «Қазақстан Республикасының атом саласын дамыту мəселелері жөніндегі 
ведомствоаралық комиссия құру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 8 
желтоқсандағы № 2040 қаулысына өзгеріс енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2013 жылғы 29 тамыздағы № 885 қаулысы.

17. «Қазақстан Республикасының атом саласын дамыту мəселелері жөніндегі 
ведомствоаралық комиссия құру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 8 
желтоқсандағы № 2040 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2014 жылғы 24 ақпандағы № 130 қаулысы.

18. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне жəне Қазақстан Республикасы 
Премьер-Министрінің өкімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу жəне Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 9 сəуірдегі № 329 қаулысымен бекітілген Қазақстан 
Респуб ликасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне жəне Қазақстан Республикасы Премьер-
Министрінің өкімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың 29, 39-тармақтары 
(Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 26, 212-құжат).

19. «Мұнай-газ жəне энергетика салаларын дамыту жөнінде ведомствоаралық комиссия 
құру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 21 тамыздағы № 725 қаулысына 
өзгеріс енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 12 тамыздағы № 912 
қаулысы.

20. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне жəне Қазақстан Республикасы 
Премьер-Министрінің өкімдеріне өзгерістер енгізу жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
кейбір шешімдерінің жəне Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкімдерінің күші 
жойылды деп тану туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 4 қыркүйектегі 
№970 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне жəне 
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкімдеріне енгізілетін өзгерістерің 36-тармағы 
(Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 55-56, 540-құжат).

21. «Мұнай-газ жəне энергетика салаларын дамыту жөнінде ведомствоаралық комиссия 
құру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 21 тамыздағы № 725 қаулысына 
толықтыру енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 24 қарашадағы 
№1227 қаулысы.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 9 маусым          №358            Астана, Үкімет Үйі

«Жылу бөлгіш құрастырмалар (ЖБҚ) шығару жөніндегі 
объект» ядролық қондырғысын салу туралы

2007 жылғы 9 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі 274-бабының 
2-тармағына жəне «Атом энергиясын пайдалану туралы» 2016 жылғы 12 қаңтардағы Қазақстан 
Республикасының Заңы 12-бабының 1-тармағына сəйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі 
қаулы етеді:

1. «Жылу бөлгіш құрастырмалар (ЖБҚ) шығару жөніндегі объект» ядролық қондырғысын 
салу (бұдан əрі – объект) туралы шешім қабылдансын.

2. Шығыс Қазақстан облысының Өскемен қаласы – объектіні салу ауданы туралы шешім 
қабылдансын.

3. Қоса беріліп отырған Шығыс Қазақстан облысын əлеуметтік-экономикалық дамытуға 
бағытталған қосымша іс-шаралардың көлемі мен оларды жүзеге асыру тəртібі бекітілсін.

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

Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі
Б.САҒЫНТАЕВ

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 9 маусымдағы 
№358 қаулысымен бекітілген

Шығыс Қазақстан облысын əлеуметтік-экономикалық дамытуға бағытталған 
қосымша іс-шаралардың көлемі мен оларды жүзеге асыру тəртібі

1. Жалпы ережелер
1. «Жылу бөлгіш құрастырмалар (ЖБҚ) шығару жөніндегі объект» жобасын (бұдан 

əрі – жоба) іске асыру мақсатында 2007 жылғы 9 қаңтардағы Қазақстан Республикасының 
Экологиялық кодексіне сəйкес осы Шығыс Қазақстан облысын əлеуметтік-экономикалық 
дамытуға бағытталған қосымша іс-шаралардың көлемі мен оларды жүзеге асыру тəртібі 
(бұдан əрі – іс-шаралар) əзірленді.

2. Жоба озық технологияларды пайдалану арқылы ядролық отын өндіретін жоғары 
технологиялық өндірісті құруды, шетелдік инвестицияларды тартуды, жаңа жұмыс орын-
дарын құруды, сондай-ақ Өскемен қаласының құрылыс жəне өнеркəсіптік кəсіпорындарын 
тартуды болжайды.

Іс-шаралар төменде көрсетілген көлемдер мен тəртіпке сəйкес орындалады:

2. Шығыс Қазақстан облысын əлеуметтік-экономикалық дамытуға
бағытталған қосымша іс-шаралар шеңберінде өңір тұрғындарына ұсынылатын 
қоғамдық жəне жеке игіліктердің (тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер) 

саны мен сапасын арттыру
3. 2016 – 2020 жылдар кезеңінде 129 жаңа жұмыс орнын құру жоспарлануда, оның ішінде:

Р/с
№

Персонал Саны, 
адам

1 2 3
1 . Негізгі жұмысшылар 39
2. Қосалқы жұмысшылар 10
3. Өндірістік-басқарушылық персонал 47
4. Əкімшілік-басқарушылық персонал 27
5. Өткізу жөніндегі персонал 6

ЖИЫНЫ 129

4. Жылу бөлгіш құрастырмаларды шығаруға (ЖБҚ) арналған персоналды оқыту екі кезеңде 
ұйымдастырылады:

1) бірінші кезең – 2018 жылы Француз Республикасында «Үлбі-ЖБҚ» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігінің (бұдан əрі – «Үлбі-ЖБҚ» ЖШС) персоналын оқыту. Оқу 5 апта ішінде өтеді, 
оқытылатын топ 14 үйренушіден құралады. Оқу сатылары теориялық оқыту мен өндірістік объек-
тілерде практикалық оқытуды қамтиды. Оқудың нəтижелері үйренушілерді тестілеумен растала-
ды, оқыту жəне тестілеу нəтижелері бойынша ұсынымдары бар қорытынды есеп дайындалады.

2) екінші кезең – 2019 жылы Қазақстан Республикасында «Үлбі-ЖБҚ» ЖШС персона-
лын оқыту. Оқу Өскемен қаласындағы «Үлбі-ЖБҚ» ЖШС компаниясының жылу бөлетін 
құрастырмаларын шығару жөніндегі зауыттың өндірістік жабдықтарында жүргізіледі. Оқыту 
«Үлбі-ЖБҚ» ЖШС компаниясы персоналының өндірістік операцияларды орындау процесінде 
шетел мамандары жүргізетін нұсқамалар нысанында 6 апта ішінде жүргізіледі. Оқыту жүргізілген 
соң «Бағалау бағдарламасы» бойынша үйренушілердің білімі тексеріледі. Оқыту мен білімді 
тексеру қорытындысы бойынша оқытылған жұмыскерлерге нұсқаманы аяқтау туралы куəлік 
беріледі жəне ұсынымдар дайындалады.

3. Шығыс Қазақстан облысын əлеуметтік-экономикалық дамытуға бағытталған 
қосымша іс-шаралар шеңберінде өңір əлеуетін ресурстар мен өндірістік базаны 

сақтайтындай ұтымды жəне негізделген түрде пайдалану
5. Тауарлық-материалдық құндылықтармен қамтамасыз етуді жəне жұмыстар мен 

көрсетілетін қызметтерді сатып алуды «Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» акционерлік 
қоғамы мен дауыс беретін акцияларының елу жəне одан көп пайызы (қатысу үлесі) меншік 
немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» акционерлік 
қоғамына тікелей немесе жанама түрде тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстарды жəне 
көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларына сəйкес іске асырады.

6. «Үлбі металлургиялық зауыты» акционерлік қоғамын уран өнімдерінің тапсырысымен 
қамта масыз ету «Үлбі-ЖБҚ» ЖШС мен «Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ арасында 2019 – 
2038 жылдар кезеңінде жылына таблетка түрінде 50 тU-дан (бірінші өндірістік жылы) жылы-
на таблетка түрінде 225 тU дейінгі (ЖБҚ шығару зауытын пайдаланудың аяқталу кезеңінде) 
көлемде отын таблеткаларын жеткізуге ұзақ мерзімді келісімшарттар жасасу арқылы жүзеге 
асырылады. «Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ-ның тапсырыстарды орындау бойынша 
жұмыстар көлеміне төмен байытылған уран гексафторидін (бұдан əрі – УГФ) уран диоксидіне 
дейін реконверсиялау, отын таблеткаларын дайындау жəне бақылау жатады. УГФ қазақстандық 
кен орындарындағы табиғи ураннан дайындалады.

7. Машина жасау өнімдері тапсырыстарымен қамтамасыз ету «Үлбі- ЖБҚ» ЖШС мен 
Қазақстан Республикасының машина жасау кəсіпорындары арасында келісімшарт жасасу 
арқылы жүзеге асырылады. Тапсырыс көлеміне негізгі жəне қосалқы технологиялық жабдықтар, 
технологиялық жарақтар, жүк көтеруші траверстер мен қармаулар, қойма жабдықтары жата-
ды. Жабдықтарға қойылатын талаптар технология иесі мен жеткізушісі əзірлеген «Өндірістік 
зауыт тың технологиялық құжаттамасы» құжаттар жиынтығы негізінде тендерлік құжаттамада 
бел гі ленеді. Жеткізушіні таңдау Сатып алу қағидаларына сəйкес конкурстық əдіспен жүзеге 
асырылады.

8. Шығыс Қазақстан облысы мен Қазақстан Республикасының құрылыс ұйымдарын тар-
ту арқылы құрылыс-монтаж жұмыстарын орындау жоспарлануда, мердігерді таңдау Сатып 
алу қағидаларына сəйкес конкурстық əдіспен жүзеге асырылады. Жұмыстарды жүргізу ве-
домстводан тыс белгіленген тəртіппен сараптамадан өткен жобалау құжаттамасы негізінде 
Қазақстан Республикасы заңнамасының тиісті талаптарына жəне құрылыс нормативтеріне 
сəйкес тəртіппен жүзеге асырылады.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 9 маусым            №359         Астана, Үкімет Үйі

2017 жылы әскери жиындарға шақырылуға жататын 
әскери оқытылған мамандар санын айқындау туралы

«Қазақстан Республикасының қорғанысы жəне Қарулы Күштері туралы» 2005 жылғы 7 
қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы 7-бабының 15) тармақшасына сəйкес Қазақстан 
Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

1. Осы қаулыға қосымшаға сəйкес 2017 жылы əскери жиындарға шақырылуға жататын 
əскери оқытылған мамандардың саны айқындалсын.

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 9 маусымдағы 
№ 359 қаулысына қосымша

2017 жылы əскери жиындарға шақырылуға жататын əскери 
оқытылған мамандардың саны

Р/с
№

Атауы Əскери оқытылған маман-
дар саны

Күн 
саны

Өткізу
кезеңі

1 Қазақстан 
Республикасының 
Қорғаныс министрлігі

1500 30 маусым - қараша

Жиыны: 1500 30 маусым - қараша
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 9 маусым            №360           Астана, Үкімет Үйі

Жамбыл облысы Жуалы ауданының әкімдігі білім 
бөлімінің «№ 7 Жетітөбе орта мектебі» коммуналдық 

мемлекеттік мекемесін қайта атау туралы

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

1. Жамбыл облысы Жуалы ауданының əкімдігі білім бөлімінің «№ 7 Жетітөбе орта 
мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі Жамбыл облысы Жуалы ауданының əкімдігі білім 
бөлімінің «Тұрсын Əкімов атындағы № 7 орта мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесі 
болып қайта аталсын.

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

Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі
Б.САҒЫНТАЕВ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 12 маусым              №364           Астана, Үкімет Үйі

«Ішкі көшіп-қонушыларды тіркеу қағидаларын бекіту 
және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір 
шешімдеріне өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 1 желтоқсандағы 
№1427 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу 

туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
1. «Ішкі көшіп-қонушыларды тіркеу қағидаларын бекіту жəне Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2011 жылғы 1 желтоқсандағы № 1427 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 
ж., № 5, 93-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Ішкі көшіп-қонушыларды тіркеу қағидаларында:
2-тармақта:
2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«2) уəкілетті орган (бұдан əрі – уəкілетті орган) – ішкі көшіп-қонушыларды тұрғылықты 

жері бойынша тіркеуді жəне тіркеуден шығаруды, сондай-ақ уақытша болатын (тұратын) жері 
бойынша есепке алуды (тіркеуді) жүзеге асыратын мемлекеттік орган;»;

4) жəне 5) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
«4) жақын туыстар – ата-аналар (ата-ана), балалар, асырап алушылар, асырап алынғандар, 

ата-анасы бір жəне ата-анасы бөлек ағалы-інілер мен апалы-сіңлілер (аға-қарындастар), ата, 
əже, немерелер;

5) мекенжай анықтамасы – жеке тұлғаның тұрғылықты жері бойынша тіркеуді жəне 
тіркеуден шығарылуын, сондай-ақ уақытша болатын (тұратын) жері бойынша есепке алынуын 
(тіркелуін) растайтын құжат;»;

мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:
«6) уақытша болатын (тұратын) жер – тұрғылықты жер болып табылмайтын жəне адам 

уақытша болатын (тұратын) мекенжайы бар ғимарат, үй-жай не тұрғынжай.»;
3 жəне 4-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Ішкі көшіп-қонушыларды тұрғылықты жері бойынша тіркеуді, уақытша болатын (тұратын) 

жері бойынша есепке алуды (тіркеуді) мыналар жүзеге асырады:
Қазақстан Республикасының азаматтарын – жеке басын куəландыратын құжаттар бой-

ынша Мемлекеттік корпорация немесе «электрондық үкімет» веб-порталы арқылы уəкілетті 
органның аумақтық бөлімшелері;

халықтың көші-қоны саласындағы заңнамаға сəйкес Қазақстан Республикасында тұрақты 
тұруға рұқсат алған шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарды – жеке басын куəландыратын 
құжаттар бойынша уəкілетті органның аумақтық бөлімшелері арқылы.

Ішкі көшіп-қонушыны тіркеу орны оның заңды мекенжайы болып табылады.
4. Ішкі көшіп-қонушының тұрғылықты жері бойынша тіркеу, уақытша болатын (тұратын) 

жері бойынша есепке алу (тіркеу) олардың белгіленген тəртіппен тұрғын үйді жеке меншікке 
сатып алғанын растайтын не оны пайдалануға, оның ішінде жалға алу (жалдау) мен қосымша 
жалға алу шарты бойынша алғанын растайтын, сондай-ақ «Тұрғын үй қатынастары туралы» 
1997 жылғы 16 сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңында көзделген негіздер бойынша 
тұрғын үйге қоныстануға құқық беретін құжаттардың негізінде, сондай-ақ тұрғын үйдің меншік 
иесінің (жалға берушінің) жазбаша келісімі бойынша жүзеге асырылады.

Тұрғылықты, уақытша болатын (тұратын) жері бойынша ішкі көшіп- қонушыларды тіркеу 
тұрғын үйлерде, пəтерлерде, саяжай құрылыстарында, бау-бақша серіктестіктерінде, коопе-
ративтерде, жатақханаларда, қонақ үйлерде, демалыс үйлерінде, санаторийлерде, профилак-
торийлерде, емдеу мекемелерінде, интернат-үйлерінде, пансионаттарда, қарттар үйлерінде, 
қызметтік ғимараттар мен үй-жайларда жүзеге асырылады.»;

5-тармақта:
бірінші жəне екінші абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Тұрғылықты жері бойынша тіркеуге, уақытша болатын (тұратын) жері бойынша есеп-

ке алуға (тіркеуге):
1) Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын жəне тұрақты немесе уақытша 

түру мақсатында мемлекет ішінде қоныс аударатын, сондай-ақ шет елдерден тұрақты тұруға 
немесе уақытша келген Қазақстан Республикасының азаматтары;»;

6 жəне 7-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Тіркелуге жататын ішкі көшіп-қонушылар, республикадан тыс жерлерден келген 

Қазақстан Республикасының азаматтары жаңа тұрғылықты жеріне, уақытша болатын 
(тұратын) жеріне келген күннен бастап күнтізбелік 10 күн ішінде уəкілетті органға мынадай 
құжаттарды ұсынады:

1) жеке басын куəландыратын құжат (16 жасқа дейінгі балалар – туу туралы куəлік);
2) тұрғын үй иесінің не сенім білдірілген адамның (тұрғын үй иесінің не сенім білдірілген 

адамның қатысуы қажет) жеке басын куəландыратын құжат жəне уəкілетті орган белгілеген 
нысан бойынша (қызметтік ғимараттарда жəне үй-жайларда тіркеген кезде – ұйым (мекеме) 
əкімшілігінің тіркеу туралы қолдаухаты) өтініш білдірген адамды тұрақты не уақытша тіркеуге 
тұрғын үй иесінің не сенім білдірілген адамның жазбаша келісімі.

Тұрғын үй иесін өзіне тиесілі тұрғын үйге тіркеу кезінде оның тіркелуге жазбаша келісімі 
ұсынылмайды;

3) тіркеуге құқығын растау үшін меншік иесінің белгіленген тəртіппен тұрғын үйді жеке 
меншігіне сатып алғанын растайтын не оны пайдалануға алғанын, оның ішінде жалға алу 
(жалдау), қосымша жалға алу шарты бойынша алғанын куəландыратын, сондай-ақ «Мекенжай 
тізілімі» ақпараттық жүйесінде шығарылған мекенжайды тіркеу коды болмаған кезде оған 
«Тұрғын үй қатынастары туралы» 1997 жылғы 16 сəуірдегі Қазақстан Республикасының 
Заңында көзделген негіздер бойынша тұрғын үйге қоныстануға құқық беретін құжат.

Белгіленген тəртіппен тұрғын үйді меншігіне сатып алғанын растайтын не оны пайдалануға 
алғаны туралы куəландыратын, сондай-ақ «Тұрғын үй қатынастары туралы» 1997 жылғы 16 
сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңында көзделген негіздер бойынша тұрғын үйге 
қоныс тануға құқық беретін құжаттар туралы мəліметті уəкілетті орган «Мекенжай тізілімі» жəне 
«Жыл жымайтын мүлік тізілімі» ақпараттық жүйелерінен уəкілетті лауазымды адамдардың элек-
трондық цифрлық қолтаңбасымен куəландырылған электрондық құжаттар нысанында алады;

4) тұрғылықты жері бойынша тіркелгені үшін мемлекеттік баждың (мемлекеттік баж төлеуден 
босатылған адамдар растайтын құжаттарды ұсынады) төленгені туралы түбіртек.

Республикадан тыс жерлерден тұрғылықты тұруға келген Қазақстан Республикасының 
азаматтары паспортын, бұрын тұрған елінен есептен шыққанын растайтын құжатты не бұрын 
тұрған елінің құзыретті органы берген азаматтығының жоқтығы туралы анықтаманы ұсынады.

Бұрын тұрған елінен есептен шыққанын растайтын құжаты, азаматтығы жоқтығы туралы 
анықтама болмаған кезде, азамат бұрын тұрған елінен көрсетілген құжаттардың бірі сұратылған 
(алынған) кезеңге уақытша болатын (тұратын) жері бойынша тіркеледі.

7. Босқындар уəкілетті органның аумақтық бөлімшелерінде тіркелу үшін бес күндік мерзімде 
осы Қағидалардың 6-тармағында көзделген құжаттарды ұсынады.»;

9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Мынадай:
1) республикадан тыс жерлерге тұрақты тұруға кеткен;
2) сот тұрғын үйді пайдалану құқығынан айырылған деп таныған;
3) тіркеуден шығарылатын адамның қатысуынсыз жəне оның жеке басын куəландыратын 

құжатсыз тұрғын үй, ғимарат немесе үй-жай иесінің өтініші бойынша;
4) қайтыс болған;
5) шетелдіктерге, азаматтығы жоқ адамдарға Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға 

бұрын берілген рұқсат күшін жойған кезде ішкі көшіп-қонушылар тұрғылықты жері бойынша 
тіркеуден шығарылуға тиіс.»;

10-тармақта:
екінші жəне үшінші абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:
«Ішкі көшіп-қонушыларды тұрғылықты жері бойынша тіркеу жəне тіркеуден шығару, уақытша 

болатын (тұратын) жері бойынша есепке алу (тіркеу) «Халықты құжаттандыру жəне тіркеу» 
тіркеу пункті» жəне «Шетелдіктерді құжаттандыру жəне тіркеу» тіркеу пункті» ақпараттық 
жүйелеріне мəліметтерді енгізу жəне оларды «Жеке тұлғалар» мемлекеттік деректер базасына 
беру арқылы жүзеге асырылады.

Ішкі көшіп-қонушыларды жаңа тұрғылықты жері бойынша тіркеу, уақытша болатын (тұратын) 
жері бойынша есепке алу (тіркеу) кезінде ақпараттық жүйеде бұрынғы мекенжайы бойынша 
тіркеуден алу бір мезгілде жүзеге асырылады.»;

бесінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«Ішкі көшіп-қонушының тұрғылықты жері бойынша тіркеу мекенжайын, уақытша болатын 

(тұратын) жері бойынша есепке алынған (тіркелген) мекенжайын растайтын құжат мекенжай 
анықтамасы болып табылады.»;

13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«13. Бір айдан астам мерзімге уақытша болу (тұру) үшін келген ішкі көшіп-қонушыларды 

ішкі істер органдары тұрғылықты жері бойынша тіркеуден шығармай келген күннен бастап 
күнтізбелік 10 күн ішінде уақытша болатын (тұратын) жері бойынша есепке алады.

Уақытша болатын (тұратын) жері бойынша есепке алу (тіркеу) уақытша тіркеу болып 
табылады.

Уақытша тіркеу бір айдан бастап бір жылға дейінгі мерзімге жүзеге асырылады.
Қызметтік міндеттерін орындау, оқуда болуы тұрғылықты жерінен тыс жерде ұзақ тұруымен 

(бір жылдан астам) байланысты адамдар (растайтын құжат болған кезде) тұрғылықты жері бой-
ынша тіркеуден шығармай міндеттерін орындау үшін қажетті бүкіл мерзімге есепке алынады.

16 жасқа толмаған балалар, адамдардың тыныс-тіршілігін шектейтін организм 
функцияларының тұрақты бұзылуынан денсаулығында кінəрат бар емдеу мекемелеріндегі 
азаматтар, вахталық əдіспен жұмыс істейтін адамдар, уақытша болатын (тұратын) жері бой-
ынша есепке алынуға (тіркелуге) жатпайды.

Уақытша болатын жерінен мəлімделген мерзімінен бұрын кеткен кезде адамдарды уақытша 
тіркеуден шығару тұрғын үй, ғимарат немесе үй-жай иесінің (сенім білдірілген адамның) не ішкі 
көшіп-қонушының өтініші бойынша ресімделеді.».

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

Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі
Б.САҒЫНТАЕВ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 28 сәуір           №248           Астана қаласы

Арнайы экономикалық аймақтың қатысушысы ретінде 
қызметті жүзеге асыру туралы шартта айқындалған 

міндеттемелерді арнайы экономикалық аймақ 
қатысушысының орындамағаны туралы акт нысанын 

бекіту туралы

«Қазақстан Республикасындағы арнайы экономикалық аймақтар туралы» 2011 жылғы 21 
шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 11-1-бабының 1-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған арнайы экономикалық аймақтың қатысушысы ретінде қызметті 
жүзеге асыру туралы шартта айқындалған міндеттемелерді арнайы экономикалық аймақ 
қатысушысының орындамағаны туралы акт нысаны бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Инвестиция комитеті:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеу күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ 

жəне орыс тілдеріндегі қағаз тасығыштағы жəне электрондық нысандағы көшірмелерін 
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми 
жариялау жəне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

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

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің ин-
тернет-ресурсында орналастырылуын;

5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің 
Заң департаментіне осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларына сəйкес іс-шаралардың 
орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Инвестициялар жəне даму вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының Инвестициялар жəне даму
министрінің міндетін атқарушы Е.ХАИРОВ

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін 
атқарушының 2017 жылғы 28 сəуірдегі №248 бұйрығымен бекітілген

нысан

Арнайы экономикалық аймақтың қатысушысы ретінде қызметті жүзеге асыру туралы 
шартта айқындалған міндеттемелерді арнайы экономикалық аймақ қатысушысының 

орындамағаны туралы акт нысаны

20__жылғы «____» __________    ___________
        (жасалған) 

__________________________________________________________________басқарушы 
компания/автономдық кластерлік қор/астананың жергілікті атқарушы органы мемлекеттік 
мекемесі ________________________________ атынан, бұдан əрі «Басқарушы орган» деп 
аталатын, «Қазақстан Республикасындағы арнайы экономикалық аймақтар туралы» 2011 

жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 11-1-бабының 1-тармағына сəйкес 
Арнайы экономикалық аймақ қатысушысының __________________________________ 20__ 
жылғы «____» ________ № ___ келісімшарт бойынша мынадай міндеттемелерді орындамағаны 
туралы Акт жасады: __________________________________________.

Акт екі нұсқада қазақ/орыс тілдерінде ____ парақта жасалды.

Қатысып отырған Басқарушы орган жұмысшылары
1. _________________________________________ ________
 (тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда) жəне лауазымы) (қолы)
2. _________________________________________ ________
 (тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда) жəне лауазымы) (қолы)
3. _________________________________________ ________
 (тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда) жəне лауазымы) (қолы)

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 1 мау-
сымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15188 
болып енгізілді.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 31 наурыз            №233          Астана қаласы

«Су айдындарындағы қауіпсіздік қағидаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 

2015 жылғы 19 қаңтардағы №34 бұйрығына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы

бұйырамын:
1. «Су айдындарындағы қауіпсіздік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Ішкі істер министрінің 2015 жылғы 19 қаңтардағы № 34 бұйрығына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10335 болып тіркелген, 2015 жылғы 26 ақпанда 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар 
енгізілсін: 

аталған бұйрықпен бекітілген Су айдындарындағы қауіпсіздік қағидаларында: 
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:
1) су айдындары – өзендер жəне оларға теңестірілген арналар, көлдер, су қоймалары, 

тоғандар мен басқа да ішкі су айдындары, аумақтық сулар;
2) құтқару бекеті – құтқарушылармен жасақталған, құтқару жабдығымен жарақталған, су 

айдындарында адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі функцияларды орындайтын, 
заңды жəне жеке тұлғалар құратын акваторияның нақты учаскесіндегі бекет;

3) су айдынындағы демалу орны – шомылуға жабдықталған орындар (жағажайлар), 
катерлерді, желкенді қайықтарды, қайықтарды, гидроциклдер мен катамарандарды жалға 
беру станциялары; 

4) шағын көлемді кеме – ұзындығы 20 метрден аспайтын, бортындағы рұқсат етілген 
адам саны 12 адамнан аспайтын, балық аулау үшін салынған немесе жабдықталғаннан 
басқа жүк тасуға, жетекке алуға, пайдалы қазбаларды іздеу, барлау жəне өндіру, құрылыс, 
жол, гидротехникалық жəне басқа да осындай жұмыстарды жүргізуге, лоцмандық жəне мұз 
жару, сондай-ақ су объектілерін ластану мен бітеліп қалудан қорғау іс-шараларын жүзеге 
асыратын кеме;

5) құтқаратын «Александров жібі» – суға батып бара жатқан адамға көмек көрсететін құрал, 
ол диаметрі 40 сантиметрлік ілмегі жəне екі қалқымасы бар ұзындығы шамамен 30 метрлік 
қалқыма түрінде болады;

6) оқу орны – жүзу бойынша ұжымдық жəне жеке сабақтарды өткізу үшін барынша 
ыңғайланған, жағажай аумағында арнайы жабдықталған орын;

7) қалалық жағажай – жергілікті атқарушы органның қарамағындағы су айдынындағы 
демалу орны;

8) жеке құтқару құралы – суда немесе мұзда қалған кезде адамға қосымша қалқымалығы 
үшін жасалған құтқару құралы. Жеке құтқару құралдарына құтқару шеңберлері, күртешелер, 
кеудешелер, қалтқы белгілер жатады;

9) демалушылар - демалу, балық аулау, шомылу, шағын көлемді кемелермен серуендеу 
жəне басқа да демалу түрлері мақсатында осы Қағидалар талаптарын сақтауға жауапты, су 
айдындарына болатын адамдар; 

10) осы Қағидалар талаптарын сақтауға жауаптылар – су айдындарының иелері, нұсқау 
берушілер (жаттықтырушылар), құтқарушылар, жергілікті атқарушы органдар, сондай-ақ су 
айдындарын пайдаланатын адамдар.»;

8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Қазақстан Республикасының су айдындарында қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін мы-

надай шаралар қабылданады:
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі:
1) жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп су айдындарында төтенше жағдайлардың 

алдын алуға бағытталған профилактикалық жұмыстарын ұйымдастырады жəне өткізеді;
2) Қазақстан Республикасының су айдындарында суда құтқару жəне сүңгуірлік-іздестіру 

жұмыстарын жүргізеді;
3) судағы демалыс орындарында профилактикалық рейдтерді жəне патрульдеуді жүргізеді.
Жергілікті атқарушы органдар:
1) қаладағы жағажайларда медициналық көмек көрсету пункттерін жəне қоғамдық қауіпсіздік 

бекеттерін ұйымдастырады;
2) суға шомылу жəне демалу үшін пайдаланылатын су айдындарына түгендеу жүргізеді 

жəне оларға нақты иелерді бекітеді; 
3) су айдындарында құтқарушылармен жасақталған жəне құтқару жабдықтарымен жəне 

жарақтармен жабдықталған құтқару бекеттерінсіз, алғашқы медициналық көмек көрсету 
үшін кезекші медициналық персоналмен жəне қажетті құралдармен, дəрі-дəрмектермен 
жабдықталған үй-жайларсыз жəне балалар шомылатын орындарсыз демалыс орындарын 
ашуға жол бермейді; 

4) суға шомылуға жəне балаларды жүзуге үйрету үшін қалалық жəне қалалық балалар 
жағажайларын құрады жəне жабдықтайды; 

5) суда жаппай демалатын орындарға аумақтық бөлімшелермен бірлесіп ерікті 
құтқарушыларды тартады.». 

10 жəне 11-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«10. Суға шомылу маусымы басталар алдында су айдынындағы демалыс орны 

иесінің өтініші бойынша аумақтық бөлімшелер немесе су астында жұмыстар жүргізуге 
сүңгуірлік жабдығы мен жарағы бар ұйымдар жағажайдағы акваторияны тексереді, тексеріс 
қорытындылары бойынша осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес нысанда орындалған 
жұмыстар актісі жасалады жəне бекітіледі.

11. Су айдындарының қауіпті жəне демалу, шомылу үшін жабдықталмаған учаскелерінде 
жергілікті атқарушы органдар осы Қағидаларға 3-қосымша талаптарына сəйкес тыйым салатын 
жəне алдын алу белгілерін орнатады.».

16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«16. Су айдынында демалу орындарында болғанда осы Қағидалардың талаптарын сақтауға 

жауаптыға жəне демалушыға:
1) мас күйінде жəне есірткіге масайған күйде суға түсуге жəне шомылуға;
2) қайықтардан, катерлерден, өткелдерден, сондай-ақ осы мақсатқа арналмаған 

құрылыстардан суға секіруге;
3) тексерілмеген жəне жабдықталмаған жерлерде суға сүңгуге; 
4) жүзу шегін білдіретін қалтқы белгілерден асуға;
5) жүзуге арналмаған заттармен жүзуге;
6) су айдындарын ластауға жəне қоқсытуға;
7) жағалауда жəне киім ауыстыратын орындарда демалушыларды жарақаттауы мүмкін 

қоқыстарды қалдыруға;
8) жалған дабыл беріп айғайлауға; 
9) техникалық жəне алдын алу белгілерінің, қалтқы белгілерінің үстіне шығуға;
10) балаларға ересектердің қарауынсыз суға кіруге рұқсат етілмейді.»;
Су айдындарындағы қауіпсіздік қағидаларына «Орындалған жұмыстар актісі» 2-қосымша 

осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын. 
2. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Төтенше жағдайлар комитеті 

(В.Р.Беккер) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіпте:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде осы бұйрыққа 

қол қоюға уəкілетті адамның электрондық цифрлық қолымен расталған осы бұйрықтың 
көшірмелерін қағаз жəне электрондық түрде Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық 
актілерінің эталондық бақылау банкіне қосу үшін жолдауды;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің интернет-ресурсында 
орналастыруды;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген іс-
шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің 
Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 
орынбасары Ю.В.Ильинге жəне Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Төтенше 
жағдайлар комитетіне (В.Р.Беккер) жүктелсін. 

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

Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрі полиция генерал-полковнигі 
Қ.ҚАСЫМОВ

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 
2017 жылғы наурыздағы № бұйрығына қосымша

Су айдындарындағы қауіпсіздік қағидаларына 2-қосымша
Нысан

«Бекітемін»
Жағажай акваториясына тексеру жүргізген

 мекеменің (ұйымның) басшысы 
______________Т.А.Ə. (ол болған жағдайда)

20___ жылғы «____» ______________ 

Орындалған жұмыстар актісі
Біз төменде қол қойған жағажай акваториясына тексеру жүргізген мекеменің (ұйымның) 

өкілі ____________________жəне сүңгуірлік топ бір тараптан, жəне ______________________ 
өкілі ____________________мырза екінші тараптан 20___жылғы _______өзенінде (көлде) 
орналасқан __________________ жағажай акваторийіне тексеру жүргіздік. 

Балалар мен ересектер шомылуға арналған су учаскесінің барлық жағалау бөлігі қаралады. 
_________________ жағажай аумағының шекарасы белгіленді, 2,5 метрге дейін жүзу аймағы 

қалқыма қоршаумен белгіленді. Жүзе білмейтіндер үшін таяз бассейн __________________ 
орнатылды.

Су айдынының топырағы – құмды, лайлы, тасты, малтатасты. Түбінің еңісі – еңкіш, тік, 
құламалы, кертпелерсіз жəне шұңқырсыз біртіндеген тереңдікте, ағысы баяу, қалыпты, қатты. 
Балдыр – болады, болмайды. Жағалау бойынша шомылу орнының көлемі ___ тереңдіктен 
___ -ден _____-ге (-ға) дейін.

Шомылу ауданының түбі қаралды жəне ересектер мен балалар шомылу үшін ешқандай 
қауіп төндірмейді.

_________________ жағажайының мынадай құтқару мүлкі бар: 
1) құтқару қайықтары _____ бірлік;
2) құтқару шеңберлер _____ дана;
3) «Александров жібі» құтқару құралы ____ дана.
Суда жұмыс істеу уақытында адамдар өмірін сақтауды ұйымдастыруды_________бастап 

күн тəртібінде көзделген сағаттарда қалалық жағажайының, демалыс базасының (аймағының), 
балалар лагерінің əкімшілігі жəне ведомстволық құтқару бекеті жүзеге асырады.

Жағажай жұмысының басталуы 20___ жылғы ___________
Аумақта Қағидалар бойынша _____ дана түрлі түсті плакаттар орнатылған, __________ 

дана есебінде __________________ басқа да ескерту плакаттары бар. 
Жағажайдың жұмыс тəртібі жəне балалар мен ересектердің шомылу жөніндегі 

нұсқаулықтары __________________________________________________________________
Ұсыныстар__________________________________________________________________
Қорытынды
Осы акт екі данада жасалған жəне жағажайдың ашылуы үшін негізгі құжат болып табылады.
Екі дананы жағажай акваторияларына тексеру жүргізген мекеме (ұйым) басшысы бекітеді. 

Бірінші данасы мекемеде (ұйымда) қалады, екінші данасы жағажай иесіне беріледі. 
Бірінші данасы жағажай акваторияларына тексеру жүргізген мекемеге (ұйымға) бекіту үшін 

берілді. Екінші данасы жағажай иесіне берілді (актілер олар бекітілгеннен кейін күшіне енеді).
Құжаттың сақталу мерзімі бір жыл.
Жағажай акваторияларын тексеру бойынша жұмыстар толық көлемде орындалды, 

жағажайға тексеру жүргізген мекеме (ұйым) өкілі___________ 20___ жылғы ___________ 
Иелігінде жағажай бар ұйым өкілі 20___ жылғы ___________ орындалған жұмыстар 

актісін алды. 
Қолы __________________________________________ 
 
Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 10 ма-

мырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15108 
болып енгізілді.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 29 мамыр               №346              Астана қаласы

Астана қаласының жергілікті атқарушы органының 
мемлекеттік бағалы қағаздар шығаруының шарттарын, 

көлемін және нысаналы мақсатын айқындау туралы 

2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 212-бабы-
на жəне «Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы 
органының ішкі нарықта айналысқа жіберу үшін бағалы қағаздар шығару қағидаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 2 қазандағы № 1520 қаулысының 
8-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. Ішкі нарықта айналдыру үшін Астана қаласының жергілікті атқарушы органының 
мемлекеттік бағалы қағаздар шығарудың мынадай шарттары, көлемі жəне нысаналы мақсаты 
айқындалсын:

1) шарттар:
мемлекеттік бағалы қағаздарды шығару жылы – 2017 жыл;
бағалы қағаздардың түрі – орта мерзімді бағалы қағаздар;
2) көлемі – 15 000 000 000 (он бес миллиард) теңгеден артық емес;
3) нысаналы мақсаты – инвестициялық жобаларды іске асыру үшін бюджет тапшылығын 

қаржыландыру мақсатын да.
1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік қарыз алу департаменті 

(Р.Т. Мейрханов) заңнамада белгіленген тəртіппен: 
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін 

жəне оның ресми жариялауға жіберілуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін 

қағаз жəне электронды түрде қазақ жəне орыс тілдерінде ресми жариялау жəне Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу 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 басылымдарында ресми жариялауға жіберілуін;

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

3. Осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Қаржы министрі 
Б.СҰЛТАНОВ

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 31 ма-
мырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15187 
болып енгізілді.
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 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2016 жылғы 30 қараша          №629        Астана қаласы

Бюджеттік мониторинг жүргізу нұсқаулығын 
бекіту туралы

Қазақстан Республикасы 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 112-бабына жəне 
«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы 
Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Бюджеттiк мониторинг жүргізу нұсқаулығы бекітілсін.
2. Осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің кейбір 

бұйрықтарының күші жойылды деп танылсын.
3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бюджет заңнамасы департаменті (З.А. 

Ерназарова) заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 

кейін он күнтізбелік күн ішінде оның «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға 
жіберілуін;

3) осы бұйрық Қазақстан Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген 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.

4. Осы бұйрық мемлекеттік тіркелген кү нінен кейін қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Қаржы министрі 
Б.СҰЛТАНОВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің 

төрағасы
_____________ Н.Айдапкелов
2016 жылғы 28 қараша

Қазақстан Ре спубликасы Қаржы министрінің 2016 жылғы №629 бұйрығымен бекітілген

Бюджеттік мониторинг жүргізу нұсқаулығы

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Бюджеттік мониторинг жүргізу туралы нұсқаулық (бұдан əрі – Нұсқау) Қазақстан Рес-

пуб ликасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 112-бабына сəйкес əзірленді.
Бюджеттік мониторинг - міндеттемелердің уақтылы қабылданбау, бюджеттік бағдарламалар 

бойынша төлемдердің уақтылы жүргізілмеу себептерін анықтау, бюджет түсімдері мен 
шығыстарының атқарылу болжамдарын жасау мақсатында жүзеге асырылатын бюджеттің 
атқарылу көрсеткіштерін тұрақты жəне жүйелі жинау, бақылап отыру жəне талдау. 

Бюджеттік мониторингті бюджеттік бағдарламалар əкімшілері, бюджетті атқару жөніндегі 
орталық жəне жергілікті уəкілетті органдар жүзеге асырады.

2-тарау. Мақсаты мен міндеттері
2. Осы Нұсқаулықтың əзірлену мақсаты республикалық жəне жергілікті бюджеттерді тиімді 

атқару мақсатында бюджет қаражатын пайдалану жөніндегі мониторинг рəсімдерін жүйелеу, 
сондай-ақ бюджет түсімдерінің атқарылуын қадағалап отыру.

3. Түсімдердің атқарылуы кезінде жəне бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) 
іске асыру кезінде бюджеттік мониторинг міндеттері:

түсімдердің атқарылуын талдау;
төлемдері бойынша қаржыландыру жоспарын жəне төленген міндеттемелерді салыстыру 

жолымен бюджеттік бағдарламалар əкімшілерінің бюджет қаражатын игеруін талдау;
төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарына (бұдан əрі – төлемдер бойынша жоспар) 

сəйкес төлемдердің уақтылы жүргізілмеу жəне міндеттемелер бойынша қаржыландыру жо-
спарларына (бұдан əрі - міндеттемелер бойынша жоспар) сəйкес міндеттемелердің уақтылы 
қабылданбау себептерін анықтау болып табылады.

3-тарау. Бюджеттің атқарылуын талдау
1-параграф. Бюджеттің түсімдерінің атқарылуын талдау
4. Бюджет кірістерінің атқарылуын талдау объектілері: салықтық түсімдер; салықтық емес 

түсімдер; негізгі капиталды сатудан түсетін түсі мдер; тиісті қаржы жылына арналған бюджет 
түсімдерінде көзделген ресми трансферттер түсімдері болып табылады.

5. Бюджет кірістерінің атқарылуын талдау субъектілері бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті 
орган, өндіріп алуға жауапты жəне олардың түсуіне бақылауды жүзеге асыратын уəкілетті 
мемлекеттік органдар болып табылады.

Бюджетті атқару жөніндегі орталық уəкілетті орган мемлекеттік, республикалық жəне 
жергілікті бюджеттердің атқарылуы бойынша талдау жүргізеді.

Бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уəкілетті органдар облыстың, атап айтқанда облыстық 
бюджеттің, республикалық маңызы бар қала, астана бюджетінің, аудандар (облыстық маңызы 
бар қалалар) бюджеттерінің атқарылуы бойынша талдауды, сондай-ақ бюджеттің төмен тұрған 
деңгейіне бөлінген нысаналы трансферттердің талдауын жүзеге асырады.

Бюджеттік мониторинг бюджеттің атқарылуына талдау жүргізу функциясына кіретін 
бюджетті атқару жөніндегі орталық жəне жергілікті уəкілетті органдардың құрылымдық 
бөлімшелері алған ақпараттың негізінде жүзеге асырылады.

6. Бюджеттің кіріс бөлігін талдау кезінде пайдаланылатын негізгі құраушы база бюджетті 
атқару жөніндегі уəкілетті орган қалыптастыратын есепті деректердің айлық көлемі жəне 
Қазақстан Республикасының салықтық жəне кедендік заңнамаларға  сəйкес салық жəне 
бюджетке төленетін басқа да төлемдердің то лық жəне уақтылы түсуін қамтамасыз ететін 
мемлекеттік органдар жəне салықтық емес түсімдерді, негізгі капиталды сатып алудан түсетін 
түсімдерді, трансферттерді есептіден кейінгі айдың 12-не дейінгі мерзімде өндіріп алуға жауап-
ты уəкілетті органдар ұсынатын түсімдердің тиісті түрлерін орындамау немесе асыра орындау 
себептері болып табылады.

7. Алдыңғы аймен салыстырғанда ағымдағы айдағы жергілікті (облыстық бюджеттердің 
(республикалық маңызы бар қала, астана) бюджеттер түсімдерінің санаттары бойынша кірістер 
түсімдерінің өсу немесе төмендеу себептерін талдау осы Нұсқаулықтың 1-қосымшасына сəйкес 
І, ІІ нысандар бойынша жасалады. 

Көрсетілген қосымшаның І нысанында жергілікті (облыстық бюджеттердің (республикалық 
маңызы бар қала, астана) бюджеттердің салық жəне төлемдерінің негізгі түрлері бойынша, 
өткен аймен салыстырғанда есепті айдағы түсімдердің өсу немесе төмендеуі байқалатын 
ерекше ліктер көрсетіледі. Салықтар мен төлемдердің өсу немесе төмендеу себептерінің 
түсіндір мелерде көрсетілген кезеңдер бойынша түсімдердің құлдырауына немесе өсуіне əсер 
еткен факторлар көрсетіледі.

ІІ нысанда олар бойынша есепті айда жоспарланбаған сипаттағы біржолғы түсімдер 
байқалған ерекшеліктер көрсетіледі.

8. Бюджетті атқару жөніндегі орталық уəкілетті органның салықтық, салықтық емес түсімдерді, 
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер мен трансферттер түсімдерін өндiрiп алуға жауапты 
құрылымдық бөлімшелері, ведомстволары тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың 12-сі 
күнінен кешіктірмей, жылдың басынан бастап республикалық бюджетке түсетін түсімдердің 
түрлері бойынша жоспарды асыра орындау немесе орындамау себептерін талдауды осы 
Нұсқаулықтың 2-қосымшасын а сəйкес нысан бойынша бюджетті атқару жөніндегі орталық уəкілетті 
органның кірістерді талдау функцияларын жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшесіне ұсынады.

Бюджетті атқару жөні ндегі орталық уəкілетті органның кірістерді талдау функцияла-
рын жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшесі есепті тоқсаннан кейінгі айдың 17-сі күнінен 
кешіктірмей, республикалық бюджетке түсетін салықтар мен төлемдердің түрлері бойын-
ша жыл басынан жоспарды асыра орындау немесе орындамау себептерін талдауды осы 
Нұсқаулықтың 2-қосымшасына сəйкес нысан бойынша бюджеттің атқарылуын талдау жүргізу 
жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшеге ұсынады.

Республикалық жəне жергілікті (облыс бюджеті (республикалық маңызы бар қала, аста-
на), аудан бюджеті (облыстық маңызы бар қала)) бюджеттерге түсетін түсімдердің түрлері 
бойынша жыл басынан жоспарды асыра орындау немесе орындамау себептерін талдау осы 
Нұсқаулықтың 2-қосымшасына сəйкес нысан бойынша жасалады.

Бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уəкілетті органдар тоқсан сайын есептіден кейінгі айдың 
25-і күніне дейін жергілікті бюджет кіріс бөлігінің артығымен атқарылу немесе атқарылмау 
себептерін талдауды бюджетті атқару жөніндегі орталық уəкілетті органға жəне жергілікті 
атқарушы органдарға ұсынады.

Бюджетті атқару жөніндегі орталық уəкілетті орган тоқсан сайын есептіден кейінгі айдың 
25-і күніне дейін республикалық бюджет жоспарының асыра орындалу немесе орындалмау 
себептерін талдауды Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсынады.

9. Бюджеттік кредиттерінің өтеуін талдау объектілері бюджетке түсетін түсімдердің түрлері: 
республикалық жəне жергілікті (облыс бюджеті (республикалық маңызы бар қала, астана), ау-
дан бюджеті (облыстық маңызы бар қала)) бюджеттен берілген кредиттерді өтеуден, төленген 
мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды қайтару болып табылады.

Республикалық жəне жергілікті (облыс бюджеті (республикалық маңызы бар қала, 
астана) бюджеті), аудан бюджеті (облыстық маңызы бар қала)) бюджеттеріне бюджеттік 
кредиттерінің өтеуін бойынша жыл басынан бастап жоспарын асыра орындалу немесе орын-
далмау себептерін талдау тоқсан сайын осы Нұсқаулықтың 2-қосымшасына сəйкес нысан 
бойынша жасалады.

10. Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түскен түсімдердің атқарылуын талдау 
объектілері заңды тұлғалардың, оның ішінде мемлекеттік меншіктегі халықаралық ұйымдардың, 
мүліктік кешен түріндегі мемлекеттік мекемелер мен мемлекеттік кəсіпорындардың қатысу үлес-
терін, бағалы қағаздарын, сондай-ақ мемлекеттік кəсіпорындардың жедел басқаруындағы не-
месе шаруашылық жүргізуіндегі өзге де мемлекеттік мүлікті сатудан бюджетке түсетін түсімдер.

Республикалық жəне жергілікті (облыс бюджеті (республикалық маңызы бар қала, астана) 
бюджеті), аудан бюджеті (облыстық маңызы бар қала)) бюджеттеріне мемлекеттің қаржы активтерін 
сатудан түскен түсімдер бойынша жыл басынан бастап жоспар орындалу талдау мемлекеттік 
меншіктегі заңды тұлғалардың қатысу үлестерін, акциялардың жəне түсімдердің жоспар мемлекеттік 
пакеттеріне дивидендтер жоспар асыра орындалу немесе орындалмау себеп терін талдау көрсетіле 
отырып, тоқсан сайын осы Нұсқаулықтың 2-қосымшасына сəйкес нысан бойынша жасалады.

11. Қарыздар түсімі атқарылуын талдау объектілері қарыздар мемлекеттік эмиссиялық 
бағалы қағаздардың шығаруымен жəне (немесе) қарыздар шарт жасасулармен байланысты 
бюджетке түсетін қаражат.

Республикалық бюджетіне қарыздар түсімі бойынша жыл басынан бастап жоспарын 
асыра орындалу немесе орындалмау себептерін талдау тоқсан сайын осы Нұсқаулықтың 
2-қосымшасына сəйкес нысан бойынша жасалады.

Қарыздар түсімдерінің жоспарын орындау талдауында жылдың басынан бастап 
ерекшеліктер бөлігінде қарыздар түсімдерінің жоспарын артығымен орындау немесе орын-
дамау себептерін көрсете отырып жоспарланған жəне іс жүзіндегі түсімдердің сомасының 
салыстырмалы талдауы жүргізіледі.

12. Республика бойынша жəне аумақтар шеңберінде есептік мерзімде мемлекеттік, 
республикалық жəне жергілікті бюджеттерге (облыс бюджеті (республикалық маңызы бар қала, 
астана), аудан бюджеті (облыстық маңызы бар қала)) салықтардың жəне төлемдердің түсімі 
жоспарларының асыра орындалуы немесе орындалмауы салдарына талдау жүргізу барысын-
да төлемдермен салықтардың түсуіне ықпал еткен факторлар (сыртқы сауда айналымының 
мөлшерінің өзгеруі, минералдық шикізатқа əлемдік баға, салық салу базасының өзгеруі, 
салықтық жəне кедендік заңнамадағы өзгерістер, жүйелік сипаттағы бер реттік төлемдер жəне 
басқа да факторлар) айқындалады.

13. Республика бойынша жəне аумақтар шеңберінде ағымдағы жылдың есептік мерзімінде 
былтырғы жылдың осындай мерзімін салыстырмасы мемлекеттік, республикалық жəне 
жергілікті бюджеттерге (облыстық бюджет, (республикалық маңызы бар қала, астана)) 
түсімдерді талдау Нұсқаулықтың 3-қосымшасына сəйкес нысанда құрастырылады, жəне 
бюджеттің атқарылуы бойынша орталық уəкілетті органмен (жергілікті атқару органдарымен) 
тоқсан сайын 25-інші күнге дейін Қазақстан Республикасының Үкіметіне табыс етеді.

14. Өткен жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда ағымдағы жылдың есепті кезеңінде 
республикалық жəне жергілікті (облыстық бюджет (республикалық маңызы бар қала, астана), 
аудан бюджеті (облыстық маңызы бар қала)) бюджеттерге мемлекеттің қаржы активтерін 
сатудан түскен түсімдердің талдау бойынша кірістер түсімдерін талдау осы Нұсқаулықтың 
3-қосымшасына сəйкес нысан бойынша жасалады.

Өткен жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда ағымдағы жылдың қаржы активтерін сату-
дан түскен түсімдерді талдауда өткен жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда есепті жылдың 
басынан бастап түсімдердің өсу немесе төмендеу себептері көрсетіледі.

15. Өткен жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда ағымдағы жылдың есепті кезеңінде 
республикалық бюджетке түскен қарыздар түсімдерін талдау осы Нұсқаулыққа 3-қосымшаға 
сəйкес нысан бойынша тоқсан сайын жүзеге асырылады. Ерекшеліктер бөлінісінде өткен 
жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда ағымдағы жылдың есепті кезеңінде түскен қарыздар 
түсімдерін талдауда өткен жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда есепті жылдың басынан 
бастап түскен түсімдердің төмендеу немесе өсу себептері көрсетіледі.

16. Өңірлер бөлінісінде жыл басынан бастап республикалық жəне жергілікті (облыс 
(республикалық маңызы бар қала, астана) бюджеті, аудан (облыстық маңызы бар қала) 
бюджеті) бюджеттер кірістерінің жоспарлы көрсеткіштерінің орындалмау себептерін талдау 
осы Нұсқаулыққа 4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша жасалады.

17. Салықтар мен төлемдер бөлінісінде мемлекеттік бюджетке түсетін түсімдер бойынша 
бересі сомасын талдау осы Нұсқаулыққа 5-қосымшаға сəйкес нысан бойынша жасалады.

18. Салықтар мен төлемдер бөлінісінде мемлекеттік бюджетке түсетін түсімдер бойынша 
бересі сомасын талдауда есепті кезеңдерге арналған салық түрлері бойынша бересінің аху-
алына талдау, сондай-ақ борышкерлер бөлінісінде бересінің кемуіне немесе артуына ықпал 
еткен факторларды көрсете отырып, алдыңғы кезеңмен салыстырғанда есепті айдағы бересіні 
салыстырмалы талдау көрсетіледі.

19. Өңірлер бөлінісінде жыл басынан бастап республикалық жəне жергілікті (облыс 
(республикалық маңызы бар қала, астана) бюджеті, аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджеті) 
бюджеттер кірістерінің жоспарлы көрсеткіштерінің орындалмау себептерін талдауда бюджеттер 
деңгейлері бойынша кірістердің жалпы орындалуы көрсетіледі. Кірістер жоспары орын далмаған 
өңірлер бойынша салықтардың негізігі түрлері бойынша орындалмау себептері көрсетіледі.

20. Талдау нəтижелері есепті айдан кейінгі 25-інші күнге дейін ай сайын бюджетті атқару 
жөніндегі тиісті уəкілетті орган басшылығының назарына жеткізіледі.

21. Бюджетті атқару жөніндегі орталық уəкілетті органның кірістерді талдау жəне салық 
жəне кеден заңнамасы мəселелерін үйлестіру функцияларын жүзеге асыратын құрылымдық 
бөлімшесі осы Нұсқаулыққа 6-қосымшаға сəйкес нысан бойынша ай сайынғы талдамалы 
ақпаратты дайындау жəне бюджетті атқару жөніндегі орталық уəкілетті органның сайтында ор-
наластыру мақсатында мемлекеттік бюджет кірістерінің атқарылу деректерін қалыптастырады.

22. Жоспарды асыра орындау немесе орындамау себептерін көрсете отырып, мұнай сек-
торы ұйымдарынан Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына түсетін тікелей салықтардың 
түсімдерін талдауды бюджетті атқару жөніндегі орталық уəкілетті органның салық жəне 
бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түсуін қамтамасыз ету саласындағы 
басшылықты жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшесі жүргізеді жəне ай сайын есепті ай-
дан кейінгі айдың 20-сы күніне дейін бюджетті атқару жөніндегі орталық уəкілетті органның 
Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры бойынша есепке алу мен есептілік саласындағы 
салааралық үйлестіру мен əдіснамалық жетекшілік ету функцияларын жүзеге асыратын 
құрылымдық бөлімшесіне ұсынады.

23. Бюджетті атқару жөніндегі орталық жəне жергілікті уəкілетті органдар тиісті қаржы 
жылындағы республикалық жəне жергілікті бюджеттердің атқарылуы туралы талдамалық 
есепті дайындау кезінде мынадай құрылымдық бөлімшелер ұсынған деректерді пайдаланады:

1) есепті жылдан кейінгі жылдың 20 қаңтарына дейін:
мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын бөлімше – жо-

спарларды асыра орындау немесе орындамау себептерін талдаумен төлеушілер бөлінісінде 
дивидендтер төлеу жоспарын орындау бойынша талдамалық ақпаратты;

бюджетті атқару жөніндегі орталық уəкілетті органның кірістерді талдау функцияларын 
жүзеге асыратын бөлімшесі - есепті жылда республикалық бюджетке түсетін салықтар мен 
төлемдердің түсім жоспарларының асыра орындалуы немесе орындалмауы себептеріне 
факторлық талдауды (сыртқы сауда айналымы көлемінің өзгеруі, минералдық шикізатқа 
əлемдік бағаның өзгеруі, салық салу базасының өзгеруі, салықтық жəне кедендік заңнамадағы 
өзгерістер, жүйелік сипаттағы емес біржолғы төлемдер жəне басқа да факторлар).

бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уəкілетті органның бөлімшесі – есепті жылда жергілікті 
бюджетке түсетін салықтар мен төлемдердің түсім жоспарларының асыра орындалуы немесе 
орындалмауы себептеріне факторлық талдауды;

2) есепті жылдан кейінгі жылдың 1 ақпанына дейін:
салықтың, кедендік жəне бюджетке төленетін басқа да төлемдердің толық жəне уақтылы 

түсуін қамтамасыз ету жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын бөлімше:
ең үлкен бересі сомасы бар борышкерлер бөлінісінде бересінің жалпы азаюына немесе 

ұлғаюына əсер еткен факторларды көрсете отырып, салықтар мен төлемдер бөлінісінде 
республикалық жəне жергілікті бюджеттерге түскен түсімдер бойынша бересі сомасының 
өзгерістерін алдыңғы жылмен салыстырма талдауды жəне бересіні азайту бойынша қолда-
нылып отырған шаралар туралы ақпаратты;

кірістерді əкімшілендіруді жақсарту бойынша қолданылған шаралар тұралы ақпаратты 
пайдаланады.

Республикалық бюджеттік бағдарламалар əкімшілері бюджетті атқару жөніндегі орталық уəкілетті 
органның салықтық, салықтық емес түсімдерді өндіріп алуға жауапты ведомствосына есепті жылдан 
кейінгі жылдың 1 ақпанынан кешіктірмейтін мерзімде жеке сəйкестендiру нөмiрін (бизнес-сəйкестендiру 
нөмiрін) көрсете отырып, мемлекеттік қолдау алған кəсіпкерлік субъектілерінің тізбесін жібереді.

Бюджетті атқару жөніндегі орталық уəкілетті органның салықтық, салықтық емес түсімдерді 
өндiрiп алуға жауапты ведомствосы республикалық бюджеттік бағдарламалар əкімшілерінен 
алынған тізімдердің негізінде оларға 5 ақпаннан кешіктірмей көрсетілген кəсіпкерлік 
субъектілерінен бюджетке түскен түсімдер туралы ақпаратты ұсынады.».

2-параграф. Бюджеттің шығыс бөлігінің атқарылуын талдау
24. Бюджет шығыстары атқарылуының бюджеттік мониторингін республикалық жəне 

тиісті жергілікті бюджеттердің атқарылуы жөніндегі бюджеттік есептілік жəне бюджеттік 
бағдарламалар əкімшілері беретін ақпарат негізінде бюджетті атқару жөніндегі орталық жəне 
жергілікті уəкілетті органдар жүзеге асырады.

Есептi кезеңнің соңындағы бюджет қаражатын игермеу төлемдер бойынша қаржыландыру 
жоспарының жəне төленген міндеттемелердің, бюджет қаражатын үнемдеудің, Қазақстан Респуб -
ликасының Үкіметі немесе жергілікті атқарушы орган резервінің жəне шартты түрде қаржы лан-
дырылатын шығыстардың бөлінбеген қалдықтары арасындағы айырма ретінде айқындалады.

Бюджет қаражатын үнемдеуге:
мемлекеттік сатып алу нəтижелері бойынша қаражатты үнемдеу;
еңбекақы төлеу қоры (бұдан əрі – ЕТҚ) бойынша үнемдеу: бос лауазымдардың болуы, 

ақысыз демалыстар беру жəне еңбекке уақытша жарамсыздық парақтары бойынша, əлеуметтік 
салық, əлеуметтік аударымдар бойынша төлемдер, банк қызметтеріне ақы төлеу, демалысқа 
шығу кестесінің өзгеруі есебінен ағымдағы шығындар бойынша үнемдеу;

бюджет қаражатын өзге де үнемдеу: бағамдық айырма, бағаның жəне заттай тұтыну 
көлемінің өзгеруі есебінен қалыптасқан түгел пайдаланылмаған қаражат қалдығы, іссапар 
шығыстары бойынша үнемдеу, жоспарланғанға қарағанда бюджет қаражатын алушылардың 
іс жүзіндегі көлемінің азаюы, кредиттер, қарыздар бойынша сыйақы (мүдде) мөлшерлемесінің 
өзгеруі, іс-сапарға шығу жəне іс-шараларды өткізу мерзімін ауыстыруға байланысты ағымдағы 
шығындар бойынша іс-шаралар жоспарының өзгеруі, өкілдік шығындар мен шетелдік 
іссапарларды қоса алғанда, бөлінетін бюджеттік бағдарламалар бойынша бөлінбеген қалдық.

Есепті жылдың қорытындылары бойынша бюджет қаражатын игермеуге өткен қаржы жы-
лында бөлінген, Бюджет кодексінің 44-бабына сəйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің немесе 
жергілікті атқарушы органдардың шешімі бойынша ағымдағы қаржы жылы толық пайдалануға 
рұқсат етілген нысаналы даму трансферттерін игермеу сомасы қосылады.

Төмен тұрған бюджеттер жергілікті атқарушы органдарының жоғары тұрған бюджеттен 
бөлінген нысаналы трансферттерді жəне бюджеттік кредиттерді игермеу сомасы жоғары 
тұрған бюджет үшін бюджет қаражатын игермеуге жатпайды.

Жүргізілген бюджеттік мониторинг негізінде бюджетті атқару жөніндегі орталық жəне жергі лікті 
уəкілетті органдар ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алғашқы бес жұмыс күні ішінде осы Нұсқау-
лыққа 7-қосымшаға сəйкес бюджеттік бағдарламалар əкімшілеріне бюджеттік бағдарламалар 
(кіші бағдарламалар) бөлінісінде қабылданбаған міндеттемелер мен төлем дер бойынша 
қаржыландыру жоспарының уақтылы орындалмағаны туралы еске салатын ақпаратты жібереді.

25. Талдамалы есепті жасау үшін бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті органдар есептіден 
кейінгі айдың алғашқы бес жұмыс күні ішінде, сыртқы қарыздарды есептемегенде бюджеттік 
бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бөлінісінде қаржыландыру жоспарлары мен төленген 
міндеттемелер бойынша деректерді ақпараттық жүйеде (бұдан əрі – АЖ) жүктейдi. Сыртқы 
қарыздарды ескере отырып, есепті деректердің қалыптастырылуына қарай бюджетті атқару 
жөніндегі уəкілетті органдар көрсетілген ақпаратты АЖ-ға қайталап жүктейдi.

26. Бюджеттік бағдарламалардың əкімшілері есепті айдан кейінгі айдың алғашқы жеті 
күнінен кешіктірмей бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті органдарға АЖ-да қалыптастырылған 
осы Нұсқау лыққа 8-қосымшаға сəйкес 1- МББƏ нысаны бойынша бюджеттік бағдарламаларды 
іске асыру мониторингінің нəтижелері туралы есепті ұсынады. Аталған есепте əрбір бюджеттік 
бағдарлама (кіші бағдарлама) бойынша төлемдер бойынша жоспарлардың орындалмау 
себептері жəне қаржыландыру жоспарларының орындалмауына əкеп соқтырған фактор-
ларды көрсете отырып, міндеттемелер бойынша жоспарға сəйкес міндеттемелерді уақтылы 
қабылдамау себептері егжей-тегжей толтырылады.

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уəкілетті ор-
гандары ай сайын есептіден кейінгі 10-ы күнінен кешіктірмей облыстың бюджетті атқару жөніндегі 
жергілікті уəкілетті органына осы Нұсқауға 9-қосымшаға сəйкес 1- МУО нысаны бойын ша ауданның 
(облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінің атқарылуы туралы талдамалы есепті ұсынады.

Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың жəне астананың бюджетті атқару жөніндегі 
жергілікті уəкілетті органдары тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі 15-і күнінен кешіктірмей 
бюджетті атқару жөніндегі орталық уəкілетті органға осы Нұсқаулыққа 9-қосымшаға сəйкес 1- 
МУО нысаны бойынша жергілікті бюджеттің атқарылуы туралы талдамалы есепті ұсынады.

27. Бюджетті атқару жөніндегі орталық уəкілетті органның республикалық бюджеттің 
атқарылуы жəне жергілікті бюджеттердің атқарылуына, Қазақстан Республикасының Ұлттық 
қорына қызмет көрсету саласында іске асыру жəне бақылау функцияларын жүзеге асыра-
тын құрылымдық бөлімшесі есепті айдан кейінгі айдың 12-сі күніне кешіктірмей, бюджеттік 
бағдарламаларды іске асыруға талдау жүргізу үшін бюджетті атқару жөніндегі орталық 
уəкілетті органның бюджеттің атқарылуы талдау функцияларын жүзеге асыратын құрылымдық 
бөлімшесіне бюджеттің шығыс бөлігінің атқарылуы жөніндегі ақпаратты ұсынады.

28. Бюджетті атқару жөніндегі орталық уəкілетті органның бюджеттің атқарылуына талдау жүргізу 
жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшесі АЖ төлемдер мен міндеттемелер 
бойынша қаржыландыру жоспарларының орындалмау себептері жөнінде түзетулерді жүзеге асыра-
ды жəне есепті айдан кейінгі айдың 20-сы күнінен кешіктірмей осы Нұсқау лыққа 9-қосымшаға сəйкес 
республикалық бюджеттің атқарылуы туралы талдамалы есепті жасайды.

Бюджетті атқару жөніндегі орталық жəне жергілікті уəкілетті органдар тоқсан сайын (І 
тоқсанның қорытындыларынан бастап) есепті тоқсаннан кейінгі 25-і күніне дейін жəне қаржы 
жылының қорытындылары бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметіне немесе тиісті 
жергілікті атқарушы органдарға осы Нұсқаулыққа 9-қосымшаға сəйкес республикалық жəне 
жергілікті бюджеттердің шығыс бөлігінің атқарылуы туралы талдамалы есепті ұсынады.

Қазақстан Республикасының Үкіметіне немесе тиісті жергілікті атқарушы органдарға ұсынуға 
арналған республикалық жəне жергілікті бюджеттердің атқарылуы туралы есепті тоқсандағы 
талдамалы есеп төлемдер бойынша жоспарлардың орындалмау себептері жəне міндеттемелер 
бойынша жоспарға сəйкес міндеттемелерді уақтылы қабылдамау себептері көрсетіле отырып, 
жүргізілген бюджеттік мониторинг нəтижелеріне негізделеді.

29. Игерілмеу себептеріне мыналар:
өнім берушілердің орындалмаған шарттық міндеттемелері: өнім берушілердің шарт та-

лаптарын бұзуы, өнім берушілердің тауарларды жеткізбеуі (уақтылы, жиынтықтап жеткiзбеуі), 
жұмыстарды жүр гізу (қызметтерді көрсету) кестесінен артта қалу, орындалған жұмыстар 
актілерін, шот-факту раларды уақтылы ұсынбау, төлемнің негізділігін растайтын құжаттардың 
болмауы немесе ұсынылмауы;

мемлекеттік сатып алу бойынша өтпеген конкурстар;
бюджеттік бағдарламалар əкімшілерінің бюджеттік бағдарламаны (кіші бағдарламаны) 

басқаруы: конкурстық рəсімдерді уақтылы өткізбеу (өткізбеу), конкурстық рəсімдерді өткізу 
мерзімдерін ауыстыру, шарттар жасаспау, шарттарды, қосымша келісімдерді жасасу рəсімдерін 
ұзақ жүргізу, қаржыландыру жоспарына өзгерістер енгізу қажеттілігі, төлем құжаттарын 
ұзақ келісу, жоспарланған іс-шараларды уақтылы өткізбеу, тауарлардың (жұмыстардың, 
көрсетілетін қызметтердің) өнім берушілер нарығын сапасыз талдау, казынашылық органында 
тіркеуге арналған шарттардың кеш ұсынылуы, қазынашылық органына төлемге шоттың кеш 
ұсынылуы, құжатты орындамай қайтару (дұрыс ресімдемеу, ерекшелікті дұрыс қолданбау, ақша 
алушылардың деректемелерінің сəйкес келмеу себебі бойынша жəне басқалар), аванстық 
төлем мөлшерінің азаюы, шарттың келісу сатысында болуы, конкурстық рəсімдердің ұзақ 
өткізілуі, техникалық-экономикалық негіздемелерді, қаржы-экономикалық негіздемелерді, 
жобалау-сметалық құжаттамаларды түзету жатады;

өзге де себептер: еңсерілмейтін күш жағдаяттары (осы жағдайлар кезiндегi төтенше 
жəне тойтаруға болмайтын мəн-жайлар (мысалы, дүлей құбылыстар, соғыс қимылдары), 
сот талқылаулары, сот шешімдері бойынша төлемдерді жүргізу, сотта мемлекеттің мүддесін 
қорғау жөніндегі талап-арыз жұмыстарын жүргізу, бюджеттік бағдарламаларды (кіші 
бағдарламаларды) іске асыру бойынша нормативтік құқықтық актілерді уақтылы қабылдамау, 
баптар бойынша ерекше шығындар, көрсетілген қызметердің іс жүзіндегі көлеміне төлем, 
сот шешімдерінің болмауы, сот қаулыларына ұзақ қол қою, есепті айда қаражатты жұмсауға 
қажеттіліктің болмауы, бақылау органдарының тексеру актілері бойынша бюджет қаражатын 
қайтару, мемлекеттік қабылдау комиссияларының объектілерді қабылдауы туралы актіге қол 
қоймауы, шарт талаптары бойынша 5% ұстап қалу, қадағалаушы органдардың нұсқамаларына 
сəйкес шығыстарды тоқтата тұру, бюджетті нақтылау кезінде шығыстарды оңтайландыру, 
мердігердің көрсетілген қызметтерді түпкілікті төлеуге берген хабарламасына қол қоймау, 
тиісті бюджеттің қолма-қол ақшаны бақылау шотында қаражаттың жеткiлiксiздiгiне байланы-
сты бюджеттен қаражатты толық қаржыландырмау жатады.

30. 1-МББƏ нысаны бойынша бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) іске 
асыру мониторингінің нəтижелері туралы есеп АЖ-ды қолдана отырып жасалады.

 1-МББƏ нысаны мынадай түрде толтырылады:
1) 1-11, 13, 14-бағандарды бюджеттік бағдарламалардың əкімшілері толтырмайды (осы 

бағандардың мазмұны АЖ-дан автоматты түрде алынатын болады) жəне түзету құқығынсыз 
оқу режимінде пайдаланылатын болады;

2) 12-бағанда бюджеттік бағдарламалардың əкімшілері бюджет шығыстары жөніндегі бір 
жылдағы күтілетін атқарылуды əрбір бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) бойынша 1 
қазандағы жағдай бойынша жəне ағымдағы жылдың соңына дейін бюджеттік бағдарламаларды 
іске асыру туралы есептен бастап көрсетеді;

3) 15-бағанда төлемдер бойынша жоспардың орындалмауы көрсетіледі;
4) 17-19-бағандарда қалыптасқан бюджет қаражатын жалпы үнемдеу сомасы 16-бағанда 

көрсетіледі;
5) 17-бағанда мемлекеттік сатып алу нəтижесі бойынша бюджет қаражатын үнемдеу 

көрсетіледі;
6) 18-бағанда ЕТҚ бойынша үнемдеу көрсетіледі;
7) 19-бағанда өзге де бюджет қаражатын үнемдеу көрсетіледі;
8) 20-бағанда Қазақстан Республикасының Үкіметі немесе жергілікті атқарушы орган 

резервінің бөлінбеген қалдығы көрсетіледі;
9) 21-бағанда есепті кезеңде бюджет қаражатының игерілмеу көлемі көрсетіледі;
10) 22-25-бағандарда бюджеттік бағдарламалардың əкімшілері Нұсқаулықтың 

26-тармағында жазылған жеке, себептер бойынша қалыптасқан сомалар көрсетіледі;
11) 26-27-бағандарда бюджеттік бағдарламалардың əкімшілері ай сайын есепті кезеңде 

игерілмеу жəне есепті кезеңде міндеттемелердің уақтылы қабылданбау не қабылданбау 
себептерінің негіздемелерін көрсетеді.

31. 1-МББƏ нысанды бюджеттік бағдарламалардың əкімшілері осы бағдарламалық 
қамтыммен қалыптастырылатын форматта АЖ-да толтыруға тиіс.

32. Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) іске асыру туралы есепке орталық 
атқарушы органның жауапты хатшысы (белгіленген тəртіппен орталық атқарушы органның жа-
уапты хатшысының өкілеттіктері жүктелген лауазымды тұлға) немесе мемлекеттік мекеменің 
басшысы қол қояды, қойылған қолдар таратылып (тегі жəне аты-жөні) жазылған болуы тиіс.

Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) іске асыру мониторингінің нəтижелері 
туралы есепті бюджеттік бағдарламалардың əкімшілері электрондық түрде береді.

33. Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) іске асыру мониторингінің нəти-
желері туралы есептегі барлық құн көрсеткіштері бір ондық мəнімен мың теңгеде ұсынылады.

34. Талдау нəтижелері бюджеттерді атқару жөніндегі тиісті уəкілетті органның 
басшылығының қаперіне ай сайын есепті айдан кейінгі айдың 25-күніне жеткізіледі.

Бюджетті атқару жөніндегі орталық жəне жергілікті уəкілетті органдар тиісті жылға 
республикалық жəне жергілікті бюджеттердің атқарылуы туралы талдамалық есепті дайындау 
кезінде мынадай деректерді пайдаланады:

Облыстардың, Астана жəне Алматы қалаларының бюджеттеріне өткен қаржы жылын-
да республикалық бюджеттен бөлінген жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің немесе 
жергілікті атқарушы органдардың шешімі бойынша түгел пайдалануға рұқсат етілген ны-
саналы даму трансферттерін түгел пайдалану туралы талдамалық есеп осы Нұсқаулыққа 
10-қосымшаға сəйкес;

республикалық бюджеттен бөлінген бюджет қаражатының игерілмеуі жөнінде осы Нұсқау-
лыққа 11-қосымшаға сəйкес;

республикалық бюджет қаражатының тиімсіз жұмсалуы туралы осы Нұсқау лық-
қа 12-қосымшаға сəйкес.

35. Республикалық бюджеттік бағдарламалардың əкімшілері ағымдағы айдың жи-
ырмасы күнінен кешік тірмей бюджетті атқару жөніндегі орталық уəкілетті органға осы 
Нұсқаулықтың 13-қосымшасына сəйкес төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарының 
күтілетін орындалуы туралы ақпаратты ұсынады;

36. Осы Нұсқаулықтың 13-қосымшасында көрсетілген төлемдер бойынша қаржыландыру 
жоспарының күтілетін орындалуы туралы ақпарат былайша толтырылады:

1) 1–4-бағандарда бірыңғай бюджеттік сыныптаманың функционалдық сыныптамасына 
сəйкес бюд жеттік бағдарламалар əкімшісінің кодтары мен атаулары, бағдарлама мен кіші 
бағдарлама көрсетіледі;

2) 5–6-бағандарда əрбір бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) бойынша қаржы 
жылының басынан өсу қорытындысымен, сондай-ақ алдағы айға арналған төлемдер бойынша 
қаржыландыру жоспарының сомасы көрсетіледі;

3) 7–8-бағандарда əрбір бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) бойынша қаржы жылының 
басынан өсу қорытындысымен, сондай-ақ алдағы айға арналған бюджет шығыстары бойынша 
күтілетін атқарылу сомасы көрсетіледі;

4) 9-10-бағандарда əрбір бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) бойынша шығыстар 
жөнінде күтілетін атқарылудың пайызы көрсетіледі;

5) 11-12-бағандарда əрбір бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) бойынша қаржы 
жылының басынан өсу қорытындысымен, сондай-ақ алдағы айға арналған жоспардың бол-
жамдалатын атқарылу сомасы көрсетіледі.

3-параграф. Облыстық бюджеттерге, Алматы жəне Астананың қалаларының 
бюджеттеріне республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер мен 
кредиттердің атқарылуын талдау
37. Облыстық бюджеттерге, Алматы жəне Астананың қалаларының бюджеттеріне 

республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер мен кредиттердің атқарылуын 
талдауды республикалық жəне жергілікті бюджеттердің атқарылуы жөніндегі есептілік жəне 
бюджеттік бағдарламалардың əкімшілері берген ақпараттар негізінде бюджетті атқару жөніндегі 
уəкілетті органдар жүзеге асырады. 

38. Жергілікті бюджеттік бағдарламалардың əкімшілері бюджетті атқару жөніндегі жергілікті 
уəкілетті органға:

1) нысаналы ағымдағы трансферттердің, нысаналы даму трансферттері мен кредиттердің 
іске асырылу мониторингінің нəтижелері туралы есептерді:

есепті айға - ай сайын есептіден кейінгі айдың 4-і күнінен кешіктірмей;
есепті жылға – есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 25 қаңтарынан кешіктірмей 2-НТББƏ 

нысаны бойынша осы Нұсқаулықтың 14-қосымшасына сəйкес;
2) бюджеттік бағдарламалардың əкімшілерінің өткен қаржы жылында бөлінген жəне 

жергілікті атқарушы органдардың шешімі бойынша түгел пайдалануға рұқсат етілген 
республикалық бюджеттен берілген нысаналы даму трансферттерін ағымдағы жылы түгел 
пайдалану туралы ақпаратты:

есепті жылға – есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 15 қаңтарынан кешіктірмей 3-ТПББƏ 
нысаны бойынша осы Нұсқаулықтың 15-қосымшасына сəйкес ұсынады.

39. Ауданның, облыстық маңызы бар қаланың бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті орган-
дары облыстың бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті органына:

1) облыстық бюджеттен бөлінген жəне республикалық бюджеттің трансферттері есебінен 
іске асырылып жатқан нысаналы ағымдағы трансферттердің, дамуға арналған нысаналы 
трансферттер мен кредиттердің іске асырылу мониторингінің нəтижелері туралы есепті:

есепті айға - есептіден кейінгі айдың 7-і күнінен кешіктірмей;
есепті жылға – есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 28 қаңтарынан кешіктірмей 2-НТА 

нысаны бойынша осы Нұсқаулықтың 16-қосымшасына сəйкес ұсынады.
2) өткен қаржы жылында бөлінген жəне жергілікті атқарушы органдардың шешімі бой-

ынша түгел пайдалануға рұқсат етілген республикалық бюджеттен берілген нысаналы даму 
трансферттерін ағымдағы жылы түгел пайдалану туралы аудандардың, облыстық маңызы бар 
қалалардың бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті органының ақпаратын:

есепті жылға – есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 20 қаңтарынан кешіктірмей 3-ТПА 
нысаны бойынша осы Нұсқаулықтың 17-қосымшасына сəйкес ұсынады.

40. Облыстың, республикалық маңызы бар қала мен астананың бюджетті атқару жөніндегі 
уəкілетті органдары бюджетті атқару жөніндегі орталық уəкілетті органға:

1) республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы ағымдағы трансферттердің, нысана-
лы даму трансферттері мен кредиттердің іске асырылу мониторингінің нəтижелері туралы 
есептерді:

есепті айға - есептіден кейінгі айдың 10-ы күнінен кешіктірмей;
есепті жылға – есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 1 ақпанынан кешіктірмей 2-НТО 

нысаны бойынша осы Нұсқаулықтың 18-қосымшасына сəйкес;
2) өткен қаржы жылында бөлінген жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бой-

ынша түгел пайдалануға рұқсат етілген республикалық бюджеттен берілген нысаналы даму 
трансферттерін ағымдағы жылы түгел пайдалану нəтижелері туралы облыстың, республикалық 
маңызы бар қала мен астананың бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті органының есебін:

есепті жылға – есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 25 қаңтарынан кешіктірмей 3-ТПО 
нысаны бойынша осы Нұсқаулықтың 19-қосымшасына сəйкес ұсынады.

Облыстың, республикалық маңызы бар қала мен астананың бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті 
органдары есептерді жасау кезінде республикалық бюджеттен бөлінген бюджеттің бекі тілген, 
нақтыланған жəне түзетілген сомаларының дұрыс көрсетілуін қамтамасыз етеді жəне республикалық 
бюджеттен бөлінген қаражаттардың игерілмеу себептерін талдауды жүзеге асырады.

41. Бюджетті атқару жөніндегі орталық жəне жергілікті уəкілетті органдар облыстық бюд-
жеттерге, Алматы жəне Астананың қалаларының бюджеттеріне республикалық бюджеттен 
бөлінген нысаналы трансферттердің іске асырылуы туралы талдамалық есепті Қазақстан 
Республикасының Үкіметіне, тиісті жергілікті атқарушы органдарға тоқсан сайын есепті 
тоқсаннан кейінгі айдың 25-і күніне жəне қаржы жылының қорытындылары бойынша есепті 
қаржы жылынан кейінгі екінші айдың 25-і күніне РМ-жиынты0 нысаны бойынша ұсынады.

42. 6-МО нысаны бойынша облыстық бюджеттерге, Алматы жəне Астананың қалаларының 
бюджеттеріне республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы ағымдағы трансферттердің, ны-
саналы даму трансферттері мен кредиттердің іске асырылу мониторингінің нəтижелері туралы 
есеп пен осы Нұсқаулықтың 20-қосымшасына сəйкес М-жиынтық нысаны бойынша облыстық 
бюджеттерге, Алматы жəне Астананың қалаларының бюджеттеріне республикалық бюджеттен 
бөлінген нысаналы трансферттер мен кредиттердің іске асырылуы туралы талдамалық есеп 
АЖ пайдалана отырып жасалады.

2-НТББƏ, 2-НТА, 2-НТО нысандары былайша толтырылады:
1) 1-бағанда республикалық бюджеттік бағдарламалар əкімшісінің коды көрсетіледі;
2) 2-бағанда бюджет бағдарламаның коды көрсетіледі;
3) 3-бағанда инвестициялық жобалардың атауы көрсетіледі;
4) 4-бағанда 1-2-бағандардағы кодтарына сəйкес келетін бірыңғай бюджеттік сыныптама-

сына сəйкес бюджет шығыстары кодтарының атауы көрсетіледі;
5) 5-7-бағандарда бекітілген, нақтыланған жəне түзетілген республикалық бюджеттің со-

малары көрсетіледі;
6) 8-бағанда Республикалық бюджеттен есепті кезеңде бөлінген нысаналы трансфертер 

мен кредиттердің сомасы көрсетіледі;
7) 9-бағанда жергілікті бюджеттің есепті кезеңдегі төлемдер бойынша қаржыландыру 

жоспары көрсетіледі;
8) 10-бағанда қазынашылық органдарында қабылданған міндеттемелер көрсетіледі;
9) 11-бағанда төленген міндеттемелердің сомасы көрсетіледі;
10) 12-бағанда республикалық бюджеттен есепті кезеңде бөлінген соманың атқарылу 

пайызы көрсетіледі;
11) 13-бағанда 9-айдың қорытындыларынан бастап жəне қаржы жылының аяғына дейін 

бір жылдық қаржыландыру жоспарының күтілетін орындалуы көрсетіледі;
12) 14-бағанда 9-айдың қорытындыларынан бастап жəне қаржы жылының аяғына дейін бір 

жылдық қаржыландыру жоспарының күтілетін орындалмауы көрсетіледі;
13) 15-бағанда төленген міндеттемелер мен республикалық бюджеттен есепті кезеңде 

бөлінген сомалардың арасындағы айырма ретінде жылдың аяғында республикалық бюджет-
тен бөлінген қаражаттың қалдығы көрсетіледі;

14) 16-бағанда есепті кезеңдегі бюджет қаражатын үнемдеудің жалпы сомасы көрсетіледі;
15) 17-бағанда мемлекеттік сатып алу нəтижелері бойынша қалыптасқан қаражаттың 

үнемделген сомасы көрсетіледі;
16) 18-бағанда ЕТҚ бойынша үнемдеу сомасы көрсетіледі;
17) 19-бағанда бюджет қаражатын басқа да үнемдеу көрсетіледі;
18) 20-бағанда есепті кезеңдегі бюджет қаражатының игерілмеу көлемі;

19) 21-24-бағандарда Нұсқаулықтың 26-тармағында жазылған жеке, себептер бойынша 
қалыптасқан сомалар көрсетіледі;

20) 25-бағанда есепті кезеңде республикалық бюджеттен бөлінген сомалардың игерілмеу 
себептері толық сипатталады;

21) 26-бағанда бір жылға арналған қаржыландыру жоспарының күтілетін орындалмауының 
себептері сипатталады.

43. 3-ТПББƏ, 3-ТПА, 3-ТПО нысандары былайша толтырылады:
1) 1-бағанда республикалық бюджеттік бағдарламалар əкімшісінің коды көрсетіледі;
2) 2-бағанда бюджет бағдарламаның коды көрсетіледі;
3) 3-бағанда бюджет кіші бағдарламаның коды көрсетіледі;
4) инвестициялық жобалардың атауы көрсетіледі;
5) 5-бағанда 1-2-бағандардағы кодтарына сəйкес келетін бірыңғай бюджеттік сыныптама-

сына сəйкес бюджет шығыстары кодтарының атауы көрсетіледі;
6) 6-бағанда ағымдағы жылдың басында дергілікті бюджет қалдықтары есебінен Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің немесе жергілікті атқарушы органдардың шешімі бойынша толық 
пайдалануға рұқсат етілген сома көрсетіледі. 

7) 7-бағанда қазынашылық органдарында қабылданған міндеттемелер көрсетіледі;
8) 8-бағанда төленген міндеттемелер сомасы көрсетіледі; 
9) 9-бағанда бюджет қаражатының игерілмеген көлемі көрсетіледі;
10) 10-бағанда есепті кезеңге бөлінген сомалардың игерілмеу себепьері толық сипатталады;
44. Облыстық бюджеттерге, Алматы жəне Астананың қалаларының бюджеттеріне 

республикалық бюджеттен бөлінген ағымдағы нысаналы трансферттердің, дамуға арналған 
нысаналы трансферттер мен кредиттердің іске асырылу мониторингінің нəтижелері туралы 
есептер мен облыстық бюджеттерге, Алматы жəне Астананың қалаларының бюджеттеріне 
республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер мен кредиттердің іске асырылуы 
туралы талдамалық есептердің шығу нысандары қағаз тасығыштарда ұсынылады жəне оларға 
негізінде бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті органдардың басшылары қол қояды, қойылған 
қолдар (тегі жəне аты-жөні) таратылып жазылады.

45. Облыстық бюджеттерге, Алматы жəне Астананың қалаларының бюджеттеріне 
республикалық бюджеттен бөлінген ағымдағы нысаналы трансферттердің, дамуға арналған 
нысаналы трансферттер мен кредиттердің іске асырылу мониторингінің нəтижелері туралы 
есеп теріндегі жəне облыстық бюджеттерге, Алматы жəне Астананың қалаларының бюджет-
теріне республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер мен кредиттердің іске 
асырылуы туралы талдамалық есептердегі барлық құн көрсеткіштері теңгеде толтырылып, 
сонымен қатар шығыс нысандарында бір ондық белгімен мың теңгеде көрсетіледі.

46. Облыстық бюджеттерге, Алматы жəне Астананың қалаларының бюджеттеріне 
республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер мен кредиттердің атқарылуын 
талдау нəтижелері бюджетті атқару жөніндегі тиісті уəкілетті орган басшылығының қаперіне 
жеткізіліп отырады.

47. Нысаналы трансферттердің атқарылуына талдау жүргізу үшін бюджетті атқару 
жөніндегі орталық уəкілетті орган бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уəкілетті органдардың 
есепті деректерінің негізінде республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер 
бойын ша осы РМ-жиынтық нысан бойынша бір жылдық жоспардың күтілетін орындалуына 
болжамдауды жүзеге асырады.

4-тарау. Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) 
іске асырылуын талдау

48. Бюджеттік бағдарламалардың əкімшілері қаржы жылының қорытындылары бойынша 
бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) іске асырылуы туралы есепті осы 
Нұсқаулықтың 21-қосымшасына сəйкес 4-ББІА нысан бойынша жасайды. 

Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) іске асырылуы туралы есеп 
есептiден кейiнгi қаржы жылдың 15 ақпанына дейін мерзімде əрбір бюджеттік бағдарламаның 
(кіші бағдарламаның) бөлінісінде оған түсіндірме жазба мен қағаз жəне электрондық тасы-
ғыштарда бюджетті атқару жөніндегі орталық уəкілетті органға немесе бюджетті атқару жөніндегі 
тиісті жергілікті уəкілетті органға беріледі. 

49. Осы Нұсқаулыққа 21-қосымшада көрсетілген өткен қаржы жылындағы бюджеттік 
бағдарла малар ды (кіші бағдарламаларды) іске асыру туралы есеп былайша толтырылады:

«Бюджеттiк бағдарлама əкiмшiсiнiң коды мен атауы» деген жолда бірыңғай бюджетттік 
сынып тамаға сəйкес бюджеттiк бағдарлама əкiмшiсiнiң толық атауы жəне оның коды көрсе тіледі;

«Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы» деген жолда бірыңғай бюджеттік сыныптамаға 
сəйкес бюджеттік бағдарламаның коды жəне атауы көрсетіледі;

«Бюджеттiк бағдарламаның түрi» деген жолда «мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай», 
«мазмұнына қарай», «iске асыру тəсiлiне  қарай» «ағымдағы/даму» деген жолдар бойынша 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 
195 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10176 бо-
лып тіркелген) бекітілген Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) əзірлеу жəне 
бекіту (қайта бекіту) қағидаларына жəне олардың мазмұнына қойылатын талаптарға сəйкес 
əзірленген бекітілген (қайта бекітілген) бюджеттік бағдарламадан (бұдан əрі – бекітілген (қайта 
бекітілген) бюджеттік бағдарлама) деректер көрсетіледі;

«Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты» деген жолда бюджеттiк бағдарламаны орындау 
кезiнде қол жеткiзу болжанатын мемлекеттік органның стратегиялық жоспарының стратегиялық 
мақсаттарымен, аумақтарды дамыту бағдарламасының мақсаттарымен, мемлекеттік 
органдардың ережелерінде жəне басқа да нормативтік құқықтық актілерде айқындалған 
өкілеттіктермен байланыстырылған белгiлi бiр нəтиже келтіріледі (бекітілген (қайта бекітілген) 
бюджеттік бағдарламаға (кіші бағдарламаға) сəйкес);

«Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)» деген жол бекітілген (қайта 
бекітілген) бюджеттік бағдарламаға (кіші бағдарламаға) сəйкес толтырылады; 

«Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстарының жиыны» деген жолда есепті қаржы 
жылындағы жоспарлы жəне нақты бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың қорытынды 
сомасы мың теңгеде көрсетіледі;

«Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нəтижелері» деген жолда мемлекеттік орган қызметінің 
тікелей нəтижелеріне қол жеткізумен негізделген стратегиялық жоспардың, аумақтарды дамыту 
бағдарламасының жəне (немесе) бюджеттік бағдарламаның мақсаттарына қол жеткізуді сандық 
өлшейтін бюджеттік бағдарлама көрсеткіштері көрсетіледі. Жоспарлы көрсет кіштер бекітілген 
(қайта бекітілген) бюджеттік бағдарламаға (кіші бағдарламаға) сəйкес толтырылады.

«Бюджеттiк кіші бағдарламаның коды мен атауы» деген жолда бірыңғай бюджеттік 
сыныптамаға сəйкес бюджеттiк кіші бағдарламаның коды жəне атауы көрсетіледі.

Бюджеттік бағдарламада кіші бағдарламалар болмаған жағдайда, бюджеттік бағдарламада 
бұл жол көрсетілмейді;

«Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі» деген жолда мазмұнына байланысты бюджеттік 
кіші бағдарламаның түрі көрсетіледі, сондай-ақ ағымдағы кіші бюджеттiк бағдарлама не кіші 
бюджет тiк даму бағдарламасы көрсетіледі;

«Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі)» деген жолда кіші бағдар-
ламаның қысқаша сипаттамасы жəне кіші бағдарламаны іске асырудың бюджеттік 
бағдарламаның мақсаты мен түпкілікті нəтижелеріне қол жеткізуге ықпалын бағалау келтіріледі.

Бюджеттiк кіші бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесі) бюджеттік бағдарламаның си-
паттамасын (негiздемесін) қайталамауы тиіс.

Бюджеттік бағдарламада кіші бағдарламалар болмаған жағдайда, бюджеттік бағдарламада 
бұл жол көрсетілмейді;

«Тiкелей нəтиже көрсеткiштерi» деген кестеде қол жеткізілуі осы функцияларды, 
өкілеттіктерді жүзеге асыратын немесе қызмет көрсететін мемлекеттік органның қызметіне 
толық тəуелді болатын, көзделген бюджет қаражаты шегінде атқарылатын мемлекеттік функ-
циялар, өкілеттіктер мен мемле кеттік көрсетілетін қызметтер көлемінің санмен өлшенетін 
сипаттамасы көрсетіледі. Жоспарлы көрсет кіштер бекітілген (қайта бекітілген) бюджеттік 
бағдарламаға (кіші бағдарламаға) сəйкес толтырылады.

Бюджеттік бағдарламада кіші бағдарламалар болған жағдайда, бұл кесте бекітілген 
(қайта бекітілген) бюджеттік бағдарламаға (кіші бағдарламаға) сəйкес əрбір кіші бағдарлама 
бойынша толтырылады.

Жоғары тұрған бюджеттен нысаналы даму трансферттері есебінен іс-шараларды 
іске асыруға бағытталған жергілікті бюджеттік бағдарламалар бойынша тікелей нəтиже 
көрсеткіштері жергілікті бюджеттік инвестициялар бөлінісінде көрсетіледі.

«Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны» деген жолда бюджеттік кіші 
бағдарлама бойынша есепті қаржы жылындағы жоспарлы жəне нақты шығыстардың қорытынды 
сомасы мың теңгеде көрсетіледі;

Қажет болған кезде бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар бекітілген (қайта бекі-
тілген) бюджеттік бағдарламаға (кіші бағдарламаға) сəйкес бағыттар бөлінісінде көрсетілуі мүмкін.

50. Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) іске асыру туралы есеппен бір 
уақытта ұсынылатын түсіндірме жазба мыналарды қамтиды:

1) бюджеттік бағдарламаның атауы;
2) бюджеттік бағдарлама бойынша есепті жылдағы төлемдері бойынша қаржыландыру 

жоспарының атқарылуы, төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарынан міндеттемелердің 
ауытқуы; бюджет қаражатын үнемдеу сомасы, игерілмеу себептері көрсетілген игерілмеу 
сомасы;

3) бюджеттік бағдарламаның нəтиже көрсеткіштері:
бюджеттік даму бағдарламалары бойынша бюджеттік инвестициялық жобалар (бұдан 

əрі - БИЖ) бөлі  нісіндегі ағымды бюджеттік бағдарламалар бойынша көздеген қаражаттар 
пайдаланылған іс шаралар;

қол жеткізілген тікелей, түпкiлiктi нəтиже көрсеткiштерiн сипаттай отырып, сондай-ақ 
қол жеткізілмеген немесе асыра орындалған көрсеткiштерi себептерін көрсете отырып,қол 
жеткізілмеген немесе асыра орындалған көрсеткіштердің бюджеттік бағдарламасының нəтиже 
көрсеткіштеріне қол жеткізуді талдау;

бюджеттік бағдарлама бойынша бюджет қаражатының игерілу пайызына қатысты нəтиже 
көрсет кіштеріне қол жеткізуді талдау, нəтижелер мен бюджет қаражатының игерілу пайы-
зында алшақтық болған жағдайда себептерiне түсініктеме беру жəне тиісті ұйғарым жасау;

болған жағдайда бюджеттік бағдарламаны тиімсіз басқару туралы ақпаратты келтіру.
Республикалық бюджеттiк бағдарлама əкiмшiлері, өткен жылмен салыстырғанда өзгерістер 

серпінін ескере отырып ел, өңір, сала дамуына, экономикалық-əлеуметтік саласына, халықтың 
тұрмыс деңгейiне бюджеттік бағдарлама шеңберінде орындалған іс-шаралардың ыкпал етуі 
туралы ақпарат қосымша ұсынылады, атап айтқанда:

субсидия беруге бағытталған бюджеттік бағдарламалар бойынша:
есепті жылы субсидия алған кəсiпорындар бөлінісінде төленген салықтардың жалпы 

сомасы;
құрылған жұмыс орнының саны, оның ішінде тұрақты;
оңалту рəсімінен өткен кəсіпорындар саны;
өз қаржылық-экономикалық көрсеткіштерін жақсартқан кəсіпорындар саны;
субсидияланатын қызметтермен қамтылған халықтың саны;
субсидиялаумен қамтылған өндірілген өнімінің көлемі (алдыңғы жылмен салыстырғанда 

ұлғаюы немесе азаюы); 
қолданбалы жəне іргелі ғылымның дамуына бағытталған бюджеттік бағдарламалар 

бойынша: 
ғылыми əзірлемелерді коммерцияландыру (ғылыми зерттеулер нəтижелерінің практикалық 

тұрғыдан жүзеге асырылуы, өнеркəсіп арасындағы байланыс);
басқа дамыған елдерімен салыстырғанда ғылыми нəтижелердің деңгейі (рейтингтік ғылыми 

журналдардағы жарияланымдар бойынша);
жоғары оқу орындары мен ғылыми-зерттеу институттарының белсене қатысуы арқылы 

экономиканы инновациялық дамыта отырып, ғылымды синхрондау;
зертханаларды жарақтандыру шеңберінде сатып алынған құрал-жабдықтардың тиімділігі;
БИЖ іске асыруға бағытталған бюджеттік бағдарламалар бойынша:
іске асырылған БИЖ-дердің, оның ішінде есепті жылда пайдалануға берілген объектілердің саны;
құрылған жұмыс орнының саны (БИЖ іске асыру кезінде жəне (немесе) объектіні 

пайдалануға енгізгеннен кейін); 
БИЖ-ді іске асырудан негізгі пайда алушыларды көрсете отырып, ел, өңір, саланың негізгі 

əлеуметтік-экономикалық көрсеткіштеріне есепті кезеңде іске асырылатын БИЖ-дің ықпал етуі.
жарғылық капиталын ұлғайтуға бағытталған бюджеттік бағдарламалар бойынша:
жұмсаудың басым бағыттары, яғни инвестициялық жобалар (іс-шаралар) бөлінісінде;
квазимемлекеттік сектор субъектілермен жобаларды (іс-шараларды) іске асырудан əлеуметтік-

экономикалық нəтиже, ел, өңір, саланың дамуына ықпал етуі (төленген салықтардың жалпы со-
масы, құрылған жұмыс орнының саны, нəтижеде қандай өңірлік (ғаламдық) мəселелер шешілді); 

олардың пайдаланылмау себептерін көрсете отырып, ағымдағы жыл мен өткен жылдардың 
қалдықтарына бөле отырып квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қолма-қол ақшаны 
бақылау шоттарындағы (бұдан əрі – КМС ҚҚАБШ) қаражат қалдықтары;

квазимемлекеттік сектор субъектілерінің екiншi деңгейдегі банктердегі депозиттерге 
орналастырылған республикалық бюджеттен бөлінген қаражаты туралы ақпарат;

квазимемлекеттік сектор субъектілерінің борышы, оның ішінде сыртқы борышы туралы 
ақпарат;

квазимемлекеттік сектор субъектілерінің соңғы үш жылдағы бюджеттен бөлiнген қаражатты 
пайдалану бойынша серпіні; 

бюджеттік кредиттеуге бағытталған бюджеттік бағдарламалар бойынша:
квазимемлекеттік сектор субъектілеріне бюджеттік кредит беру арқылы іс-шараларды іске 

асырудың экономикалық жəне əлеуметтік тиімділігі; 
бюджеттік кредит есебінен іске асырылатын іс-шаралардың өзін-өзі ақтауы;
облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы қалаларының бюджеттеріне республикалық 

бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер мен нысаналы даму трансферттері 
есебінен іске асырылатын бюджеттік бағдарламалар бойынша; 

іске асырылған БИЖ-дердің, оның ішінде есепті жылда пайдалануға берілген объектілердің саны;
құрылған жұмыс орнының саны (БИЖ іске асыру кезінде жəне (немесе) объектіні 

пайдалануға енгізгеннен кейін); 
өңірдің негізгі əлеуметтік-экономикалық көрсеткіштеріне əсер;
4) соңғы үш жылда бюджеттік бағдарламалар бойынша бюджет қаражатын игеру серпіні;
5) бюджет тəртібінің жағдайы туралы (жылдың басымен салыстырғанда дебиторлық 

жəне кредиторлық берешектердің болуы туралы (берешектердің себептерін көрсете оты-
рып, ұлғаюын немесе төмендеуін, оның ішінде өткен жылдар берешегі жəне дебиторлық 
жəне кредиторлық берешектерді өтеу бойынша бюджеттік бағдарламалар əкімшілерінің 
қабылдайтын шаралары); 

6) бақылау органдары жүргізген (тексерулер бөлінісінде) бюджет қаражатын пайдаланудың 
атаулылығы мен нысаналы сипаттығы, Қазақстан Республикасы заңнамасының сақталуы, 
бұзушылықтарды жою жөнінде қабылданған шараларды баяндай отырып, бюджеттік 
бағдарламаларды іске асыру тиімділігі тұрғысынан) тексерулер бойынша ақпарат.

51. Бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті орган бюджеттік бағдарламалардың əкімшілері 
ұсынған ақпараттың, ішкі бақылау қызметтерінің материалдары, сондай-ақ ішкі жəне сыртқы 
факторлардың əсерін анықтау негізінде бюджеттік бағдарламаның (кіші бағдарламаның) нəтиже 
көрсеткіштеріне қол жеткізу жөнінде талдау жүргізеді.

52. Бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті орган оның негізінде алынған ақпаратты тиісті 
бюджеттің атқарылуы туралы Талдамалық есепке енгізу үшін бюджеттік бағдарламалардың 
(кіші бағдарламалардың) нəтиже көрсеткіштеріне қол жеткізуге талдауды жүзеге асырады.

5-тарау. Ағымдағы нысаналы трансферттерді пайдалану есебінен қол жеткізілген 
тікелей жəне түпкілікті нəтижелер туралы есепті жасау жəне ұсыну тəртібі

53. Жергілікті бюджеттік бағдарламалар əкімшілері осы Нұсқаулыққа 22-қосымшаға сəйкес 
5-АНТ нысаны бойынша бөлінген ағымдағы нысаналы трансферттерді пайдалану есебінен 
қол жеткізілген тікелей жəне түпкілікті нəтижелер туралы есеп жасайды.

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттік бағдарламалар əкімшілері жылдың 
қорытындылары бойынша бөлінген ағымдағы нысаналы трансферттерді пайдалану есебінен 
қол жеткізілген тікелей жəне түпкілікті нəтижелер туралы есепті есептiден кейiнгi жылдың 28 
қаңтарына дейін облыстың тиісті бюджеттік бағдарламалар əкімшісіне ұсынады.

Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеттік бағдарламалар 
əкімшілері жылдың қорытындылары бойынша бөлінген ағымдағы нысаналы трансферттерді пай-
далану есебінен қол жеткізілген тікелей жəне түпкілікті нəтижелер туралы есепті есептiден кейiнгi 
жылдың 1 ақпанына дейін республикалық бюджеттік бағдарламалардың тиісті əкімшісіне ұсынады.

Республикалық бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі есептiден кейiнгi жылдың 10 
ақпанына дейін бюджетті атқару жөніндегі орталық уəкілетті органға бөлінген ағымдағы ны-
саналы трансферттерді пайдалану есебінен қол жеткізілген тікелей жəне түпкілікті нəтижелер 
туралы жиынтық есепті ұсынады.

54. Бөлінген ағымдағы нысаналы трансферттерді пайдалану есебінен қол жеткізілген 
тікелей жəне түпкілікті нəтижелер туралы есеп мынадай тəртіппен жасалады:

«Мемлекеттік органның атауы» деген жолда төмен тұрған бюджеттің жергілікті атқарушы 
органы көрсетіледі;

«Ағымдағы нысаналы трансферттің атауы» деген жолда жоғары тұрған бюджеттің бюджеттік 
бағдарламасының атауы көрсетіледі;

«Есеп кезеңі» деген жолда есепті қаржы жылы көрсетіледі;
«Жоғары тұрған бюджеттен алынған қаражат сомасы» деген жолда ағымдағы қаржы 

жылының 1 қаңтарындағы жағдай бойынша жоғары тұрған бюджеттен алынған ағымдағы 
нысаналы трансферттердің сомасы көрсетіледі;

«(бюджеттік бағдарламаның атауы)» жəне «(бюджеттік бағдарламаның (кіші 
бағдарламаның) коды)» деген жолдарда жоғары тұрған бюджеттен бөлінген ағымдағы ныса-
налы трансферттер іске асырылатын төмен тұрған бюджеттің бюджеттік бағдарламасының 
(кіші бағдарламасының) атаулары мен коды толтырылады;

«Тікелей нəтиже» деген жол бойынша:
«Көрсеткіштер атауы (жоспарланатын іс-шаралар)» деген бағанда жоғары тұрған бюд-

жеттен бөлінген ағымдағы нысаналы трансферттерді пайдалану есебінен қол жеткізілуі тиіс 
бюджеттік бағдарламаларда (кіші бағдарламаларда) көзделген жоспарланатын (орындала-
тын) іс-шаралар көрсетіледі;

«Іс-шаралардың нақты орындалуы, нəтижелерге қол жеткізу сатысы» деген бағанда 
іс-шаралардың нақты орындалуы, яғни жыл қорытындылары бойынша қанша пайызға 
жұмыстардың орындалғаны жəне қызметтердің ұсынылғаны көрсетіледі, жұмыстар мен 
қызметтердің орындалу сатысы көрсетіледі, есепті жылдағы жұмыстар мен қызметтердің 
орындалу (тауарларды сатып алу) сатысы сипатталады;

«Нəтижелерге қол жеткізбеу себептері» деген бағанда игерілмеу сомасына байла-
нысты ағымдағы нысаналы трансферттер бойынша тікелей нəтижелердің жоспарланған 
көрсеткіштеріне қол жеткізбеу себептері толық сипатталады. Жоспарланған іс-шаралар ке-
стеден қалып қойған жағдайда қалып қою себептері көрсетіледі;

«Жоспар, мың теңгемен» жəне «Факті, мың теңгемен» деген бағандарда ағымдағы 
қаржы жылының 1 қаңтарындағы жоғары тұрған бюджеттен бөлінген ағымдағы нысаналы 
трансферттердің сомасы, жəне ағымдағы қаржы жылының 1 қаңтарындағы жағдай бойынша 
олардың нақты атқарылуы көрсетіледі;

«Атқарылмауы, мың теңгемен» деген бағанда жоғары тұрған бюджеттен бөлінген ағымдағы 
нысаналы трансферттердің сомалары мен олардың ағымдағы қаржы жылының 1 қаңтарындағы 
жағдай бойынша нақты атқарылу сомалары арасындағы айырма көрсетіледі;

«Игерілмеу, мың теңгемен» деген бағанда бюджет қаражатын үнемдеуді қоспағанда, 
ағымдағы қаржы жылының 1 қаңтарындағы жағдай бойынша атқарылмау сомасы ретінде 
айқындалатын игерілмеу сомасы көрсетіледі;

«Түпкілікті нəтиже» деген жол бойынша:
«Жоспарланған көрсеткіштер (іс-шаралар)» деген бағанда бюджеттік бағдарламада 

(кіші бағдарламада) көзделген түпкілікті нəтижелер, яғни қол жеткізілген тікелей нəтиженің 
мақсаттарға қол жеткізуге күтілетін əсері көрсетіледі;

«Нəтижелерге нақты қол жеткізу» деген бағанда түпкілікті нəтижелердің нақты орындалуы, 
яғни қол жеткізілген тікелей нəтиженің салаға қандай əсер көрсеткені, ондағы проблеманың 
қаншалықты шешілгені көрсетіледі;

«Нəтижелерге қол жеткізбеу себептері» деген бағанда түпкілікті нəтижелердің жоспарланған 
көрсеткіштеріне қол жеткізбеу себептері толық сипатталады.

55. Бөлінген ағымдағы нысаналы трансферттерді пайдалану есебінен қол жеткізілген 
тікелей жəне түпкілікті нəтижелер туралы есепке еркін нысанда толтырылатын ағымдағы 
нысаналы трансферттер есебінен саладағы (қызмет аясындағы) проблемалардың шешілуі, 
қол жеткізілген мақсаттар, нəтижелердің көрсеткіштері туралы түсіндірмелерді қамтитын 
түсіндірме жазба қоса беріледі.

Түсіндірме жазба жергiлiктi бюджеттiк бағдарламалар əкімшілерінің жоғары тұрған бюд-
жеттен бөлінген ағымдағы нысаналы трансферттерді пайдалануы туралы ақпаратты қамтиды, 
олардың есепті кезеңдегі жұмсалуының негізгі бағыттарын, қол жеткізілген мақсаттар мен 
нəтижелер көрсеткіштерінің талдауын, ағым дағы нысаналы трансферттер бойынша нəтижелердің 
жоспарланған көрсеткіштеріне қол жеткізбеу негіздемелерімен жəне себептерімен бірге ағымдағы 
нысаналы трансферттердің игерілген жəне игерілмеген сомаларының сипаттамасы қамтиды.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2016 жылғы 30 қарашадағы №629 бұйрығымен бекітілген 
Бюджеттік мониторинг жүргізу нұсқаулығына 1-қосымша

 
Алдыңғы аймен салыстырғанда ағымдағы айдағы жергілікті (облыстық 

бюджеттердің (республикалық маңызы бар қала, астана) бюджеттер түсімдерінің са-
наттары бойынша кірістер түсімдерінің өсу немесе төмендеу себептерін талдау

I. Алдыңғы аймен салыстырғанда ағымдағы жылдың есепті айында жергілікті (облыстық 
бюджеттердің (республикалық маңызы бар қала, астана) бюджеттерінің салық жəне төлемдері 
түсімдерінің өсуінің/төмендеуінің негізгі себептері 

мың теңге

БС 
коды

Салықтар мен 
төлемдердің 

атауы

алдыңғы 
айдағы 
түсімдер

есепті 
айдағы 
түсімдер

ауытқу 
(4-бағ.-3-
бағ.)

түсімдердің өрлеу 
қарқыны/тө мендеу, % 

(4-бағ./3-бағ.)х100)

Себеп-
тер

1 2 3 4 5 6 7
       
       
 Көрсетілгендер 

бойынша жи-
ыны

     

II. Жергілікті бюджеттердің (облыстық бюджеттердің (республикалық маңызы бар қала, 
астана) ағымдағы жылдың есепті айында республикалық бюджеттің салықтары жəне төлемдері 
бойынша біржолғы түсімдер мен олардың пайда болу себептері

 мың теңге

БС 
коды

Салықтар мен 
төлемдердің атауы

барлығы оның ішінде 
біржолғ ы түсімдер

Себептер

     
...     
     
 Көрсетілгендер бой-

ынша жиыны
   

Ескерту: бюджетті атқару жөніндегі тиісті жергілікті уəкілетті органдар осы нысанды об-
лыс бюджеті, облыстық бюджеттің өзі, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеті 
бөлігінде толтырады.

 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 

2016 жылғы 30 қарашадағы №629 бұйрығымен бекітілген 
Бюджеттік мониторинг жүргізу нұсқаулығына 2-қосымша

Республикалық жəне жергілікті ( облыс бюджеті (республикалық маңызы бар қала, 
астана) аудан бюджеті (облыстық маңызы бар қала)) бюджеттерге түсімдердің 
түрлері бойынша жыл басынан жоспарды асыра орындау немесе орындамау 

себептерін талдау

Ағымдағы жылдың есепті кезеңінде республикалық жəне жергілікті (облыс бюджеті 
(республикалық маңызы бар қала, астана) аудан бюджеті (облыстық маңызы бар қала)) 
бюджеттерге түсімдердің бөлінісінде түсімдер жоспарларының асыра орындалу себептері

мың теңге 

№ БС 
коды 

Түсім-
дердің 
атауы 

Есепті күнге 
арналған 
түсімдер 
жоспары 

Есепті күнгі 
түсу фактісі 

Ауытқу 
(5- бағ.-4- 
бағ.) 

жоспарды орын-
дау %- ы
 (5-бағ. /4- бағ.) 
х100) 

Себеп-
тері 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1        
2        
....   жəне 

т. б.
     

Ағымдағы жылдың есепті кезеңінде республикалық жəне жергілікті (облыс бюджеті 
(республикалық маңызы бар қала, астана) аудан бюджеті (облыстық маңызы бар қала)) бюд-
жеттерге түсімдердің бөлінісінде түсімдер жоспарларының орындалмау себептері

мың теңге 

№ БС 
коды 

Түсімдердің 
атауы 

Есепті күнге 
арналған 
түсімдер 
жоспары 

Есепті күнгі 
түсу фактісі 

Ауытқу 
(5-бағ.-4-
бағ.) 

жоспарды 
орындау 

%- ы 
(5-бағ./4- 
бағ.х100) 

 себептері 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1        
2        
....   жəне т. б.      
        

 Ескерту: бюджетті атқару жөніндегі тиісті жергілікті уəкілетті органдар осы нысанды облыс 
бюджеті, облыстық бюджеттің өзі, облыс, республикалық маңызы бар қала, астана, аудандар 
(облыстық маңызы бар қала) бюджеті бөлігінде толтырады. 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2016 жылғы 30 қарашадағы №629 бұйрығымен бекітілген 
Бюджеттік мониторинг жүргізу нұсқаулығына 3-қосымша

Өткен жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда ағымдағы жылдың есепті кез еңіндегі 
республикалық жəне жергілікті (облыс бюджеті (республикалық маңызы бар қала, астана) 
бюджеті түсімдерін талдау

 мың теңге 

№ БС 
коды 

Түсім-
дердің 
атауы 

ағымдағы 
жылдың есепті 
кезеңіндегі 

түсімдер фактісі 

өткен 
жылдың ұқсас 
кезеңіндегі 

түсімдер фактісі 

Ауытқу 
(4-бағ.-5-
бағ.) 

өсу қарқынының, 
төмендеудің 

%-ы
(5- бағ./4- бағ.

х100) 

Себеп-
тері 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1        
2        
....        
n  т.б.       

 Ескерту: бюджетті атқару жөніндегі тиісті жергілікті уəкілетті органдар осы нысанды облыс 
бюджеті, облыстық бюджеттің өзі, облыс, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеті 
бөлігінде толтырады.

 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 

2016 жылғы 30 қарашадағы №629 бұйрығымен бекітілген 
Бюджеттік мониторинг жүргізу нұсқаулығына 4-қосымша

Өңірлер бөлінісінде жыл басынан баста п республикалық, жергілікті (облыс бюджеті 
(республикалық маңызы бар қала, астана) бюджеті кірістерінің жоспарлы көрсеткіштерінің 
орындалмау себептерін талдау

мың теңге 

Облыстардың, 
аймақтардың, 
аудандардың 

атауы 

Бюджет деңгейі 
Есепті күнге 

арналған түсімдер 
жоспары 

Есепті күнгі 
түсу фактісі 

Ауытқу (3- бағ.-
2- бағ.) 

атқарылу % (3-
бағ./2- бағ.) х100) 

1 2 3 4 5 
     
     
     

Жиыны :     
кестенің жалғасы 

жоспар орындалмаған негізгі салықтар олар бойынша атқарылмау 
сомасы 

Себептер 
БС коды Салықтар мен төлемдердің 

атауы 
6 7 8 9 
    
    
     

 Ескерту: бюджетті атқару жөніндегі тиісті жергілікті уəкілетті органдар осы нысанды облыс 
бюджеті, облыстық бюджеттің өзі, облыс, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеті 
бөлігінде толт ырады. 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2016 жылғы 30 қарашадағы №629 бұйрығымен бекітілген 
Бюджеттік мониторинг жүргізу нұсқаулығына 5-қосымша

Салықтар мен төлемдер бөлінісінде ме млекеттік бюджетке түсетін түсімдер бойынша 
бересі сомасын талдау

 Ағымдағы жылдың басынан бастап «__» ________ жағдай бойынша бересіні талдау
 мың теңге

№ БС 
коды

Салықтар мен 
төлемдердің 
атауы

Ағымдағы 
жылдың басы-
на бересі

Ағымдағы жылдың 
есепті күніне бересі

Ауытқу (5-бағ.-
4-бағ.)

Себептер

1 2 3 4 5 6 7
1       
2       
...       
n        

Ағымдағы жылдың есепті айындағы бересіні талдау
 мың теңге

№ БС 
коды

Салықтар мен 
төлемдердің 

атауы

Ағымдағы 
жылдың есепті 
айының басы-
на бересі

Ағымдағы 
жылдың 

есепті айының 
аяғына бересі

Ауытқу (5-бағ.-
4-бағ.)

Себептер

1 2 3 4 5 6 7
1       
2       
...       
n       
Ескерту: бюджетті атқару жөніндегі тиісті жергілікті уəкілетті органдар осы нысанды облыс 

бюджеті, облыстық бюджеттің өзі, облыс, республикалық маңызы бар қала, астана, аудандар 
(облыстық маңызы бар қала) бюджеті бөлігінде толтырады.

 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 

2016 жылғы 30 қарашадағы №629 бұйрығымен бекітілген 
Бюджеттік мониторинг жүргізу нұсқаулығына 6-қосымша

«__» ____________ 200___ ж.
мемлекеттік бюджет кірістерінің орындалуы 
мың теңге 

Төлем атауы МБ жо-
спары 

МБ 
фактісі 

Ауытқу (3-
бағ.- 2-бағ.) 

орындалу %-ы 
(3-бағ./ 2-бағ.) 

РБ 
жоспары 

1 2 3 4 5 6 
Салықтық түсімдер      
Корпоративтік табыс салығы      
Жеке табыс салығы      
Əлеуметтік салық      
Мүлікке салық      
Жер салығы      
Көлік құралдарына салық      
Бірыңғай жер салығы      
Қосылған құн салығы      
1) ІТӨ - не ҚҚС      
2) импортқа ҚҚС      
Акциздер, барлығы      
1) ІТӨ акциздер      
2) Импортқа акциздер      
Табиғи жəне басқа ресурстарды 
пайдаланудағы түсімдер 

     

Халықаралық сауда мен ішкі 
операцияларға салықтар 

     

Басқа да салықтар      
Мемлекеттік баж      
Салықтық емес түсімдер      
Негізгі капиталды сатудан түскен 
түсімдер 

     

Трансферттер түсімдері      
ЖИЫНЫ      
Кедендік төлемдер жəне салықтар      

кестенің жалғасы 

РБ 
фак-
тісі 

Ауытқу
 (7-бағ.- 
6-бағ.) 

орындалу 
% (7-бағ.- 

6-бағ.)

ЖБ 
жос-
пары 

ЖБ 
фак-
тісі 

Ауытқу 
 (11-бағ.-
10-бағ.) 

орындалу % 
(11-бағ./10- 

бағ.) 

Ұлттық 
қорға 

түсімдер 

МБ + Ұлттық 
қорға 

түсімдер 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 
         
         
           

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2016 жылғы 30 қарашадағы №629 бұйрығымен бекітілген 
Бюджеттік мониторинг жүргізу нұсқаулығына 7-қосымша

_____________ 200___ жылғы бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама) бөліндісінде 
қабылданбаған міндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарының уақтылы 
орындалмауы туралы ақпарат - ескерту

мың теңге 

Бюджеттік сыныптама коды Атауы Есепті қаржы жылына 
түзетілген бюджет ББƏ Бағдарлама Кіші 

бағдарлама
(Соңы 25-бетте) 
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1 2 3 4 5 
     
     

кестенің жалғасы 

Есепті кезеңге жиынтық 
жоспар 

Төленген 
міндет-
темелер 

орындалу % 
(8-бағ./6-бағ.

х100) 

Орын-
далмау 
сомасы 
(8-бағ. - 
6-бағ.) 

Тіркелген 
міндет-
темелер 

Қабыл-
данбаған 
міндет-
темелер 
сомасы 

(11-бағ. - 
7-бағ.) 

төлемдер 
бойынша 

міндет-
темелер 
бойынша 

6 7 8 9 10 11 12 
       
       
         

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2016 жылғы 30 қарашадағы №629 бұйрығымен бекітілген 
Бюджеттік мониторинг жүргізу нұсқаулығына 8-қосымша

 
Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан
  200 ___ жылғы ________________ жағдай бойынша бюджеттік бағдарламаларды (кiшi 

бағдарламаларды) іске асыру мониторингiнiң нəтижелерi туралы есеп
Индекс: 1-МАБП нысаны
Білдіре тін тұлғалар тобы: 
Бюджеттiк бағдарламалар əкiмшiсi Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті органға 
Мерзімділігі: ай сайын
Ұсынылу мерзімі:
Есептіден кейінгі бірінші жеті жұмыс күнінен кешіктірмей.

Бюджеттің түрі_________________
 мың теңге

Кодтар Атауы Бір 
жылға 
ар-

налған 
жиын-
тық 
қар-

жылан-
дыру

Есепті кезеңге 
жиынтық қаржы-
ландыру жоспары

Қабыл-
дан-
ғанған 
мін-
детте-
мелер

Қабыл-
дан-
баған 
міндет-
темелер 
сомасы 
(8-бағ. - 
6-бағ.)

Төлен-
ген 

міндет-
теме-
лер

Атқа-
рылу 
% (10 

-бағ./7-
бағ. х 
100)

бір 
жыла 
арнал-
ған 

күтіле 
тін 

атқары 
лу

ББƏ Бағ-
дар-
ла-
ма

Кіші 
бағ-
дар 
ла-
ма

міндет-
темелер 
бойын-
ша

төлем-
дер 

бойын-
ша

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
   Барлығы         
   оның 

ішінде:
        

   Ағымдағы 
бағдар-
ламалар

        

   ...         
   Даму 

бағдар-
ламалары

        

   ...         

Күтілетін 
атқарылу 

% (12- 
бағ./5 
- бағ. х 

100)

Бір жылға 
күтілетін 
атқарыл 
мау 

сомасы 
(12- бағ. - 

5-бағ.)

Төлемдер 
бойынша 
жоспарды 
орындамау
(10-бағ. -7- 

бағ.)

Есепті 
кезеңге 
бюджет 

қаражатын 
үнемдеу, 
барлығы 

(17- бағ. +18- 
бағ.+19-бағ.)

оның ішінде Үкімет-
тің/ 
ЖАО 

резерв-
терінің 
бөлін-
беген 

қалдығы

Есепті 
кезеңге 
игерілмеу 
(15- бағ.-
16- бағ.-
20- бағ.)

мемле 
еттік 

сатып алу 
нəтиж 
лері 

бойынша 
қаражатты 
үнемдеу

ЕТҚ 
бойынша 
үнемдеу

өзге де 
үнемдеу

13 14 15 16 17 18 19 20 21
         
         
         
         
         
         
кестенің жалғасы

оның ішінде игерілмеу себептері Ескертпе 
(ББƏ есепті 
кезеңге 
игерілмеу 
себептеріне 
негіздеме)

Ескерту (ББƏ 
əкімшілерінің 

міндеттемелерді 
уақтылы 

қабылдамауының 
не қабылдамауы 
себептерінің 
негіздемесі)

тауарлардың 
(жұмыстардың, 
көрсетілетін 
қызметтердің) 

өнім 
берушілерінің 
орындалмаған 

шарттық 
міндеттемелері

мемлекеттік 
сатып алу 
бойынша 

өтпеген кон-
курстар

ББƏ бюджеттік 
бағдарламаны 

(кіші 
бағдарламаны) 

басқару

өзге де 
себептері

22 23 24 25 26 27
      
      
       

 Орталық атқарушы органның жауапты хатшысы (белгіленген тəртіппен орталық атқарушы 
орган жауапты хатшысының өкілеттіктері жүктелген лауазымды тұлға) немесе мемлекеттік 
мекеме басшысы _________ ___________________ 

қолы) (қолды таратып жазу)

 Қаржы қызметі басшысы _________ ___________________ 
  (қолы) (қолды таратып жазу)

 Ескертпе: * 12-баған ағымдағы жылдың 9 айдың қорытындысынан бастап жəне ағымдағы 
жылдың соңына дейін толтырылады;

 осы Нұсқаулыққа 30-тармаққа сəйкес осы нысан бойынша түсіндірме 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2016 жылғы 30 қара шадағы №629 бұйрығымен бекітілген 
Бюджеттік мониторинг жүргізу нұсқаулығына 9-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан
 200 ____ жылғы _________________ жағдай бойынша _______________ 

бюджеттің атқарылуы туралы талдамалық есеп
Индекс: 1-МУО нысаны
Білдіретін тұлғалар тобы: 
бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті органдар Қайда ұсынылады: жоғарғы бюджетті атқару 

жөніндегі уəкілетті органға 
Мерзімділігі: ай сайын, тоқсан сайын*
Ұсынылу мерзімі:
-ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уəкілетті 

органдары ай сайын есептіден кейінгі 10-ы күнінен кешіктірмей;
- облыстың, республикалық маңызы бар қаланың жəне астананың бюджетті атқару жөніндегі 

жергілікті уəкілетті о ргандары тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі 15-і күнінен кешіктірмей.

Бюджеттің түрі_________________
 мың. теңге

Кодтар Атауы Бір 
жылға 
арнал-
ған 

жиын-
тық 

қаржы-
лан-
дыру

Есепті кезеңге 
жиынтық 

қаржыландыру 
жоспары

Қабыл-
данған-
ған 

міндет-
теме-
лер

Қабыл-
дан-
баған 
міндет-
теме-
лер 

сомасы 
(8-бағ. - 
6-бағ.)

Төлен-
ген 
мін-
детте-
мелер

Атқа-
рылу 
% (10 

-бағ./7-
бағ.
х100)

бір жыла 
арналған 
күтіле тін 
атқарылу**

ББƏ Бағ-
дар-
ла-
ма

Кіші 
бағ-
дар 
ла-
ма

міндет-
теме-
лер 

бойын-
ша

төлем-
дер 

бойын-
ша

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
   Барлығы         
   оның 

ішінде:
        

   Ағымдағы 
бағдар-
ламалар

        

   ...         
   Даму 

бағдар-
ламалары

        

   ...         

Күтілетін 
атқарылу 

% (12- 
бағ./5 
- бағ.
х100)

Бір жылға 
күтілетін 
атқарыл 
мау 

сомасы 
(12- бағ. - 

5-бағ.)

Төлемдер 
бойынша 
жоспарды 
орындамау
(10-бағ. -7- 

бағ.)

Есепті 
кезеңге 
бюджет 

қаражатын 
үнемдеу, 
барлығы 
(17- бағ. 

+18- бағ.+19-
бағ.)

оның ішінде Үкіметтің/ 
ЖАО 

резерв-
терінің 
бөлін-
беген 

қалдығы

Есепті 
кезеңге 
игерілмеу 
(15- бағ.-
16- бағ.-
20- бағ.)

мемле 
еттік 

сатып алу 
нəтиж лері 
бойынша 
қаражатты 
үнемдеу

ЕТҚ 
бо-

йынша 
үнем-
деу

өзге де 
үнем-
деу

13 14 15 16 17 18 19 20 21
         
         
         
         
         
         
кестенің жалғасы 

оның ішінде игерілмеу себептері Ескертпе 
(ББƏ есепті 
кезең үшін 
игерілмеу 
себептеріне 
негіздеме)

Ескерту (ББƏ 
əкімшілерінің 

міндеттемелерді 
уақтылы 

қабылдамауының 
не қабылдамауы 
себептерінің 
негіздемесі)

тауарлардың 
(жұмыстардың, 
көрсетілетін 
қызметтердің) 

өнім берушілерінің 
орындалмаған 

шарттық 
міндеттемелері

мемлекеттік 
сатып алу 
бойынша 
өтпеген 

конкурстар

ББƏ 
бюджеттік 

бағдарламаны 
басқару

өзге 
де 

себеп-
тер

22 23 24 25 26 27
      
      
      

 
Бюджетті атқару жөнінде уəкілетті органның басшысы _________ _____________________ 
                        (қолы) (қолды таратып жазу)
Ескертпе: 
 * осы Нұсқаулықтың 26-тармағына сəйкес есепті ай сайын ұсын у үшін,
 осы Нұсқаулықтың 28-тармағына сəйкес есепті тоқсан сайын ұсыну үшін;
 ** 12-баған ағымдағы жылдың 9 айдың қорытындысынан бастап жəне ағымдағы жылдың 

соңына дейін толтырылады;
осы Нұсқаулыққа 30-тармаққ а сəйкес осы нысан бойынша түсіндірме 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2016 жылғы 30 қарашадағы №629 бұйрығымен бекітілген 

Бюджеттік мониторинг жүргізу нұсқаулығына 10-қосымша
нысан 

 
___________ жылғы жағдай бойынша өткен қаржы жылында республикалық бюджеттен 

бөлінген жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің немесе жергілікті атқарушы органдардың 
шешімі бойынша түгел пайдалануға рұқсат етілген нысаналы даму трансферттерін түгел пай-
далану туралы талдамалық есеп

Атауы: ___________________________ Мерзімділігі: жылдық
      мың теңге

ББƏ Бағдар-
лама

Кіші 
бағдар-
лама

оның 
ішінде 
инвест 
жоба

Атауы ____ж ЖБ 
қалдығы 
есебінен 
ҚР ЖАО-

ның 
шешімі 
бойын-
ша түгел 
пайда-
лануға 
рұқсат 
етілген

Қабыл-
данған 
міндет-
теме-
лер

Төлен-
ген 

міндет-
теме-
лер

Есепті 
кезеңдегі 
игерілмеу 
(8-бағ. -6 

–бағ.)

Игерілмеу 
себептері 

(төлем 
тапсыр-
масының 
нөмірі мен 
игерілмеген 
қаражаттың 
аударылған 

күнін 
көрсете 
отырып)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
          
          

Бюджеттің атқарылуы бойынша уəкілетті орган басшысы _________________ _________
_____________________________________________________________________________
   (қолы)  ( қолды таратып жазу)

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2016 жылғы 30 қарашадағы №629 бұйрығымен бекітілген 

Бюджеттік мониторинг  жүргізу нұсқаулығына 11-қосымша

Республикалық бюджеттен бөлінген бюджет қаражатының игерілмеуі
бойынша ақпарат ______________________жыл

ББƏ 
ата-
уы

Төлем-
дер 

бойын-
ша 

жоспар-
дың 
орын-
дал-ма-

уы

Бюд-
жет 
қара-
жатын 
үнем-
деу

Үкімет 
резер-
вінің 
бөлін-
беген 

қалдығы

Шартты 
түрде 

қаржылан-
дырылатын 
шығыс-
тардың 

бөлінбеген 
қалдығы

Есепті 
кезеңге 
игерілмеу 

(2-бағ.-
3- бағ.- 

4- бағ.-5- 
бағ.)

Қазақстан 
Республика 
Үкіметінің 
шешімі бой-
ынша түгел 
пайдалануға 
рұқсат етілген 
нысаналы даму 
трансферттерін 

игермеу

РБ бюджет 
қаражатын 
игермеудің 
барлығы 
(6-бағ.+7- 

бағ.)

1 2 3 4 5 6 7 8
        
        

Бюджетті атқару жөнінде орталық уəкілетті
орган құрылымдық бөлімшесінің
басшысы _________ _____________________
                   (қолы)  (қолды таратып жазу

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2016 жылғы 30 қарашадағы №629 бұйрығымен бекітілген 

Бюджеттік мониторинг жүргізу нұсқаулығына 12-қосымша

__________ жылы _________________________ 
бюджет қаражатының тиімсіз жұмсалуы туралы деректер

Негізгі көрсеткіштері Сомасы, 
мың теңге

1 2
БАРЛЫҒЫ, онын ішінде:  
- тиісті бюджет бойынша бюджет қаражатының игерілмеуі  
- нысаналы мақсатта пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару  
- пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді 
қайтару  

- өткен қаржы жылында бөлінген Қазақстан Республикасының Үкіметі неме-
се жергілікті уəкілетті органдарының шешімдері бойынша толық пайдалануға 
рұқсат берілген пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы даму 
трансферттерін қайтару

 

- нысаналы мақсатта пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару  
- республикалық немесе жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған 
бюджеттік кредиттерді қайтару  

- жоғары тұрған бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді 
төмен тұрған бюджеттен қайтару  

- жарғылық капиталды қалыптастыруға (толтыруға) арналған жəне есепті 
кезеңде пайдаланылмай қалған есепті қаржы жылына бөлінген КМС ҚБШ 
қаражат қалдығы

 

- мемлекеттік тапсырманы орындауға арналған жəне есепті кезеңде пайдала-
нылмай қалған есепті қаржы жылына бөлінген КМС ҚБШ қаражат қалдығы  

 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 

2016 жылғы 30 қарашадағы №629 бұйрығымен бекітілген 
Бюджеттік мониторинг жүргізу нұсқаулығына 13-қосымша

20 _______ жылғы _______________ 
жағдай бойынша төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарының күтілетін 

орындалуы туралы ақпарат

Бюджеттік бағдарлама əкімшісі
Бюджет түрі (республикалық)
Есептік кезең (ай сайын)
Өлшем бірлігі (мың теңге)

Коды

ББƏ

Бағдарлама
Кіш

і бағдар-лама

Ж
ыл басын-дағы 

төлемдер бойын-
ш
а жоспары

Алдағы айға 
арна-лған төлем-
дер бойын-ш

а 
жоспары

Арттырылған 
жиын-тық жос-
пары-ның 
орындалысының 
күтілуі

Алдағы айға 
арналған 
жоспары-ның 
күтілуі

О
рын-далу, %

. 
7-бағ. / 5-бағ.х 
100

О
рындалуы, %

. 
8-бағ. /6-бағ. 
х 100

Ж
оспардың 

орындал-мауы 
7-бағ.-5-бағ.

Ж
оспардың 

орындал-мауы 
8-бағ.-6-бағ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
            
            
            
            

Орталық атқарушы органның Жауапты
хатшысы (орталық атқарушы органы
Жауапты хатшысының уəкілеттілігі
белгіленген тəртіпте жүктелген,
яғни лауазымдық тұлға) немесе
мемлекеттiк мекеме басшысы _______________ ____________________
            (қолы) (қолды таратып жазу)
Қаржы қызметінің басшысы _______________ ____________________
            (қолы) (қолды таратып жазу)

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2016 жылғы 30 қарашадағы №629 бұйрығымен бекітілген 

Бюджеттік мониторинг жүргізу нұсқаулығы на 14-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Республикалық бюджеттен трансферттер есебінен іске асырылатын жəне жергілікті 
бюджеттен бөлінген даму мен кредиттерге арналған нысаналы трансферттерді, ны-
саналы ағымдағы трансферттерді іске асыру мониторингінің нəтижелері туралы 

жергілікті бюджеттік бағдарлама əкімшісінің есебі
 
Есепті кезең
 ____________________ жылға

Индекс: нысан: 2-НТББƏ
Білдіретін тұлғалар тобы:
Бюджеттік бағдарлама əкімшісі: _______________
Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті органға
Мерзімділігі: ай сайын Ұсынылу мерзімі:
Келесі есепті айдан кейінгі 4 күнінен кешіктірмей жəне есепті қаржы жылынан кейінгі 

жылдың 25 қаңтарынан кешіктірмей.
 
Бюджеттің түрі_________________

мың теңге
ББƏ Бағ-

дар-
ла-
ма

оның 
ішін 
де ин-
вест 
жоба

Атауы РБ ____ ж. 
бекітілген 
бюджет

РБ ____ ж. 
нақтылан-
ған бюд-
жет

РБ ____ ж. 
түзетілген 
бюджет

ЖБ бөлінген 
жəне есепті 
кезеңде РБ 

трансферттері 
есебінен іске 
асырылатыны

1 2 3 4 5 6 7 8

   
Нысаналы 

трансферттердің 
барлығы

    

   оның ішінде:     

   Ағымдағы 
бағдарламалар     

   ...     

   Даму 
бағдарламалары     

   ...     
   Кредиттер     

Есепті кезеңге 
ЖБ төлемдері 
бойынша 

қаржыландыру 
жоспары

Қабылданған 
міндет-
темелер

Төленген 
міндет-
темелер

Атқарылу 
% (11-
бағ./8- 

бағ.х100)

Бір жылға 
арналған 
жоспардың 

күтілетін орын-
далуы

Бір жылдық 
жоспардың 

күтілетін орын-
далмауы 

(13-бағ.-7-бағ.)
9 10 11 12 13 14
      
      
      
      
      
      
       

кестенің жалғасы

Ес
еп
тік

 ке
зе
нн
ің

 а
я-
ғы
на

 
ор
ын

да
лм

ағ
ан

 с
ом

а-
сы

 (1
1 
ба
ғ-

8 
ба
ғ)

Ес
еп
тік

 ке
зе
нн
ің

 б
ю
дж

ет
 қа

ра
жа

ты
н 

үн
ем

де
у 
ба
рл
ығ
ы 

(1
7 
ба
ғ+

 1
8 
ба
ғ+

 
19

 б
ағ

)

оның ішінде

ес
еп
ті 
ке
зе
ңг
е 
иг
ер
іл
ме

у 
(1

5-
ба
ғ.-

16
-б
ағ

.)

оның ішінде игерілмеу себептері

Ес
еп
ті 
ке
зе
ңд
е 
иг
е-
рі
лм

еу
 

се
бе
пт
ер
і

Бі
р 
жы

лғ
а 
кү
тіл

ет
ін

 и
ге
рі
лм

еу
 

се
бе
пт
ер
і

ме
мл

ек
ет
тік

 с
ат
ып

 а
лу

 
нə
ти
же

ле
рі

 б
ой
ын

ш
а 

қа
ра
жа

тт
ы 
үн
ем

де
у

ЕТ
Қ 
бо
йы

нш
а 
үн
ем

-е
у

өз
ге

 д
е 
үн
ем

-е
у

та
уа
рл
ар
ды

ң 
(ж
ұм

ыс
та
р-

ды
ң,

 кө
рс
ет
і-л
ет
ін

 
қы
з-
ме

тт
ер
ді
ң)

 
өн
ім

 б
ер
уш

іл
ер
ін
ің

 
ор
ын

да
лм

ағ
ан

 ш
ар
тт
ық

 
мі
нд
ет
те
ме

ле
рі

ме
мл

ек
ет
тік

 с
ат
ып

 а
лу

 
бо
йы

нш
а 
өт
пе
ге
н 
ко
н-

ку
рс
та
р

ББ
Ə

 б
ю
дж

ет
тік

 
ба
ғд
ар
ла
ма

ны
 (к

iш
i б
ағ

-
да
рл
ам

ан
ы)

 б
ас
қа
ру
ы

өз
ге

 д
е 
се

-б
еп

-е
р

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
            
            
            
            
            
            
Жергілікті бюджеттік бағдарлама
əкімшісінің басшысы ________________ ________________________
   (қолы) ( қолды таратып жазу)
Қаржы қызметінің басшысы ________________ _____________________
   (қолы) ( қолды таратып жазу)

Ескертпе: Осы Нұсқаулықтың 42-тармағына сəйкес осы нысан бойынша түсіндірме

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2016 жылғы 30 қарашадағы №629 бұйрығымен бекітілген 

Бюджеттік мониторинг жүргізу нұсқаулығына 15-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан
____________ жылғы жағдай бойынша өткен қаржы жылында бөлінген жəне ағымдағы 
жылы жергілікті атқарушы органдардың шешімі бойынша түгел пайдалануға рұқсат 
етілген нысаналы даму трансферттерін ББƏ-нің түгел пайдалану туралы ақпараты

 _________ қаржы жылындағы 
есепті кезең
Индекс: нысан 2-ТПББƏ
Білдіретін тұлғалар тобы:
Бюджеттік бағдарлама əкімшісі 
Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі орталық уəкілетті органға
Мерзімділігі: жылдық
Ұсыну мерзімі: есептiден кейiнгi қаржы жылдың 15 қаңтарына дейін.

Бюджеттің түрі: _________________________________________________ 
 мың теңге

ББƏ Бағ-
дар-
ла-
ма

Кіші 
бағ-
дар-
лама

оның 
ішін-
де 
ин-
вест 
жоба

Атауы ____ж ЖБ 
қалдығы 
есебінен 
ҚР ЖАО-
ның шешімі 
бойын-
ша түгел 
пайда-
лануға 
рұқсат 
етілген

Қабыл-
данған 
міндет-
темелер

Төленген 
міндет-
темелер

Есепті 
кезеңдегі 
игерілмеу 
(8-бағ.-6-
бағ.)

Игерілмеу 
себептері 

(төлем 
тапсыр-
масының 
нөмірі мен 
игерілмеген 
қаражаттың 
аударылған 
күнін көрсете 
отырып)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
          
Жергілікті бюджеттік бағдарламасы əкімшісінің басшысы ________________ ____________ 
                           (қолы) (қолды таратып жазу)
Қаржы қызметінің басшысы ______________ _______________________________________ 
   (қолы) (қолды таратып жазу)
Ескертпе: Осы Нұсқаул ықтың 43-тармағына сəйкес осы нысан бойынша түсіндірме 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2016 жылғы 30 қарашадағы №629 бұйрығымен бекітілген 

Бюджеттік мониторинг жүргізу нұсқаулығына 16-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан
____________ жылғы жағдай бойынша облыстық бюджеттен бөлінген жəне 

республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен іске асырылатын ны-
саналы ағымды трансферттерді, нысаналы даму трансферттерін жəне кредиттерді 
іске асыру мониторингінің нəтижелері туралы аудандардың, облыстық маңызы бар 

қалалардың бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті органының есебі

Есепті кезе ң
____________________ жылдар 

Индекс: нысан: 2-НТА
Аудан (облыстық маңызы бар қала) атауы: ___________________
Білдіретін тұлғалар тобы:
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті органдар:
Қайда ұсынылады жоғарыда тұрған бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті органға Мерзімділігі: 

ай сайын
Ұсыну мерзімі:
есепті айдан кейінгі 7-інші күнінен кешіктірмей жəне есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 

28-інші қаңтарынан кешіктірмей.

Бюджеттің түрі: _____________________
 мың теңге

ББƏ Бағдар-
лама

оның 
ішінде ин-
вест жоба

Атауы РБ ____ ж. 
бекітілген 
бюджет

РБ ____ ж. 
нақтыланған 
бюджет

РБ ____ж. 
түзетілген 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7
   Нысаналы 

трансферттердің 
барлығы

   

   оның ішінде:    
   Ағымдағы 

бағдарламалар
   

   ...    
   Даму 

бағдарламалары
   

   ...    
   Кредиттер    

ЖБ бөлінген 
жəне есепті 
кезеңде РБ 

трансферттері 
есебінен іске 
асырылатыны

Есепті 
кезеңге ЖБ 
төлемдері 
бойынша 
қаржылан-
дыру жо-
спары

Қабыл-
данған 
міндет-
темелер

Төленген 
міндет-
темелер

Атқарылу 
% (11-

бағ./8- бағ. 
х100)

Бір жылға 
арналған 
жоспардың 
күтілетін 

орындалуы

Бір жылдық 
жоспардың 
күтілетін 

орындалмауы 
(13-бағ.-7-бағ.)

8 9 10 11 12 13 14
       
       
       
       
       
       
        

 кестенің жалғасы
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Ауданның, облыстық маңызы бар қаланың бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті органының 
басшысы ___________ _______________________ (қолы) (қолды таратып жазу)

Ескертпе: Осы Нұсқаулықтың 42-тармағына сəйкес осы нысан бойынша түсіндірме 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2016 жылғы 30 қарашадағы №629 бұйрығымен бекітілген 

Бюджеттік мониторинг жүргізу нұсқаулығына 17-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан
 ____________ жылғы жағдай бойынша өткен қаржы жылына бөлінген жəне ағымдағы 
жылы жергілікті атқарушы органдардың шешімі бойынша түгел пайдалануға рұқсат 

етілген нысаналы даму трансферттерін түгел пайдалану туралы аудандардың 
(облыстық маңызы бар қалалардың) бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті органының 

ақпараты

 _________ қаржы жылындағы 
есепті кезең

 Индекс: нысан: 3-ТПА
Аудан (облыстық маңызы бар қала) атауы: ___________________
Білдіретін тұлғалар тобы:
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті органдар
Қайда ұсынылады: облыстың бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті органына
Мерзімділігі: жылдық
Ұсыну мерзімі: есептiден кейiнгi жылдың 20 қаңтарына дейін.

Бюджеттің түрі: _____________________
мың теңге

ББƏ

Бағдарлама
Кіш
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міндеттемелер

Есепті кезеңдегі 
игерілмеу (8-бағ.-

6-бағ.)

Игерілмеу 
себептері (төлем 
тапсырмасының 

нөмірі мен 
игерілмеген 
қаражаттың 

аударылған күнін 
көрсете отырып)
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Ауданның, облыстық маңызы бар қаланың бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті органының 
басшысы ___________ _____________________ 

         (қолы) (қолды таратып жазу)

Ескертпе: Осы Нұсқаулықтың 43-тармағына сəйкес осы н ысан бойынша түсіндірме 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2016 жылғы 30 қарашадағы №629 бұйрығымен бекітілген 

Бюджеттік мониторинг жүргізу нұсқаулығына 18-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан
____________ жылғы жағдай бойынша республикалық бюджеттен бөлінген нысана-
лы ағымды трансферттерді, нысаналы даму трансферттерін жəне кредиттерді іске 
асыру мониторингінің нəтижелері туралы облыстың, республикалық маңызы бар 
қаланың жəне астананың бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті органының есебі

 _________ қаржы жылындағы 
  есепті кезең
Индекс: нысан:2 -НТО
 Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың жəне астананың атауы: _________________
Білдіретін тұлғалар тобы:
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті орган:
Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі орталық уəкілетті органға
Мерзімділігі: ай сайын
Ұсыну мерзімі:
есепті айдан кейінгі 10-ыншы күнінен кешіктірмей жəне есепті қаржы жылынан кейінгі 

жылдың 1-інші ақпанынан кешіктірмей.

Бюджеттің түрі_________________
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 Бюджетті атқару жөнінде уəкілетті органның басшысы _________ _____________________ 
                         (қолы) (қолды таратып жазу)
 Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың жəне астананың бюджетті атқару жөніндегі 

уəкілетті органының басшысы _____________ ___________ (қолы) (қолды таратып жазу) 
Ескертпе: Осы Нұсқаулықтың 42-тарм ағына сəйкес осы нысан бойынша түсіндірме 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2016 жылғы 30 қарашадағы №629 бұйрығымен бекітілген 

Бюджеттік мониторинг жүргізу нұсқаулығына 19-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан
____________ жылғы жағдай бойынша өткен қаржы жылына бөлінген жəне ағымдағы 
жылы Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша түгел пайдалануға рұқсат 

етілген нысаналы даму трансферттерін түгел пайдалану туралы облыстардың 
(республикалық маңызы бар қалалардың жəне астананың) бюджетті атқару жөніндегі 

уəкілетті органының ақпараты

 _________ қаржы жылындағы 
                         есепті кезең
Индекс: нысан: 3-ТПО
Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың жəне а стананың атауы: _________________ 
Білдіретін тұлғалар тобы:
облыстың, республикалық маңызы бар қаланың жəне астананың бюджетті атқару жөніндегі 

уəкілетті органы
Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі орталық уəкілетті органға
Мерзімділігі: жылдық
Ұсыну мерзімі: есептiден кейiнгi жылдың 25 қаңтарына дейін
Мерзімділігі: жылдық

Бюджеттің түрі: _____________________
 мың теңге
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игерілмеген 
қаражаттың 
аударылған 

күнін 
көрсете оты-

рып)
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Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың жəне астананың бюджетті атқару жөніндегі 
уəкілетті органының басшысы ___________ _______________ (қолы) (қолды таратып жазу)

Ескертпе: Осы Нұсқаулықтың 43-тармағына сəйкес осы нысан бойынша түсіндірме

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2016 жылғы 30 қарашадағы №629 бұйрығымен бекітілген 
Бюджеттік мониторинг жүргізу нұсқаулығына 20-қосымша

Нысан
 
 ___________________ жылдағы жағдай бойынша облыстардың, Алматы жəне 

Астана қалаларының бюджеттеріне республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы 
ағымдағы трансферттердің, нысаналы даму трансферттерінің іске асырылуы туралы 

талдамалы есеп

 _________ қаржы жылындағы 
  есепті кезең

Бюджетті атқару жөніндегі орталық уəкілетті органның атауы: __ _______________________ 
Бюджеттің түрі _____________________________________ Мерзімділігі: ай сайын
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 Бюджетті атқару жөнінде уəкілетті орган басшысы _________ __________________________ 
                   (қолы) (қолды таратып жазу)

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2016 жылғы 30 қарашадағы №629 бұйрығымен бекітілген 
Бюджеттік мониторинг жүргізу нұсқаулығына 21-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) іске асырылуы туралы есеп

_________ қаржы жылындағы 
есепті кезең
Индекс: нысан:4-ББІА
Білдіретін тұлғалар тобы:
Бюджеттік бағдарлама əкімшісі 
Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті органға
Мерзімділігі: жылдық
Ұсыну мерзімі: есептiден кейiнгi қаржы жылдың 15 ақпанына дейін
Бюджеттiк бағдарлама əкiмшiсiнiң коды мен атауы __________________________________ 
Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы _________________________________________ 
Бюджеттiк бағдарламаның түрi: мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай_____________________ 
мазмұнына қарай ___________________________________________________________ 
iске асыру тəсiлiне қарай ________________________________________________________ 
ағымдағы/даму _______________________________________________________ ________
Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты____________________________________________
Бюджеттік бағдарламалардың сипаты______________________________________________

Бюджеттiк 
бағдарлама 
бойынша 
шығыстар

Өлшем 
бірлігі

Жоспар Іс 
жүзiнде

Ауытқуы 
(4-бағ. - 
3-бағ.)

Көрсет-
кіштердің 
орындалу 
пайызы (4-
бағ./ 3-бағ. 

х100)

Нəтижелерге қол 
жеткізе алмау/олар-
ды асыра орындау 
жəне бюджеттiк 
бағдарлама 
қаражатының 

игерілмеу себептері
1 2 3 4 5 6 7

… мың теңге   
Бюджеттiк 
бағдарлама 
бойынша 
шығыстардың 
жиыны

мың теңге   

Бюджеттiк 
бағдарламаның 
түпкiлiктi 
нəтижесі

Бюджеттiк бағдарламалардың коды жəне атауы ___________________________________
Бюджеттiк бағдарламалардың түрі:
мазмұнына қарай: _____________________________________________________________
ағымдағы/даму _______________________________________________________________
Бюджеттік бағдарламалардың сипаты _____________________________________________

Тікелей нəтиже 
көрсеткіші:

Өлшем 
бірлігі

Жоспар Іс 
жүзiнде

Ауытқуы 
(4-бағ. - 
3-бағ.)

Көрсет-
кіштердің 
орындалу 
пайызы (4-
бағ. /3-бағ. 

х100)

Нəтижелерге 
қол жеткізе ал-
мау/оларды 

асыра орындау 
жəне бюджеттiк 
бағдарлама/

кіші бағдарлама 
қаражатының 
игерілмеу 
себептері

1 2 3 4 5 6 7
…
…
Бюджеттiк кіші 
бағдарлама 
бойынша 
шығыстар 

Өлшем 
бірлігі

Жоспар Іс 
жүзiнде

Ауытқуы 
(4-бағ. - 
3-бағ.)

Көрсет-
кіштердің 
орындалу 
пайызы 
(4-бағ. 
/ 3-бағ. 
х100)

Нəтижелерге 
қол жеткізе ал-
мау/оларды 
асыра орындау 
жəне бюджеттiк 
бағдарлама 
қаражатының 
игерілмеу 
себептері

… Мың теңге

Бюджеттiк кіші 
бағдарлама 
бойынша 
шығыстардың 
жиыны

Мың теңге

Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды жəне атауы _________________________________
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:
мазмұнына қарай: _____________________________________________________________
ағымдағы/даму _______________________________________________________________

Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты _________________________________________

Тікелей нəтиже 
көрсеткіші :

Өлшем 
бірлігі

Жоспар Іс 
жүзiнде

Ауытқуы 
(4-бағ. - 
3-бағ.)

Көрсеткіш-
тердің 

орындалу 
пайызы (4-
бағ./ 3-бағ. 

х100)

Нəтижелерге қол 
жеткізе алмау/олар-
ды асыра орындау 
жəне бюджеттiк 
бағдарлама/

кіші бағдарлама 
қаражатының 

игерілмеу себептері
1 2 3 4 5 6 7

…
…
Бюджеттiк кіші 
бағдарлама 
бойынша 
шығыстар 

Өлшем 
бірлігі

Жоспар Іс жүзiн-
де

Ауытқуы 
(4-бағ.- 
3-бағ.)

Көрсеткіш-
тердің 
орындалу 
пайызы (4-
бағ./ 3-бағ. 
х100)

Нəтижелерге қол 
жеткізе алмау/олар-
ды асыра орындау 
жəне бюджеттiк 
бағдарлама 
қаражатының 
игерілмеу себептері

… Мың теңге

Бюджеттiк кіші 
бағдарлама 
бойынша 
шығыстардың 
жиыны

Мың теңге

Бюджеттік бағдарламалар əкімшісінің басшысы немесе Мəслихат хатшысы немесе тексеру 
комиссиясының төрағасы __________ _____________________ 

                     (қолы) (қолды таратып жазу)
Бас бухгалтер __________ ____________________________ 
                    (қолы) (қолды таратып жазу)
 
Ескертпе: Осы Нұсқаулықтың 49-тармағына сəйкес осы нысан бойынша түсіндірме 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің
2016 жылғы 30 қарашадағы №629 бұйрығымен бекітілген 
Бюджеттік мониторинг жүргізу нұсқаулығына 22-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Бөлінген ағымдағы нысаналы трансферттерді пайдалану есебінен қол жеткізілген 

тікелей жəне түпкілікті нəтижелер туралы есеп

_________ қаржы жылындағы 
есепті кезең
Индекс: нысан: 5-АНТ
Білдіретін тұлғалар тобы:
Бюджеттік бағдарлама əкімшісі __________________________________________________
Нысаналы ағымдағы трансферттің атауы___________________________________________
Қайда ұсынылады: Жоғары тұрған бюджеттің бюджеттік бағдарламалар əкімшілері, 

бюджетті атқару жөніндегі орталық уəкілетті органға
Мерзімділігі: жылдық
Ұсыну мерзімі:
- ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттік бағдарламалар əкімшілері үшін - 

есептiден кейiнгi жылдың 28 қаңтарына дейін
- облыстың (астананың, облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттік бағдарламалар 

əкімшілері үшін - есептiден кейiнгi жылдың 1 ақпанына дейін
- республикалық бюджеттік бағдарламалар əкімшілері үшін- есептiден кейiнгi жылдың 

10 ақпанына дейін.
Жоғары тұрған бюджеттен алынған қаражаттар сомасы ____________________ __________
_____________________________________________________________________________ 
(бюджеттік бағдарламаның атауы) 
_____________________________________________________________________________ 
(бюджеттік бағдарламаның (кіші бағдарламаның) коды)

Р/с 
№

Тікелей нəтиже  
Көрсеткіштер 
атауы 
(жоспардағы 
іс-шаралар)

Іс-
шаралардың 
нақты орын-
далуы, 
нəтижелерге 
қол жеткізу 
сатысы

Нəтиже-
лерге қол 
жет-кізбеу 
себептері

Жоспар 
мың 
теңге

Іс 
жүзіндегі 
атқару, 
мың 
теңге

Атқарылмауы, 
мың теңге

Игерілмеу, 
мың теңге

1 2 3 4 5 6 7 8
        
        
Р/с 
№

Түпкілікті нəтиже
Жоспарланған 
көрсеткіштер (іс-
шаралар)

Нəтижелерге нақты қол 
жеткізу

Нəтижелерге қол жеткізбеу 
себептері

1 2 3 4
    
    
    

 М.О.
 Жергілікті бюджеттік бюджеттік бағдарлама əкімшісінің басшысы ______________ ________ 
          (қолы) (қолды таратып жазу)
Ескертпе: Осы Нұсқаулықтың 54-тармағына сəйкес осы нысан бойынша түсіндірме 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2016 жылғы 30 қарашадағы №629 бұйрығына қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
 күші жойылған кейбір бұйрықтарының тізбесі
1. «Бюджеттік мониторинг жүргізу нұсқауын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Қаржы министрінің 2009 жылғы 16 ақпандағы № 68 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5574 болып тіркелген);

2. «Бюджеттік мониторинг жүргізу ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрінің 2009 жылғы 16 ақпандағы № 68 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу ту-
ралы» Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2010 жылғы 28 шілдедегі № 376 бұйрығы 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6419 болып тіркелген);

 3. «Бюджеттiк мониторинг жүргiзу нұсқауын бекiту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрiнiң 2009 жылғы 16 ақпандағы № 68 бұйрығына өзгерiстер енгiзу туралы» Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрінің 2012 жылғы 4 қазандағы № 453 бұйрығы (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8046 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-
құқықтық жүйесінде 2012 жылғы 30 қазанда жарияланған);

4. «Бюджеттік мониторинг жүргізу нұсқауын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрінің 2009 жылғы 16 ақпандағы № 68 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2013 жылғы 24 маусымдағы № 
294 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8553 болып 
тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2013 жылғы 4 шілдеде жарияланған);

5. «Бюджеттік мониторинг жүргізу нұсқауын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрінің 2009 жылғы 16 ақпандағы № 68 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы»Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 26 ақпандағы № 129 бұйрығы (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10575 болып тіркелген, «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 8 сəуірде жарияланған);

6. «Бюджеттік мониторинг жүргізу нұсқауын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Қаржы Министрінің 2009 жылғы 16 ақпандағы № 68 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 23 қарашадағы № 
583 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12404 болып 
тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 23 желтоқсанда жарияланған);

7. «Бюджеттік мониторинг жүргізу нұсқауын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрінің 2009 жылғы 16 ақпандағы № 68 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 28 шілдедегі № 
411 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14174 болып 
тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 2 қыркүйекте жарияланған);

8. «Бюджеттік мониторинг жүргізу нұсқауын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрінің 2009 жылғы 16 ақпандағы № 68 бұйрығына өзгерістер мен толықтыру енгізу ту-
ралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 26 қазандағы № 567 бұйрығы 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14459 болып тіркелген).

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 28 
желтоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№14623 болып енгізілді.

(Соңы. Басы 24-бетте) 



26  15 МАУСЫМ 2017 ЖЫЛ
РЕСМИ

 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 2 желтоқсан              №630               Астана қаласы

Мемлекеттiк мекемелердiң, бюджеттiк бағдарламалар 
әкiмшiлерiнiң және бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті 

органдардың бюджеттiк есептiлiктi жасау және ұсыну 
қағидаларын бекiту туралы

Қазақстан Республикасы 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 124-бабына жəне 
«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы 
Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Мемлекеттiк мекемелердiң, бюджеттiк бағдарламалар əкiмшiлерiнiң 
жəне бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті органдардың бюджеттiк есептiлiктi жасау жəне ұсыну 
қағидалары бекітілсін. 

2. Осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің кейбір 
бұйрықтарының күші жойылды деп танылсын. 

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

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

кейін он күнтізбелік күн ішінде оның «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға 
жіберілуін;

3) осы бұйрық Қазақстан Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген 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.

4. Осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен кейін қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Қаржы министрі 
Б.СҰЛТАНОВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің төрағасы
_____________ Н.Айдапкелов
2016 жылғы 28 қар аша

Қазақстан Респуб ликасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 2 желтоқсандағы 
№630 бұйрығымен бекітілген

Мемлекеттiк мекемелердiң, бюджеттiк бағдарламалар əкiмшiлерiнiң жəне бюджетті 
атқару жөніндегі уəкілетті органдардың бюджеттiк есептiлiктi жасау жəне ұсыну 

қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Қағидалармен республикалық жəне жергілікті бюджеттер есебінен ұсталатын  

мемлекеттік мекемелер, бюджеттік бағдарламалар əкімшілері жəне бюджетті атқару жөніндегі 
уəкілетті органдар бюджеттік есептілігінің көлемі, нысандары, оларды жасау жəне ұсыну 
кезеңділігі, мерзімі, тəртібі белгіленеді.

2. Республикалық жəне жергілікті бюджеттер есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелер 
мен бюджеттік бағдарламалар əкімшілері жəне бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті органдар 
осы Қағидаларда белгіленген көлемде жəне нысандар бойынша есептер жасайды.

3. Есептердің нысандары оларда көзделген көрсеткіштерге нақты сəйкестендіріліп тол-
тырылады. Бекітілген есеп нысандарында көрсеткіштерді жəне олардың кодтарын өзгертуге 
немесе оларға қосымша көрсеткіштер енгізуге жол берілмейді.

Ағымдағы есепті кезеңге, сонымен бірге өткен кезеңге жатат ын (оларды бекіткеннен кейін) 
есептілік деректерінің өзгеруі деректердің алшақтығы анықталған кезеңде жасалған бюджеттік 
есептілікте жүргізіледі.

4. Республикалық бюджеттік бағдарламалардың əкімшілері ведомстволық бағыныстағы 
мемлекеттік мекемелердің бюджеттік есептілігіне өзгерістер енгізген жағдайда, республикалық 
бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бюджеттік есептілігіне өзгерістер енгізілген ведом-
стволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерге басшы мен бас бухгалтер қол қоя отырып, 
өзгерістер енгізу себептерін көрсетіп, енгізілген өзгерістер туралы жазбаша хабарлама жібереді.

Мемлекеттік мекеме бюджеттік бағдарламалар əкімшісінің енгізген өзгерістеріне сəйкес 
бюджеттік есептіліктің өзіндегі данасына бюджеттік бағдарламалар əкімшісінің жазбаша ха-
барламасын алған күннен бастап 10 жұмыс күн ішінде өзгерістер енгізеді.

Мемлекеттік мекеменің бюджеттік есептілігіне түзетулер республикалық бюджеттік 
бағдарламалар əкімшісінің ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекеменің есебін 
қарау нəтижелері бойынша оның жазбаша хабарламасының негізінде ғана осы Қағида лар-
дың 3-тармағында белгіленген түзетулер енгізу тəртібін міндетті түрде сақтай отырып, енгізіледі.

Республикалық бюджеттік бағдарламалар əкімшісінің бюджеттік есептілігіне е скерту-
лер болған жəне өзгерістер енгізу қажет тілігі болған жағдайда бюджетті атқару жөніндегі 
орталық уəкілетті органның құзыреті шегінде мемлекеттік бюджеттің атқарылуына қызмет 
көрсе туді жүзеге асыратын ведомство (бұдан əрі - ведомство) ақпараттық жүйеде (бұдан 
əрі – АЖ) қайтару себептерін көрсете отырып, тиісті өзгерістер енгізу үшін республикалық 
бюджеттік бағдарламалар əкімшісінің бюджеттік есептілігін қайтарады. Республикалық 
бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бюджеттік есептілікке тиісті өзгерістер енгізгеннен кейін 
оны ведомствоға қайта жібереді.

5. Жергілікті бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік 
мекемелердің бюджеттік есептілігіне өзгерістер енгізген жағдайда, жергілікті бюджеттік 
бағдарламалардың əкімшісі бюджеттік есептілігіне өзгерістер енгізілген ведомстволық 
бағыныстағы мемлекеттік мекемелерге өзгерістер енгізу себебі көрсетіп, басшы мен бас 
бухгалтердің қолы қойылып, енгізілген өзгерістер туралы жазбаша хабарламаны жібереді.

Мемлекеттік мекеме жергілікті бюджеттік бағдарламалардың əкімшілері енгізген 
өзгерістерге сəйкес есептің өзіндегі данасына өзгерістер енгізеді. Бюджетті атқару жөніндегі 
жергі лікті уəкілетті орган жергілікті бюджеттік бағдарламалар əкімшісінің есебіне өзгерістер 
енгізген жағдайда, соңғысы бюджеттік есептілікке түзетулерді ұқсас тəртіппен енгізіледі.

6. Бюджеттік нысандардың мекенжай бөлігі мынадай тəртіппен толтырылады:
«Бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі» деректемесі - Қазақстан Республикасының 

Бірыңғай бюджеттік сыныптамасы бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасынан 
бюджеттік бағдарламалар əкімшісінің атауы мен коды;

«Мемлекеттік мекеме» деректемесі - Республикалық жəне жергілікті бюджеттерден 
қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің анықтамалығына сəйкес мемлекеттік 
мекеменің атауы жəне оның коды;

«Кезеңділігі» деректемесі – бюджеттік есептілік кезеңі көрсетіледі;
«Өлшем бірлігі» деректемесі – мың теңгеде;
«Бюджет түрі» деректемесі – бюджет түрі көрсетіледі.
7. Жылдық бюджеттік есептілік есептіліктен кейінгі жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 1 

қаңтардан бастап 31 желтоқсанды қоса алғандағы күнтізбелік кезеңге жасалады.
Тоқсандық есептілік ағымдағы қаржы жылының 1 сəуірдегі, 1 шілдедегі жəне 1 қазандағы 

жағдай бойынша жасалады.
Айлық бюджеттік есептілік есептіден кейінгі айдың 1-іне жасалады.
8. Республикалық бюджеттік бағдарламалар əкімшілері үшін бюджеттік есептілікті ұсыну 

мерзімін 1 сəуірдегі жəне 1 қазандағы жағдай бойынша кредиторлық жəне дебиторлық бере-
шектер туралы есептерді қоспағанда, ведомство, жергілікті бюджеттік бағдарламалардың əкім-
шілері үшін - бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уəкілетті органдар белгілейді. Мемлекеттік 
меке  мелер бюджеттік есептілікті бюджеттік бағдарламалар əкімшілері белгілеген жəне олар 
бюд жеттік есептілікті ұсынған күнге дейін мемлекеттік мекемелердің назарына жеткізген мер-
зімде ұсынады.

Бюджеттік есептілік есептердің шоғырландырылған қаржылық есептілікпен бір мезгілде 
ұсынылады.

Мемлекеттік мекемелердің жəне жергілікті бюджеттік бағдарламалар əкімшілерінің 
бюджеттік есептілігі электронды түрде жəне қағаз тасығышта беттері нөмірленіп жəне 
мазмұнымен ұсынылады.

Жергілікті бюджеттік бағдарламалардың əкімшілері бюджеттік есептілікті тиісті бюджетті 
атқару жөніндегі жергілікті уəкілетті органға ұсынады.

Мемлекеттiк мекемелер, бюджеттiк бағдарламалар əкiмшiлерiнiң жəне бюджетті атқару 
жөніндегі уəкілетті органдардың бюджеттiк есептiлiктi жасау нысандарының тізбесі осы 
Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес көрсетілген.

Мемлекеттiк мекемелер, бюджеттiк бағдарламалар əкiмшiлерiнiң жəне бюджетті 
атқа ру жөніндегі уəкілетті органдардың бюджеттiк есептiлiктi ұсыну нысаны осы Қағида-
ларға 2-қосымшаға сəйкес көрсетілген.

Бюджеттік есептілікті ұсыну күні почта кəсіпорнының мөртабанында белгіленген күн болып 
табылатын, басқа елді мекендерде тұрған мемлекеттік мекемелерді қоспағанда, мемлекеттік 
мекеме үшін есептілікті ұсыну күні оны тиістілігі бойынша нақты берген күн болып есептеледі, 
бірақ бюджеттік есептілікті ұсыну күніне дейін бес күнтізбелік күннен кешіктірілмеуі тиіс.

Есептілікті ұсыну үшін белгіленген мерзім демалыс (жұмыс істемейтін) күнімен сəйкес келген 
жағдайда бюджеттік есептілік одан кейінгі бірінші жұмыс күні ұсынылады.

9. Республикалық бюджеттiк бағдарламалардың əкiмшiлерi ведомствоға республикалық 
бюджеттің атқарылуы туралы есептi дайындау үшiн қажеттi ақпаратты береді.

10. Бюджеттік есептілікті жасаған кезде Қазақстан Республикасының Бюджет кодексін 
жəне осы Қағидаларда айтылған бюджеттік есептілік нысандарын толтыру тəртібі туралы 
нұсқауларды басшылыққа алу қажет.

2-тарау. Бюджеттік есептілік көлемі
1-параграф. Мемлекеттік мекемелердің жəне бюджеттік бағдарламалар 

əкімшілерінің бюджеттік есептілік көлемі
 11. Мемлекеттік мекемелер мен бюджеттік бағдарламалардың əкімшілері
 мынадай есептердің түрлерін жасайды жəне ұсынады:
тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) сатудан түсетін түсімдер мен 

ақшаны жұмсау жоспарының орындалуы туралы есеп – 1-АҚ нысаны бойынша осы 
Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес (бұдан əрі – 1-АҚ нысаны);

филантропиялық қызметтен жəне (немесе) демеушілік қызметтен жəне (немесе) 
меценаттық қызметтен ақша түсімі жəне олардың жұмсалуы туралы есеп – 2-ДК нысаны бой-
ынша осы Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес (бұдан əрі – 2-ДК нысаны);

өкілдік шығындарға бөлінген қаражаттың пайдаланылуы туралы есеп – 3-ӨШ нысаны бой-
ынша осы Қағидаларға 5-қосымшаға сəйкес (бұдан əрі – 3-ӨШ нысаны);

«Бюджеттің атқарылуы жəне оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 540 бұйрығымен 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9934 болып тіркелген) 
бекітілген 4-20 нысаны бойынша бюджеттiк сыныптама жөнiндегi шығыстар бойынша жиынтық 
есеп (бұдан əрі – 4-20 нысаны);

4-КБ-Б нысаны бойынша кредиторлық берешек туралы есеп осы Қағидаларға 6-қосымшаға 
сəйкес (бұдан əрі – 4-КБ-Б нысаны);

4-КБ-Ө нысаны бойынша кредиторлық берешек туралы есеп осы Қағидаларға 7-қосымшаға 
сəйкес (бұдан əрі – 4-КБ-Ө нысаны);

5-ДБ-Б нысаны бойынша дебиторлық берешек туралы есеп осы Қағидаларға 8-қосымшаға 
сəйкес (бұдан əрі – 5-ДБ-Б нысаны);

5-ДБ-Ө нысаны бойынша дебиторлық берешек туралы есеп осы Қағидаларға 9-қосымшаға 
сəйкес (бұдан əрі – 5-ДБ-Ө нысаны).

12. Есептерге жəне оларға ақпаратқа мемлекеттік мекеменің басшысы, бас бухгалтер не-
месе мемлекеттік мекемеде бухгалтерлік есепке алуды жүргізуді қамтамасыз ететін бөлімшені 
басқаратын тұлға қол қояды.

Бюджеттік бағдарламалар əкімшісінің жəне бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті органның 
жиынтық бюджеттік есептілігіне бірінші қол қою құқығына осы органның басшысы немесе 
белгіленген тəртіппен оны ауыстыратын адам, екінші қол қою құқығына – бас бухгалтер ие.

Ұсынылатын бюджеттік есептіліктің барлық нысандарында басшының жəне бас 
бухгалтердің қол қоюымен қатар қолдардың ашып жазылуы (тегі мен аты-жөні) болуы тиіс.

Бұдан басқа, бюджеттік есептілікке АЖ арқылы есептілікті ұсынатын республикалық 
бюджеттік бағдарламалардың əкімшілерін қоспағанда, есептілікте бірінші жəне екінші қол қою 
құқығын беру туралы бұйрықтың көшірмесі қоса беріледі.

13. Нысаналы трансферттер алатын тиісті бюджеттік бағдарламалар əкімшілері, респуб-
ликалық бюджеттен нысаналы трансферттер алынған республикалық бюджеттік бағдар-
ламалардың əкімшілеріне тоқсан сайын нысаналы трансферттер қаражатының іс жүзіндегі 
шығыстары туралы ақпаратпен бірге 4-20 «Бюджеттiк бағдарлама жөнiндегi шығыстар бойынша 
жиынтық есеп» нысанын ұсынады.

14. Республикалық жəне жергілікті бюджеттер есебінен ұсталатын аумақтық ішкі істер ор-
гандары бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уəкілетті органдарға жергілікті бюджеттен бөлінген 
қаражат бойынша бюджеттік есептілікті нысандардың толық көлемінде, ал республикалық 
бюджеттен бөлінген қаражат бойынша – республикалық бюджеттік бағдарламалардың 
əкімшісіне ұсынады.

15. Бір бағыныстан екінші бағынысқа берілетін мемлекеттік мекемелер жылдық есеп 
нысандарының көлемінде беру күні есеп жасайды жəне оны жоғары тұрған органға бұрынғы 
бағынысы бойынша жəне жаңа бағынысы бойынша ұсынады.

16. Мемлекеттік мекемелер жəне жергілікті бюджеттік бағдарламалар əкімшілері бюджеттік 
есептілікті нысандардың толық көлемінде екі данада жасайды, олардың біреуін мемлекеттік ме-
кемелер жоғары тұрған органға, жергілікті бюджеттік бағдарламалар əкімшілері бюджетті атқару 
жөніндегі уəкілетті органға жібереді. Бюджеттік бағдарламалар əкімшілерінің ведомстволық 
бағынысты мемлекеттік мекемелерден жəне бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті органдардың 
бюджеттік бағдарламалар əкімшілерінен бюджеттік есептілікті қабылдауы жəне тексеруі осы 
Қағидаларға сəйкес жүзеге асырылады.

17. 3-ӨШ нысанын өкілдік шығындарға қаражат алған бюджеттік бағдарламалардың 
əкімшілері береді.

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі жасаған Іс-шаралар жоспарына сəйкес 
өкіл дік шығындарға қаражат алған республикалық бюджеттік бағдарламалардың əкімшілері 
3-ӨШ ны санын жиынтық түрде Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігіне ұсынуы 
тиіс.

«Смета бойынша бекітілді» деген 3-бағанда 3-ӨШ нысанда іс-шараларды ұйымдастыруға 
жəне өткізуге арналған шығыстардың сметасы бойынша бекітілген өкілдік шығыстардың со-
масы көрсетіледі, «Төленген міндеттемелер» деген 4-бағанда төленген міндеттемелердің со-
масы көрсетіледі, «Орындалмаған міндеттемелердің қалдығы» деген 5-бағанда орындалмаған 
міндеттемелердің қалдығы көрсетіледі. Бұдан басқа міндеттемелерді қабылдауға арналған 
жоспарлы тағайындаулардың сомасы анықтама ретінде көрсетіледі.

3-ӨШ нысаны жартыжылдық жəне жылдық бюджеттік есептілік болып табылады.
18. 4-20 нысанын мемлекеттік мекемелер қазынашылық органдарынан ай сайын алады.
Республикалық бюджеттік бағдарламалардың əкiмшiлерi қалыптастырылған 4-20 нысан-

дарын есептіден кейінгі жылдың 1 шілдесіндегі жəне 1 қаңтарындағы жағдай бойынша АЖ 
арқылы ұсынылатын бюджеттік есептілік құрамында жібереді.

Жергілікті бюджеттік бағдарламалардың əкімшілері қазынашылық органдарынан есептіден 
кейінгі жылдың 1 шілдесіндегі жəне 1 қаңтарындағы жағдай бойынша № 4-20 нысанын тоқсан 
сайын алады, оны қолмен жəне елтаңбалы мөр бедерімен растайды жəне оны есеп құрамында 
бюджетті атқару жөніндегі тиісті жергілікті уəкілетті органға береді.

19. «Қазынашылық-клиент» АЖ бойынша қызмет көрсетiлетiн бюджеттік бағдарламалардың 
əкімшілері жəне мемлекеттiк мекемелер № 4-20 нысанын дербес қалыптастырады.

2-параграф. Бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті органдардың 
бюджеттік есептілік көлемі

20. Бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті органдар мынадай есеп түрлерін қалыптастырады 
жəне ұсынады:

республикалық, тиісті жергілікті бюджеттердің, мемлекеттік бюджеттің атқарылуы тура-
лы осы Қағидаларға 10,11-қосымшаларға сəйкес нысан бойынша (бұдан əрі – бюджеттің 
атқарылуы туралы есептер);

шоғырландырылған бюджеттің атқарылуы туралы осы Қағидаларға 12-қосымшаға сəйкес 
нысан бойынша;

Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қолма-қол ақшаны бақылау шотындағы ақшаның 
қозғалысы туралы осы Қағидаларға 13-қосымшаға сəйкес нысан бойынша;

1-АҚ-УО нысаны бойынша тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) сату-
дан түсетін түсімдер мен ақша шығыстары жоспарларының орындалуы туралы есеп – осы 
Қағидаларға 14-қосымшаға сəйкес (бұдан əрі АҚ-УО нысаны);

2-ДҚ нысанын;
4-КБ-Б жəне 4-КБ-Ө нысандарын;
5-ДБ-Б жəне 5-ДБ-Ө нысандарын;
республикалық бюджет көрсеткіштері туралы деректер осы Қағидаларға 15-қосымшаға 

сəйкес;
есепті деректерді тексеріп салыстыру актісі осы Қағидаларға 16-қосымшаға сəйкес;
Бюджеттік инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) іске асыруға жəне заңды 

тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыруға немесе ұлғайтуға бағытталған бюджеттік 
бағдарламаларға бөле отырып, бюджеттік даму бағдарламаларының атқарылуы туралы есеп 
осы Қағидаларға 17-қосымшаға сəйкес 6-ДББ-нысан бойынша.
3-тарау. Тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуден түсетін ақша 
түсімдері мен шығыстары жоспарларының орындалуы туралы, филантропиялық 

қызметтен жəне (немесе) демеушілік қызметтен жəне (немесе) меценаттық қызметтен 
түсетін ақшаның түсімі мен жұмсалуы туралы есептерді жасау жəне ұсыну тəртібі

21. Жаңа қаржы жылының 1 шілдесіндегі жəне 1 қаңтарындағы жағдай бойынша мемлекеттік 
мекемелер, бюджеттік бағдарламалардың əкімшілері:

1-АҚ нысанын;
2-ДҚ нысанын жасайды.
Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетті атқару жөніндегі 

жергілікті уəкілетті органдары 1-АҚ УО нысандарын жəне 2-ДҚ нысандарын ведомствоға 1 
шілдедегі жағдай бойынша – 15 тамыздан кешіктірмей, өткен қаржы жылындағы жағдай бой-
ынша – есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 20 ақпанынан кешіктірмей ұсынады;

Ведомство республикалық жəне жергілікті бюджеттер бойынша (облыстар бөлінісінде) 
1-АҚ-УО нысандарын жəне 2-ДҚ нысандарын бюджетті атқару жөніндегі орталық уəкілетті 
органның мемлекеттік бюджеттің атқарылуы туралы есепті қалыптастыруға жауапты 
құрылымдық бөлімшесіне ағымдағы қаржы жылының 1 шілдесіндегі жағдай бойынша – 20 
тамыздан кешіктірмей, өткен қаржы жылындағы жағдай бойынша – есепті қаржы жылынан 
кейінгі жылдың 25 ақпанынан кешіктірмей ұсынады.

22. Төмен тұрған бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уəкілетті органдар 1-АҚ-УО нысан-
дарын жəне 2-ДҚ нысандарын жоғары тұ рған бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уəкілетті 
органға соңғысы белгілеген мерзімде ұсынады.

23. Бюджетті атқару жөніндегі орталық уəкілетті органның мемлекеттік бюджеттің атқарылуы тура-
лы есепті қалыптастыруға жауапты құрылымдық бөлімшесі ведомство ұсынған есептердің негізінд е:

1-АҚ- УО нысанын (қолдармен бекітпестен);
мемлекеттік, республикалық жəне жергілікті бюджеттер бойынша 2-ДҚ нысанын (қолдармен 

бекітпестен) қалыптастырады.
24. 1-АҚ-УО нысандары жəне 1-АҚ нысандары осы Қағидаларда айқындалған құрылым, 

бюджетті атқару жөніндегі орталық уəкілетті орган бекіткен Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрінің 2009 жылғы 25 мамырдағы № 215 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2009 жылғы 16 маусымда № 5702 болып тіркелген) мемлекеттік 
бюджет есебінен ұсталатын, сатудан түсетін ақшасы өзінің иелігінде қалатын мемлекеттік ме-
кемелер тауарларының (жұмыстарының, көрсетілетін қызметтерінің) тізбесі сыныптауышына 
(бұдан əрі – Ақылы қызметтер сыныптауышы) сəйкес тауарлардың, (жұмыстардың, көрсетілетін 
қызметтердің) кодтары бойынша, сондай-ақ бюджет шығыстарының функционалдық жəне 
экономикалық сыныптамаларының кодтарын есепке ала отырып қалыптастырылады.

Кіріс бөлігі:
010 «Түсімдердің барлығы» деген жол бойынша қаржы жылының басындағы ақша қалдығын 

жəне ағымдағы жылғы түсімдер сомасын қамтитын түсімдердің жалпы сомасы көрсетіледі;
011 «Қаржы жылының басындағы қаражат қалдығы» деген жол бойынша қаржы жылының 

басындағы ақша қалдығы көрсетіледі;
012 «Ағымдағы жылдың түсімдері» деген жол бойынша ағымдағы жыл түсімдерінің со-

масы көрсетіледі.
Шығысбөлігі:
020 «Шығыстардың барлығы, оның ішінде ерекшеліктер бойынша» деген жол бойынша 

шығыстардың экономикалық сыныптамасының барлық ерекшеліктері бойынша кассалық 
шығыстардың жалпы сомасы, оның ішінде бюджетке аударылған сома көрсетіледі;

021 «оның ішінде бюджеттің кірісіне аударылды» деген жол бойынша 020-жолдың тиісті 
ерек шелігі бойынша көрсетілген тиісті бюджеттің кірісіне енгізілген сома анықтамалық ретінде 
енгізіледі;

030 «Ағымдағы қаржы жылы есепті кезеңінің соңындағы ақша қалдығы» деген жол бойынша 
ағымдағы қаржы жылы есепті кезеңінің соңындағы ақша қалдығы көрсетіледі.

1-АҚ жəне 1-АҚ-УО нысандары жарты жылдық жəне жылдық бюджеттік есептілік болып 
табылады.

25. 2-ДҚ нысаны былайша толтырылады:
1 жəне 2-бағандарда бюджеттік бағдарламалар əкімшісінің коды мен атауы көрсетіледі;
3-бағанда жыл басына қалдық сомасын есепке ала отырып, жыл басынан бастап өсу 

қорытындысымен ағымдағы қаржы жылының есепті кезеңіндегі ақша түсімінің сомасы 
көрсетіледі;

4-бағанда қаржы жылының басындағы ақша қалдығы көрсетіледі;
5 жəне 6-бағандарда бюджет шығыстарының экономикалық сыныптамасы ерекшелігінің 

коды мен атауы көрсетіледі;
7-бағанда жыл басынан бастап өсу қорытындысымен ағымдағы қаржы жылының есепті 

кезеңіндегі ақшаның жүргізілген жұмсалуының сомасы көрсетіледі;
8-бағанда бюджет кірісіне аударылған сома көрсетіледі;
9-бағанда есепті кезеңде түскен жəне мақсатына сай жұмсалған ақша сомасының айырмасы 

ретінде анықталатын есепті кезең аяғындағы ақша қалдығы көрсетіледі.
4-тарау. Кредиторлық жəне дебиторлық берешектер туралы 

есептерді жасау жəне беру тəртібі
26. Есептердегі кредиторлық жəне дебиторлық берешек өткен жылдардың берешегі мен 

ағымдағы жылдың берешегі болып бөлінеді.
Өткен жылдардың берешегі – ағымдағы жылдың алдындағы жылдары пайда болған 

берешек.
Кредиторлық берешек туралы есептерде ағымдағы жылдың басындағы өткен жылдар 

берешегінің жағдайы жəне ағымдағы жылы оның бір бөлігін өтеген жағдай да есепті күнге осы 
берешектің қалдығы тіркеледі.

Дебиторлық берешек туралы есептерде ағымдағы жылдың басындағы өткен жылдар 
дебиторлық берешегінің жəне ағымдағы қаржы жылында  оның бір бөлігін өтеген немесе өндіріп 
алған жағдайда есепті күнгі осы берешек қалдығының жағдайы көрсетіледі.

Ағымдағы жылдың берешегі – ағымдағы жылы туындаған жəне есепті күнге қалыптасқан 
берешек.

Кредиторлық жəне дебиторлық берешек туралы есептер есепті күнгі бухгалтерлік есептің 
деректеріне негізделеді.

5-ДБ-Б жəне 4-КБ-Б нысандарға бюджеттің бір деңгейінен екіншісіне берілетін бюджеттік 
кредиттер, трансферттер сомасы енгізілмейді, сондай-ақ бағалау жəне кепілдік міндеттемелері, 
алынған қарыздар бойынша қаржылық міндеттемелер жөніндегі берешек, пайдаланылмаған 
демалыстар бойынша қызметкерлер алдындағы берешек жəне 1420 «Болашақ кезеңдердің 
шығыстары» шотында көрсетілетін болашақ кезеңдердің шығыстары енгізілмейді.

Есептер кіші бағдарлама, бағдарлама, мемлекеттік мекеме, бюджеттік бағдарламалар 
əкімшісі бойынша аралық қорытындыларды қамтиды.

27. Осы Қағидаларда кредиторлық берешек туралы есептердің мынадай нысандары 
белгiленедi:

4-КБ-Б (осы Қағидаларға 7-қосымша), онда қаржыландыру жоспарларын орындау 
процесінде пайда болған кредиторлық берешек көрсетіледі;

4-КБ-Ө (осы Қағидаларға 8-қосымша), онда өзге қаражат есебінен, сондай-ақ жетіспеу-
шіліктер мен талан-таражға салу нəтижесінде бюджет қаражаты есебінен пайда болған креди-
торлық берешек көрсетіледі.

Есептерге осы Қағидаларға тиісінше 18 жəне 19-қосымшаларға сəйкес кредиторлық 
берешектің пайда болу себептері туралы ақпарат қоса берiледi.

28. 4-КБ-Б нысаны бойынша кредиторлық берешек туралы есеп былайша толтырылады:
1-бағанда бюджеттік бағдарламалар əкімшісінің коды көрсетіледі;
2-5-бағандарда функционалдық топ, бағдарлама, кіші бағдарлама, ерекшелік толтырылады.
6-бағанда 1-5-бағандардағы кодтарға сəйкес келетін Бюджет кодексінің 26-бабы 

4-тармағына сəйкес бекітілетін Қазақстан Республикасының Бiрыңғай бюджеттiк сыныптама-
сына сəйкес бюджет шығыстары кодтарының атауы көрсетіледі.»;

7-бағанда ағымдағы қаржы жылына арналған бюджеттік бағдарламаларды (кіші 
бағдарламаларды) қаржыландыру жоспары көрсетіледі;

8-бағанда ағымдағы қаржы жылының 1 қаңтарындағы жағдай бойынша өткен жылдардың 
кредиторлық берешегі көрсетіледі. 8-бағанда көрсетілетін кредиторлық берешек сомасы, 
қайта ұйымдастыру жағдайларын қоспағанда, ағымдағы қаржы жылының ішінде өзгермеуі тиіс;

9-бағанда ағымдағы қаржы жылы берешектің бір бөлігін өтегеннен кейін өткен жылдардың 
кредиторлық берешегінің қалдығы көрсетіледі;

10-бағанда ағымдағы қаржы жылы пайда болған кредиторлық берешек сомасы көрсетіледі;
11-бағанда есепті күнге қалыптасқан жалпы кредиторлық берешек көрсетіледі (9 жəне 

10-бағандардың сомасы);
12-бағанда төлеу мерзiмi əлі басталмаған мiндеттемелер бойынша берешек сомасы 

көрсетiледi;
13-бағанда қуыну мерзiмi өткен кредиторлық берешек сомасы көрсетiледi (берешектің 

қуыну мерзімінің өтуі ҚР Азаматтық кодексіне сəйкес айқындалады);
14-бағанда төлеу мерзімі басталмаған міндеттемелер бойынша берешек сомасын 

(12-баған) шегергендегі есепті күнге қалыптасқан берешектің сомасы көрсетіледі (11-баған);
15-бағанда бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) қаржыландырудың 

жылдық жоспарына кредиторлық берешек сомасының пайыздық қатынасы көрсетіледі.
29. 4-КБ-Ө нысаны бойынша кредиторлық берешек туралы есеп былайша толтырылады:
1-5-бағандарда мыналар көрсетіледі:
бюджет шығыстарының сыныптамасына сəйкес шығыстардың кодтары жəне тауарларды 

(жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) сатудан түсетін ақшаны жұмсау есебінен пайда болған 
берешекті көрсету үшін Ақылы қызметтер сыныптауышы;

6-бағанда 1-5-бағандардағы кодтарға сəйкес келетін атаулар көрсетіледі;
филантропиялық қызметтен жəне (немесе) демеушілік қызметтен жəне (немесе) 

меценаттық қызметтен түсетін ақшаны жұмсау есебінен қалыптасқан берешекті көрсету үшін 
901 «Филантропиялық қызмет жəне (немесе) демеушілік қызмет жəне (немесе) меценаттық 
қызмет есебінен шығыстарға алынған ақша» коды;

жетіспеушіліктер мен талан-таражға салу салдарынан қалыптасқан берешекті көрсету 
үшін 902 «Жетіспеушіліктер» коды;

алдыңғы жолдарда көрсетілмеген өзге қаражат есебінен қалыптасқан берешекті (консулдық 
алымдар, қызметкерлер алған несиелер, сотталғандардың еңбекақысы жəне т.с.с.) көрсету 
үшін 903 «Өзгелер» коды;

Келесі бағандарды толтыру 4-КБ-Б нысаны бойынша есепті толтыру үшін осы Қағидалардың 
28-тармағында белгіленген тəртіппен жүзеге асырылады.

30. Осы Қағидаларда дебиторлық берешек туралы есептердің мынадай нысандары 
белгіленеді:

5-ДБ-Б (осы Қағидаларға 9-қосымша), онда қаржыландыру жоспарларын орындау 
үдерісінде қалыптасқан дебиторлық берешек көрсетіледі;

5-ДБ-Ө (осы Қағидаларға 10-қосымша), онда өзге қаражат есебінен, сондай-ақ жетіспеу-
шілік тер мен талан-таражға салу салдарынан бюджет қаражаты есебінен қалыптасқан дебитор-
лық берешек көрсетіледі;

Есептерге осы Қағидаларға 19 жəне 20-қосымшаларға сəйкес нысан бойынша дебиторлық 
берешектің пайда болу себептері туралы ақпарат қоса беріледі.

31. 5-ДБ-Б нысаны бойынша дебиторлық берешек туралы есеп былайша толтырылады:
1-бағанда бюджеттік бағдарламалар əкімшісінің коды көрсетіледі;
2-5-бағандарда функционалдық топ, бағдарлама, кіші бағдарлама, ерекшелік толтырылады;
6-бағанда 1-4-бағандардағы кодтарға сəйкес келетін Қазақстан Республикасының Бірыңғай 

бюджеттік сыныптамасына сəйкес бюджет шығыстары кодтарының атауы көрсетіледі;
7-бағанда ағымдағы қаржы жылына арналған бюджеттік бағдарламаларды (кіші 

бағдарламаларды) қаржыландыру жоспары көрсетіледі;
8-бағанда ағымдағы қаржы жылының 1 қаңтарындағы жағдай бойынша өткен жылдардың 

дебиторлық берешегі көрсетіледі. Қайта ұйымдастыру жағдайларын қоспағанда, 8-бағанда 
көрсетілетін дебиторлық берешектің сомасы ағымдағы қаржы жылының ішінде өзгермеуі тиіс;

9-бағанда ағымдағы қаржы жылында Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
тиісті бюджеттің кірісіне аударылған өткен жылдардың дебиторлық берешегінің сомасы 
көрсетіледі;

10-бағанда өзге негіздер (ағымдағы жылы алынған, сот шешімі немесе тағы басқалары 
бойынша есептен шығарылған тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер) есебінен) бойынша 
өтелген өткен жылдардың дебиторлық берешегінің сомасы көрсетіледі;

11-бағанда өткен жылғы дебиторлық берешектің ағымдағы қаржы жылында бір бөлігі 
өтелгеннен кейінгі қалдығы көрсетіледі;

12-бағанда ағымдағы қаржы жылы пайда болған дебиторлық берешектің сомасы 
көрсетіледі;

13-бағанда есепті күнге қалыптасқан жалпы дебиторлық берешек көрсетіледі (11 жəне 
12-бағандардың сомасы);

14-бағанда өнім берушілермен жəне мердігерлермен бюджет қаражаты есебінен тауарлар 
мен жұмыстарды (көрсетілетін қызметтерді) сатып алуға жасалған шарттардың талаптарына 
сəйкес аванстық (алдын-ала) төлемдердің сомасы көрсетіледі;

15-бағанда ағымдағы қаржы жылына арналған бюджеттік бағдарламаларды (кіші 
бағдарламаларды) қаржыландыру жоспарына ағымдағы жыл берешегі сомасының пайыздық 
қатынасы көрсетіледі;

16-бағанда қуыну мерзiмi өткен дебиторлық берешектiң сомасы көрсетiледi. Көрсетілген 
берешек активтерді, материалдық қорларды, ақшаны, есеп айырысулар мен мемлекеттік ме-
кеме теңгерімінің басқа да баптарын түгендеу жүргізілгеннен жəне бюджетті атқару жөніндегі 
орталық уəкілетті орган белгілеген тəртіппен түгендеу актісі жасалғаннан кейін есепке енгізіледі. 
14-бағанда көрсетілетін дебиторлық берешектің сомасы 13-бағанда көрсетілетін дебиторлық 
берешектің сомасына кіреді.

32. 5-ДБ-Ө нысаны бойынша дебиторлық берешек туралы есеп былайша толтырылады:
1-5 бағандарда мыналар көрсетіледі:
тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) сатудан түсетін ақшаны жұмсау 

есебінен қалыптасқан берешекті көрсету үшін бюджет шығыстарының сыныптамасына сəйкес 
шығыстардың жəне Ақылы қызметтер сыныптамасының кодтары;

филантропиялық қызметтен жəне (немесе) демеушілік қызметтен жəне (немесе) 
меценаттық қызметтен түсетін ақшаны жұмсау есебінен қалыптасқан берешекті көрсету үшін 
901 «Филантропиялық қызмет жəне (немесе) демеушілік қызмет жəне (немесе) меценаттық 
қызмет есебінен шығыстарға алынған ақша» коды;

жетіспеушіліктер мен талан-таражға салу салдарынан, оның ішінде бюджет қаражаты 
есебінен пайда болған берешекті көрсету үшін 902 «Жетіспеушіліктер» коды;

өзге қаражат есебінен қалыптасқан берешекті (консулдық алымдар, қызметкерлер алған 
несиелер, сотталғандардың еңбекақысы жəне өзгелер) көрсету үшін 903 «Өзгелер» коды.

6-бағанда 1-5-бағандардағы кодтарға сəйкес атаулар көрсетіледі;
7-бағанда ағымдағы қаржы жылының 1 қаңтарындағы жағдай бойынша өткен жылдардың 

дебиторлық берешегi көрсетiледi. 7-бағанда көрсетілетін дебиторлық берешектiң сомасы 
қайта ұйымдастыру жағдайларын қоспағанда, ағымдағы қаржы жылының iшiнде өзгермеуi тиiс;

8-бағанда ағымдағы қаржы жылында Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына 
сəйкес тиiстi бюджеттiң кiрiсiне аударылған өткен жылдар дебиторлық берешегінің сомасы 
көрсетiледi;

9-бағанда өзге негiздер (ағымдағы жылы алынған, сот шешiмi немесе тағы басқалары бой-
ынша есептен шығарылған тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер) есебiнен) бойынша 
өтелген өткен жылдар дебиторлық берешегінің сомасы көрсетiледi;

10-бағанда өткен жылдардың дебиторлық берешегінiң ағымдағы қаржы жылында бiр бөлiгi 
өтелгеннен кейiнгi қалдығы көрсетiледi;

11-бағанда ағымдағы қаржы жылы пайда болған дебиторлық берешектiң сомасы 
көрсетiледi;

12-бағанда есептi күнге қалыптасқан дебиторлық берешектің жалпы сомасы көрсетiледi 
(10 жəне 11-бағандардың сомасы);

13-бағанда өнім берушілермен жəне мердігерлермен тауарлар мен жұмыстарды 
(көрсетілетін қызметтерді) сатып алуға жасалған шарттардың талаптарына сəйкес аванстық 
(алдын-ала) төлемдердің сомасы көрсетіледі;

14-бағанда қуыну мерзiмi өткен дебиторлық берешектiң сомасы көрсетiледi. Көрсетілген 
берешек активтерді, материалдық қорларды, ақшаны, есеп айырысулар мен мемлекеттік ме-
кеме теңгерімінің басқа да баптарын түгендеу жүргізілгеннен жəне түгендеу актісі жасалғаннан 
кейін есепке енгізіледі.

33. «Бюджет қаражаты есебінен кредиторлық берешектің пайда болу себептері туралы 
ақпарат» нысаны (бұдан əрі – 4-С-КБ-Б) былайша толтырылады:

1-4-бағандарда бюджеттік бағдарламалар əкімшісінің кодтары, бағдарлама, кіші 
бағдарлама, ерекшелік толтырылады;

5-бағанда 1-4-бағандардағы кодтарға сəйкес келетін Қазақстан Республикасының Бірыңғай 
бюджеттік сыныптамасына сəйкес бюджет шығыстары кодтарының атауы көрсетіледі;

6-бағанда кредиторлық берешек сомасының барлығы көрсетіледі;
7-бағанда төлеу мерзімі басталмаған міндеттемелер бойынша кредиторлық берешек 

сомасының барлығы көрсетіледі;
8-бағанда ғимараттарды, құрылыстарды, жолдарды салуға не реконструкциялауға, 

объектіні аяқтау жылы үй-жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, жолдарды жəне басқа 
объектілерді күрделі жөндеуге байланысты жұмыстар бойынша шарттың жалпы сомасының 
бес пайызын ұстау бойынша қысқа мерзімді берешек көрсетіледі;

9-бағанда жалақы, одан ұсталымдар мен аударымдар, стипендиялар, жұмыс берушілердің 
жарналары, жеке тұлғалардың трансферттері бойынша қысқа мерзімді берешек (төлеу мерзімі 
басталмаған) көрсетіледі;

10-бағанда орындалған жұмыстар актілерін, аванстық есептерді жəне басқа да растау 
құжаттарын кеш беруге байланысты қысқа мерзімді берешек көрсетіледі;

11-бағанда тауарларды (жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді) жеткізу бойынша өнім 
берушілердің шарт міндеттемелерін орындамауына байланысты қысқа мерзімді берешек 
көрсетіледі;

12-бағанда салыстыру актілері бойынша анықталған қысқа мерзімді берешек көрсетіледі;
13-бағанда тарифтердің көтерілуінен төлемдер жөніндегі жоспар бойынша қаражаттың 

жетіспеуіне байланысты пайда болған қысқа мерзімді берешек көрсетіледі;
14-бағанда контингенттің, жоспардан тыс іссапарлардың ұлғаюынан төлемдер жөніндегі 

жоспар жəне басқалар бойынша қаражаттың жетіспеуіне байланысты пайда болған қысқа 
мерзімді берешек көрсетіледі;

15-бағанда басқа бағандарға жатқызылмаған берешек көрсетіледі;
16-бағанда 15-бағанда көрсетілген берешектің пайда болу себептері көрсетіледі.
34. «Бюджет қаражаты есебінен дебиторлық берешектің пайда болу себептері туралы 

ақпарат» нысаны (бұдан əрі – 5-С-ДБ-Б) былайша толтырылады:
1-4-бағандарда бюджеттік бағдарламалар əкімшісінің, бюджет шығыстары функционалдық 

жəне экономикалық сыныптамаларының кодтары - бағдарлама, кіші бағдарлама, ерекшелік 
толтырылады;

5-бағанда 1-4-бағандардағы кодтарға сəйкес келетін Қазақстан Республикасының Бірыңғай 
бюджеттік сыныптамасына сəйкес бюджет шығыстары кодтарының атауы көрсетіледі;

6-бағанда дебиторлық берешектің жалпы сомасы көрсетіледі;
7-бағанда бюджет заңнамасымен регламенттелген бір жылдық шарттардың талаптары 

бойынша аванстық (алдын ала) төлем көрсетіледі;

8-бағанда өтпелі (көп жылдық шарттар) бойынша өткен жылдардың берешегі, оның ішінде 
бюджет заңнамасымен регламенттелген аванстық (алдын ала) төлем көрсетіледі;

9-бағанда өтпелі (көп жылдық шарттар) бойынша ағымдағы жылғы берешек, оның ішінде 
бюджет заңнамасымен регламенттелген аванстық (алдын ала) төлем көрсетіледі;

10-бағанда есепке берілген өткен жылдардың сомасы көрсетіледі;
11-бағанда есепке берілген ағымдағы жыл сомасы көрсетіледі;
12-бағанда салыстыру актілеріне сəйкес артық төлем көрсетіледі;
13-бағанда өнім берушілердің шарт міндеттемелерін орындамауына байланысты пайда 

болған өткен жылдардың берешегі көрсетіледі;
14-бағанда өнім берушілердің шарт міндеттемелерін орындамауына байланысты пайда 

болған ағымдағы жыл берешегі көрсетіледі;
15-бағанда берешекті өтеу бойынша сот шешімдерін орындамауға байланысты пайда 

болған өткен жылдардың берешегі көрсетіледі;
16-бағанда берешекті өтеу бойынша сот шешімдерін орындамауға байланысты пайда 

болған ағымдағы жыл берешегі көрсетіледі;
17-бағанда басқа бағандарға жатқызылмаған берешек көрсетіледі;
18-бағанда 17-бағанда көрсетілген берешектің пайда болу себептері көрсетіледі.
35. «Өзге қаражаттың есебінен, сондай-ақ жетіспеушіліктер мен талан-таражға салу 

нəтижесінде бюджет қаражатының есебінен пайда болған берешектің пайда болу себептері 
туралы ақпарат» нысаны (бұдан əрі – 4-С-КБ-Ө/5-С-ДБ-Ө) былайша толтырылады:

1-4-бағандарда:
тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) сатудан түсетін ақшаны жұмсау 

есебінен қалыптасқан берешекті көрсету үшін бюджет шығыстарының сыныптамасына сəйкес 
шығыстардың жəне Ақылы қызметтер сыныптамасының кодтары;

филантропиялық қызметтен жəне (немесе) демеушілік қызметтен жəне (немесе) 
меценаттық қызметтен түсетін ақшаны жұмсау есебінен қалыптасқан берешекті көрсету үшін 
901 «Филантропиялық қызмет жəне (немесе) демеушілік қызмет жəне (немесе) меценаттық 
қызмет есебінен шығыстарға алынған ақша» коды;

жетіспеушіліктер мен талан-таражға салу салдарынан, оның ішінде бюджет қаражаты 
есебінен пайда болған берешекті көрсету үшін 902 «Жетіспеушіліктер» коды;

өзге қаражат есебінен қалыптасқан берешекті (консулдық алымдар, қызметкерлер алған 
несиелер, сотталғандардың еңбекақысы жəне өзгелері) көрсету үшін 903 «Өзгелер» коды.

5-бағанда 1-4-бағандардағы кодтарға сəйкес атаулар көрсетіледі;
6-бағанда кредиторлық/дебиторлық берешектің сомасы көрсетіледі;
7-бағанда кредиторлық/дебиторлық берешектің пайда болу себептері көрсетіледі.
36. Кредиторлық жəне дебиторлық берешектер туралы есептерді мемлекеттік мекеме-

лер, бюджеттік бағдарламалар əкімшілері жəне бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті органдар 
тоқсан сайын ұсынады.

Кредиторлық жəне дебиторлық берешектер туралы есептерді 1 сəуірдегі жəне 1 қазандағы 
жағдай бойынша:

республикалық бюджеттік бағдарламалардың əкімшілері ведомствоға – есептіден кейінгі 
айдың 15-і күнінен кешіктірмей;

облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетті атқару жөнiндегi 
жергiлiктi уəкiлеттi органдары ведомствоға – есепті кезеңнен кейінгі айдың 20-сы күнінен 
кешіктірмей;

ведомство республикалық жəне жергілікті (облыстық бюджеттердің, республикалық маңызы 
бар қала жəне астана бюджетінің кредиторлық жəне дебиторлық берешектері туралы жиынтық 
есептер) бюджеттердің кредиторлық жəне дебиторлық берешектері жəне өзге қаражаттың 
есебінен пайда болған кредиторлық жəне дебиторлық берешектер туралы есептерді бюджетті 
атқару жөніндегі орталық уəкілетті органның мемлекеттік бюджеттің атқарылуы туралы есепті 
қалыптастыруға жауапты құрылымдық бөлімшесіне - есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-і күнінен 
кешіктірмей ұсынады;

бухгалтерлік теңгерімдердің деректерімен салыстырып тексерілген кредиторлық жəне 
дебиторлық берешектер туралы есептерді - 1 шілдедегі жəне 1 қаңтардағы жағдай бойынша:

облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың ведомствоға – 20 тамыз-
дан кешіктірмей, есепті қаржы жылы үшін – есепті қаржы жылынан кейінгі 15 ақпанға дейін;

ведомство - республикалық жəне жергілікті (облыстық бюджеттердің, республикалық 
маңызы бар қала жəне астана бюджетінің кредиторлық жəне дебиторлық берешектері туралы 
жиынтық есеп) бюджеттердің кредиторлық жəне дебиторлық берешектері жəне өзге қаражаттың 
есебінен пайда болған кредиторлық жəне дебиторлық берешектер туралы есептерді бюджетті 
атқару жөніндегі орталық уəкілетті органның мемлекеттік бюджеттің атқарылуы туралы есепті 
қалыптастыруға жауапты құрылымдық бөлімшесіне тиісінше 25 тамыздан кешіктірмей, есепті 
қаржы жылы үшін - есепті қаржы жылынан кейінгі 20 ақпанға дейін ұсынады.

37. Мемлекеттік, республикалық жəне жергілікті (облыстық бюджеттердің, республикалық 
маңызы бар қала жəне астана бюджетінің кредиторлық жəне дебиторлық берешектері туралы 
жиынтық есептер) бюджеттердің кредиторлық жəне дебиторлық берешектері туралы есептерді 
жəне өзге қаражаттың есебінен пайда болған кредиторлық жəне дебиторлық берешектер ту-
ралы есептерді бюджетті атқару жөніндегі орталық уəкілетті орган тиісінше 4-КБ-Б, 5-ДБ-Б, 
4-КБ-Ө жəне 5-ДБ-Ө нысандары бойынша жасайды.

38. Мемлекеттік мекеме немесе бюджеттік бағдарламалардың əкімшілері таратылған, қайта 
ұйымдастырылған кезде олардағы кредиторлық жəне дебиторлық берешек тарату теңгеріміне, 
беру актісіне немесе бөлу теңгеріміне сəйкес құқық мирасқорының кредиторлық/дебиторлық 
берешегі туралы есепте көрсетіледі.

39. Қазақстан Республикасының Бiрыңғай бюджеттiк сыныптамасы шығыстарының 
функционалдық немесе экономикалық сыныптамасының кодтары өзгерген жағдайда, бюджеттік 
есептілікте кредиторлық жəне дебиторлық берешек бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық 
уəкiлеттi орган бекiткен Қазақстан Республикасы Бiрыңғай бюджеттiк сыныптамасының 
шығыстары кодтарының өту кестесiне сəйкес шығыстардың жаңа кодтары бойынша көрсетiледi.

40. Дебиторлық жəне (немесе) кредиторлық берешегі бар қолданыстағы бюджеттік 
бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) алып тастау берешекті толық өтегеннен (есептен 
шығарғаннан) не осы берешектің құқық мирасқоры болып анықталған бюджеттік бағдарламалар 
əкімшісінің бюджеттік бағдарламасына көшіргеннен кейін жүзеге асырылады.

5-тарау. Бюджеттің атқарылуы туралы есепті жасау жəне беру тəртібі
1-параграф. Бюджеттің атқарылуы туралы есепті қалыптастыру тіртібі

41. Бюджеттің атқарылуы туралы есепті бюджетті атқару жөніндегі орталық жəне жергілікті 
уəкілетті органдар жасайды.

42. Бюджеттің атқарылуы туралы есеп кассалық негізде жүзеге асырылатын есепті кезең 
үшін тиісті бюджеттің түсімдері мен шығыстары бойынша барлық операцияларды көрсетеді.

43. Бюджеттің атқарылуы туралы есеп Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінде 
анықталған бюджет құрылымы, бюджет түсiмдерi сыныптамасының, Қазақстан Республикасы 
Бірыңғай бюджеттік сыныптама бюджет шығыстарының функционалдық, экономикалық 
сыныптамасының кодтары бойынша қалыптастырылады жəне тиісті қаржы жылына арналған 
республикалық бюджет туралы заңға немесе тиісті қаржы жылына арналған жергілікті бюджет 
туралы мəслихаттың шешіміне, Қазақстан Республикасы Үкіметінің немесе республикалық 
бюджет туралы заңды іске асыру туралы жергілікті атқарушы органның қаулысына немесе 
жергілікті бюджет туралы мəслихаттың шешіміне сəйкес жасалады.

44. Мерзімділігі бойынша бюджеттің атқарылуы туралы есеп ай сайын жəне жыл 
қорытындысы бойынша жасалады. Бюджеттің атқарылуы туралы айлық /жылдық есеп бы-
лайша қалыптастырылады.

45. Бюджеттің түсімдерін қамтитын бюджеттің атқарылуы туралы есептің бөлімдері бюд-
жет түсімдері сыныптамасының санаттары, сыныптары, кіші сыныптары жəне ерекшеліктері 
бойынша деректерді қамтиды.

46. Бюджет шығыстарын қамтитын бюджеттің атқарылуы туралы есептің бөлімдері 
функционалдық топтар, функционалдық кіші топтар, бюджеттік бағдарламалар əкімшілері, бюд-
жет шығыстары сыныптамасының бюджеттік бағдарламалары бойынша деректерді қамтиды.

Бюджеттің шығыстарын қамтитын жергілікті бюджеттің атқарылуы туралы есептің бөлімдері 
функционалдық топтар, функционалдық кіші топтар, бюджеттік бағдарламалар əкімшілері, 
бюджеттік бағдарламалар, бюджет шығыстары сыныптамасының кіші бағдарламалары бой-
ынша деректерді қамтиды.

47. Бюджеттің атқарылуы туралы есеп түсімдердің бөлімі, кіші бөлімі, санаты, сыныбы 
жəне кіші сыныбы бойынша, бюджет шығыстарының бөлімі, кіші бөлімі, функционалдық тобы, 
функционалдық кіші тобы, бюджеттік бағдарламалар əкімшісі, бюджеттік бағдарлама, кіші 
бағдарлама бойынша аралық қорытындыларды қамтиды.

2-параграф. Бюджеттердің атқарылуы туралы есептің құрылымы
48. Бюджеттің атқарылуы туралы есеп мынадай бөлімдерді (кіші бөлімдерді) қамтиды:
1) кiрiстер (I):
салық түсiмдерi;
салықтық емес түсiмдер;
негiзгi капиталды сатудан түсетін түсiмдер;
трансферттердiң түсiмдерi;
2) шығындар (II);
3) таза бюджеттiк кредит беру (IІІ):
бюджеттiк кредиттер;
бюджеттiк кредиттердi өтеу;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо (ІV):
қаржы активтерін сатып алу;
мемлекеттiң қаржы активтерiн сатудан түскен түсiм;
5) бюджет тапшылығы (профицитi) (V);
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профициттi пайдалану) (VI):
қарыздардың түсуi;
қарыздарды өтеу;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары;
7) «Бюджет қаражатының қалдықтары» анықтамалық бөлiмi:
қаржы жылының басындағы бюджет қаражатының қалдықтары;
есептi кезеңнiң соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары.
49. I «Кiрiстер» бөлiмi бюджетке түсетiн түсiмдердi көрсетедi жəне бюджетке түсетiн түсiмдер 

сыныптамасының  бастапқы төрт санаты бойынша бюджетке түсетiн түсiмдердi қамтитын 
мынадай төрт кiшi бөлiмнен тұрады: «Салық түсiмде рi», «Салықтық емес түсiмдер», «Негiзгi 
капиталды сатудан түскен түсiмдер», «Трансферттер түсiмдерi».

50. II «Шығындар» бөлiмi қайтарымсыз негiзде жүзеге асырылатын бюджеттен төленетін 
төлемдердi көрсететiн шығыстардың функционалдық сыныптамасының 1-15 функционалдық 
топтарынан тұрады.

51. III «Таза бюджеттiк кредит беру» бөлiмi «Бюджеттiк кредиттер» жəне «Бюджеттiк 
кредиттердi өтеу» кiшi бөлiмдерi арасындағы айырманы көрсетеді, онда тиісінше қайтарымды 
негiзде жүзеге асырылатын, бюджеттен төленетін төлемдер мен бұрын берiлген кредиттер 
бойынша борышты өтеу есебiне бюджетке түсетiн түсiмдер көрсетiледі.

Таза бюджеттік кредит беру К = (bk - pk) формуласы бойынша анықталады, мұнда
К - таза бюджеттік кредит беру;
bk - бюджеттік кредиттер;
pk - бюджеттік кредиттерді өтеу.
52. ІV «Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо» бөлiмi «Қаржы 

активтерiн сатып алу» жəне «Мемлекеттiң қаржы активтерiн сатудан түскен түсiм» кiшi бөлiмдерi 
арасындағы айырманы көрсетедi, мұнда тиiсiнше қаржы активтерін сатып алуға арналған 
шығыстар мен мемлекеттiң қаржы активтерiн сатудан бюджетке түскен түсiмдер көрсетiледі.

Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо 
S = (nf – pf) формуласы бойынша айқындалады, мұндағы
S - қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо;
nf- қаржы активтерін сатып алу;
pf - қаржы активтерін сатудан түскен түсімдер.
53. V «Бюджет тапшылығы (профицитi)» бөлiмi кірістер мен шығындар, таза бюджеттік 

кредит беру мен қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо арасындағы 
айырмаға тең бюджет тапшылығын (профицитiн) көрсетедi.

Бюджет тапшылығы (профициті) Db(Pb) = D-Z-К-S формуласы бойынша анықталады, мұнда
Db – бюджет тапшылығы;
Pb – бюджеттің профициті;
D - кірістер;
Z - шығындар;
К – таза бюджеттік кредит беру;
S – қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо.
Алынған көлемнің теріс белгісі бары бюджет тапшылығы, оң белгісі бары – профициті 

болып табылады.
54. VI «Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профициттi пайдалану)» бөлiмi «Қарыздардың 

түсiмi», «Қарыздарды өтеу», «Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары» деген кiшi 
бөлiмдерден тұрады жəне қарыз алу мен бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 
есебiнен бюджет тапшылығын жабуды қамтамасыз етудi немесе қарыздар бойынша негiзгi 
борышты өтеуге бюджет профицитiн, қарыз қаражатын, бюджет қаражатының пайдаланыла-
тын қалдықтарын жұмсауды көрсетедi.

Тапшылықты қаржыландыру (профицитті пайдалану) мынадай формулалар бойынша 
анықталады:

Fd (Fp) = N + O – R, мұнда
Fd – бюджет тапшылығын қаржыландыру көлемі. Оң белгісі бар бюджет тапшылығын 

қаржыландыру мəні оның тапшылығының көлеміне сəйкес келеді;
Fp – бюджеттің профицитін қаржыландыру көлемі. Теріс белгісі бар бюджет профицитін 

пайдалану мəні оның профицитінің көлеміне сəйкес келеді;
N – алынған қарыздардың сомасы;
O – бюджет қаражатының пайдаланылған қалдықтарының сомасы;
R – қарыздар бойынша негізгі борышты өтеу сомасы.
55. Бюджет қаражатының пайдаланылатын сомасы O = R - Db (Pb,) - N формуласы бой-

ынша анықталады, мұнда
R, Db, Pb, N осы Қағидалардың 53, 54-тармақтары формулаларының құрауыштарына 

сəйкес келеді.
Тапшылықты жабуға (профицитті пайдалануға) бюджет қаражаты қалдықтарының пайда-

ланылатын сомасы оң белгімен, ал пайдаланылмайтыны – теріс белгімен есепке алынады.
56. Тиісті бюджеттердің қолма-қол ақшаны бақылау шоттарында есепті кезеңнің соңындағы 

жағдай бойынша пайдаланылмай қалған қаражат кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының 
қалдықтары болып табылады.

57. Бюджет қаражатының еркін қалдықтары – бұл:
1) алынған қарыздар бойынша негізгі борышқа қызмет көрсетуге жəне өтеуге;
2) іске асыру мерзімі бір жылдан асатын бюджеттік даму бағдарламалары жəне дайындау 

жəне беру мерзімі бір қаржы жылынан асатын активтерді жəне басқа да тауарларды, көрсетілу 
мерзімі бір қаржы жылынан асатын қызметтерді сатып алуды көздейтін ағымдағы бюджеттік 
бағдарламалар бойынша өткен қаржы жылының қабылданған міндеттемелерінің төленбеген 
бөлігін қаржыландыруға;

3) аяқталу мерзімі Бюджет кодесінің 157-бабы 1 жəне 2-тармақтарында жəне 159-бабының 
1-1-тармағында көрсетілген бекітілген құжаттамаға сəйкес бюджеттік инвестицияларды іске 
асыру кезеңіне сəйкес келетін бюджеттік инвестицияларды одан əрі қаржыландыруға;

4) республикалық немесе облыстық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттердің 
өткен қаржы жылында пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) сомаларын қайтаруға;

5) жалпы сипаттағы трансферттер көлемдері туралы заңда (облыстық мəслихаттың 
шешімінде) белгіленген ең төменгі көлемдерден төмен көлемде жергілікті бюджеттен 
шығыстардың жекелеген бағыттарын қаржыландырған жағдайда, белгіленген соманың 
төлемдер бойынша қаржыландырудың тиісті қаржы жылының соңындағы жиынтық жоспарының 
жылдық сомасынан асып түскен сомасы өткен қаржы жылының қорытындылары бойынша 
жергілікті атқарушы органдардың қайтаруға;

6) Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан республикалық бюджетке нысаналы 
трансферт түрінде тартылған пайдаланылмаған қаражат бөлігін Қазақстан Республикасының 
Ұлттық қорына қайтаруға;

7) Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына республикалық бюджетке тартылған 
кепілдік берілген трансферттің бір бөлігін қайтаруға бөлінгеннен кейін жыл басындағы бюд-
жет қаражатының қалдығы.

58. Қаржы жылының басына бюджет қаражатының қалдық сомасы есепке қолмен 
енгiзiледi, ағымдағы қаржы жылының басынан бастап жəне соңына дейін өзгерiссiз қалады 
жəне ол есептің анықтамалық бөлiмiнде «Бюджет түсімдерінің атқарылуы жəне (неме-
се) бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер» 
бағанында көрсетiледi.

59. Қаржы жылының басында қалдық сомасы бар «Бюджет қаражатының пайдаланылған 
қалдық сомасы» жолы бойынша есепте көрсетiлетiн сома анықтамалық бөлiмде көрсетiлген 
есептi кезеңнiң соңындағы жағдай бойынша бюджет қаражаттары қалдықтарының сомасын 
құрайды. Егер бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтарының сомасында терiс 
белгi болса, онда оның абсолюттiк шамасы қаржы жылының басына қалдық сомасымен 
жинақталады, егер оң белгi болса, онда ол қаржы жылының басына қалдық сомасынан 
алынады.

Есепте «Бюджет қаражатының пайдаланылған қалдықтары» жолында көрсетілетін сома 
«Қаржы жылының басына бюджет қаражатының қалдықтары» жолы бойынша «Бюджет 
қаражатының қалдықтары» анықтамалық бөлімінде көрсетілетін сомадан аспайды.

60. Есепті кезеңнің соңына бюджет қаражатының қалдықтары мынадай түрде анықталады:
О k = О H – O, мұнда
О K - есептi кезеңнiң соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары;
О H - қаржы жылының басындағы бюджет қаражатының қалдықтары;
O - бюджет қаражатының пайдаланылған қалдықтарының сомасы.
61. «Бюджет қаражатының қалдықтары» анықтамалық бөлімі қаржы жылының басына жəне 

есепті кезеңнің соңына қалған бюджет қаражатының қалдықтарын көрсетеді.
3-параграф. Бюджеттің атқарылуы туралы есептерді толтыру тəртібі

62. Мына: республикалық, облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, 
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттерінiң атқарылуы туралы есептер - 
барлық алынған, оның ішінде басқа деңгейдегі бюджеттерден түскен түсімдерді жəне барлық 
жүргізілген шығыстарды, оның iшiнде жоғары тұрған бюджеттен түскен түсiмдер мен басқа да 
деңгейдегі бюджеттерге берiлген трансферттер есебiнен жүргізілген шығыстарды да қамтиды.

63. Жергiлiктi бюджеттiң атқарылуы туралы айлық (жылдық) есепте:
1-бағанда мыналардың:
бюджет түсiмдерiнiң сыныптамасы - санаты, сыныбы, кіші сыныбы, ерекшелiгi;

бюджет шығыстарының функционалдық жəне экономикалық сыныптамасы - функционалдық 
тобы, функционалдық кіші тобы, бюджеттік бағдарламаның əкiмшiсi, бюджеттік бағдарлама, 
кiшi бағдарлама, ерекшелiгi кодтары толтырылады;

2-бағанда түсiмдер сыныптамасы, бюджет шығыстарының функционалдық жəне 
экономикалық сыныптамасы көрсеткiштерiнiң атауы көрсетiледi;

3-бағанда мəслихат бекiткен есептi қаржы жылына арналған бюджет сомасы көрсетiледi;
4-бағанда оның атқарылу барысында мəслихат қабылдаған өзгерiстер мен толықтыруларды 

ескере отырып, есептi қаржы жылына арналған нақтыланған бюджеттiң сомасы көрсетiледi;
5-бағанда есептi қаржы жылына арналған түзетiлген бюджеттiң - мəслихатта нақтыланбай 

жергiлiктi атқарушы органдар енгiзген өзгерiстер мен толықтырулар ескерiлген бекiтiлген не-
месе нақтыланған бюджеттiң сомасы көрсетiледi;

6 жəне 7-бағандарда жыл басынан бастап үдеу қорытындысымен есептi кезеңге арналған 
түсiмдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарының жəне мiндеттемелер бойынша 
қаржыландырудың жиынтық жоспарының сомасы көрсетiледi. Түсiмдер бойынша 6-баған, 
шығыстар бойынша - 6 жəне 7-бағандар толтырылады, бұл ретте 6-бағанда бюджеттiк 
кiшi бағдарламалардың (қоса алғанда) деңгейiне дейiнгі төлемдер бойынша бюджеттiк 
бағдарламаларды қаржыландырудың жиынтық жоспарының сомасы көрсетiледi;

8-бағанда қабылданған міндеттемелердің сомасы көрсетіледі;
9-бағанда төленбеген міндеттемелердің сомасы көрсетіледі;
10-бағанда жыл басынан бастап өсу қорытындысымен есептi кезеңде бюджет түсімдерінің 

атқарылу жəне/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген 
міндеттемелер сомасы көрсетiледi;

11-бағанда есептi кезеңге бюджеттiң түсiмдерi мен қаржыландырудың жиынтық 
жоспарының сомасына есептi кезеңде бюджет түсімдерінің атқарылу жəне/немесе бюджеттік 
бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер сомасының пайыздық 
қатынасы көрсетiледi.

12-бағанда есептi қаржы жылында атқарылған (бекiтiлген, нақтыланған, түзетiлген) 
бюджеттiң сомасына есептi кезеңде бюджет түсімдерінің атқарылу жəне/немесе бюджеттік 
бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер сомасының пайыздық 
қатынасы көрсетiледi.

64. Республикалық бюджеттiң бір айдағы (жылдағы) көрсеткіштерінің орыналуы туралы 
деректерді ведомство жасайды.

Республикалық бюджеттiң бір айдағы көрсеткіштерінің орыналуы туралы деректерде:
1-бағанда мыналардың:
бюджет түсiмдерiнiң сыныптамасы - санаты, сыныбы, кіші сыныбы, ерекшелiгi;
бюджет шығыстарының функционалдық жəне экономикалы сыныптамалары - 

функционалдық тобы, функционалдық кiшi тобы, бюджеттік бағдарлама əкімшісі, бюджет 
бағдарламасы, кiшi бағдарламасы, ерекшелiгi кодтары толтырылады;

2-бағанда түсiмдер сыныптамасы мен бюджет шығыстарының функционалдық жəне 
экономикалық сыныптамалары көрсеткiштерiнiң атауы көрсетiледi;

3-бағанда Қазақстан Республикасының Парламентi бекiткен есептi қаржы жылына арналған 
бюджеттiң сомасы көрсетiледi;

4-бағанда оның орындалу барысында Қазақстан Республикасының Парламентi қабылдаған 
өзгерiстер мен толықтыруларды ескере отырып, есептi қаржы жылына арналған нақтыланған 
бюджеттiң сомасы көрсетiледi;

5-бағанда есептi қаржы жылына арналған түзетiлген бюджеттiң - Қазақстан Республикасының 
Парламентiнде нақтыланбаған Қазақстан Республикасының Үкiметi енгiзген өзгерiстер мен 
толықтырулар ескерiлген бекiтiлген немесе нақтыланған бюджеттiң сомасы көрсетiледi;

6 жəне 7-бағандарда жыл басынан бастап өсу қорытындысымен есептi кезеңге түсiмдер 
мен қаржыландырудың жиынтық жоспарының жəне мiндеттемелер бойынша қаржыландырудың 
жиынтық жоспарының сомасы көрсетiледi. Түсiмдер бойынша 6-баған, шығыстар бойынша - 6 
жəне 7-бағандар толтырылады, бұл ретте 6-бағанда бюджеттiк кiшi бағдарламалардың (қоса 
алғанда) деңгейiне дейiнгі төлемдер бойынша бюджеттiк бағдарламаларды қаржыландырудың 
жиынтық жоспарының сомасы көрсетiледi;

8-бағанда қабылданған міндеттемелердің сомасы көрсетiледi;
9-бағанда төленбеген міндеттемелердің сомасы көрсетіледі;
10 -бағанда жыл басынан бастап өсу қорытындысымен есептi кезеңде бюджет түсімдерінің 

атқарылу жəне/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген 
міндеттемелер сомасы көрсетiледi.

11-бағанда есептi кезеңдегі бюджет түсімдерінің атқарылу жəне/немесе бюджеттік 
бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер сомасының есепті 
кезеңге арналған бюджет түсімдерінің жиынтық жоспары мен қаржыландыру сомаларына 
пайыздық қатынасы көрсетіледі;

12-бағанда есептi кезеңде бюджет түсімдерінің атқарылу жəне/немесе бюджеттік 
бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер сомасының есептi 
қаржы жылына арналған атқарылатын (бекітілген, нақтыланған, түзетілген) бюджеттiң сома-
сына пайыздық қатынасы көрсетіледі.

65. Шоғырландырылған бюджет – өз араларында өзара өтелетін операциялар ескерілмей, 
республикалық бюджетті, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерін, Қазақстан Республикасының Ұлттық қорының түсімдері мен шығыстарын 
біріктіретін мемлекеттің орталықтандырылған ақша қоры.

Шоғырландырылған бюджеттің атқарылуы туралы айлық (жылдық) есепте:
1-бағанда мыналардың:
бюджет түсімдерінің сыныптамасы - санатының;
шығыстардың функционалдық сыныптамасы - функционалдық тобының кодтары тол-

тырылады;
2-бағанда бюджет түсімдерінің сыныптамасы, шығыстарының функционалдық сыныпта-

масы көрсеткіштерінің атауы көрсетіледі;
3-бағанда есепті қаржы жылына арналған бекітілген (түзетілген) бюджеттің сомасы 

көрсетіледі;
4-бағанда жыл басынан бастап өсу қорытындысымен есептi кезеңде бюджет түсімдерінің 

атқарылу жəне/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген 
міндеттемелер сомасы көрсетiледi;

5-бағанда есептi қаржы жылында атқарылған (бекiтiлген, түзетiлген) бюджеттiң сомасына 
есептi кезеңде бюджет түсімдерінің атқарылу жəне/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші 
бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер сомасының пайыздық қатынасы көрсетiледi.

4 параграф. Бюджеттердiң атқарылуы туралы есептерде жоғары тұрған бюджеттен 
алынған жəне жоғары тұрған бюджетке берілген трансферттердiң көрсетiлу тəртiбi

66. Республикалық бюджеттiң, облыстық бюджеттiң, республикалық маңызы бар қала 
бюджетiнiң, астана, аудан бюджетiнiң (облыстық маңызы бар қаланың) атқарылуы туралы 
есептердi жасау кезiнде трансферттер бойынша есеп айырысулар ашық түрде ескерiледi.

67. Жоғары тұрған бюджеттiң атқарылуы туралы есептi жасау кезiнде төмен тұрған бюд-
жеттерге бөлiнген трансферттер «Шығындар» бөлiмiнде, ал төмен тұрған бюджеттен алынған 
трансферттер – «Кiрiстер» бөлiмiнде «Трансферттердiң түсiмi» кіші бөлiмiнде ескерiледi.

68. Төмен тұрған бюджеттiң атқарылуы туралы есепте жоғары тұрған бюджеттен алынған 
трансферттер «Кiрiстер» бөлiмiнде «Трансферттердiң түсiмi» кіші бөлiмiнде, ал жоғары тұрған 
бюджетке берiлген трансферттер – «Шығындар» бөлiмiнде көрсетiледi.

69. Облыс бюджетiнiң атқарылуы туралы есептi жасау кезiнде трансферттер бойын-
ша облыстық бюджет жəне аудандар (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерiнiң 
арасындағы есеп айырысулар есепке енгiзiлмейдi.

70. Мемлекеттiк бюджеттiң атқарылуы туралы есептi жасау кезiнде трансферттер бой-
ынша республикалық жəне облыстық бюджеттер, республикалық маңызы бар қаланың жəне 
астананың бюджеттерi арасындағы есеп айырысулар оған енгiзiлмейдi.

71. Мемлекеттiк, шоғырландырылған бюджеттердің, облыс бюджетiнiң атқарылуы ту-
ралы есептерден жоғарыда аталған сомаларды алып тастау оларды екi рет  есепке алуды 
болдырмау мақсатында: кiрiстерде - жоғары тұрған бюджетте түсiм көзi бойынша жəне төмен 
тұрған бюджетте жəне шығыст арда алынған трансферттер ретiнде - жоғары тұрған бюджеттен 
бөлiнген трансферттер ретiнде жəне олардың есебiнен жүргiзiлген төмен тұрған бюджеттiң 
шығыстары ретiнде жүргiзiледi.

5 параграф. Бюджеттердiң атқарылуы туралы есептерде жоғары тұрған бюджеттен 
алынған бюджет кредиттерiнiң көрсетiлу тəртiбi

72. Төмен тұрған бюджет үшiн бюджеттiк кредиттер бюджет тапшылығын қаржыландыру көзi 
болып табылады жəне төмен тұрған бюджеттiң атқарылуы туралы есепте «Бюджет тапшылығын 
(профициттi пайдалану) қаржыландыру» бөлiмiнде «Қарыздардың түсуi» кіші бөлімінде, жоғары 
тұрған бюджеттiң есебiнде «Таза бюджеттiк кредит беру» бөлiмiнiң «Бюджеттiк кредиттер» 
кіші бөлімінде көрсетiледi.

Осыған байланысты, жоғары тұрған бюджеттен алынатын бюджеттiк кредит төмен тұрған 
бюджетке жоғары тұрған бюджеттiң өз кiрiсі есебiнен бөлiнедi жəне жоғары тұрған бюджеттiң 
атқарылуы туралы есепте бiр рет кiрiстер түсiмдерiнiң көзi бойынша ескерiлген болатын, ал 
алынған кредиттi жұмсау төмен тұрған бюджеттiң атқарылуы туралы есепте шығыстардың 
бағытына байланысты функционалдық топтар бойынша есепке алынады, мемлекеттiк 
бюджеттiң немесе облыс бюджетiнiң атқарылуы туралы есепте бюджеттiк кредиттердi беру 
есепке алынбайды. Осыған ұқсас жоғары тұрған бюджетке төмен тұрған бюджеттiң бюджет 
кредиттерiн өтеуi есепке алынбайды.

73. Жоғары тұрған бюджеттен алынған кредиттер бойынша сыйақы төмен тұрған бюджеттiң 
меншiктi түсiмдерi есебiнен төленедi жəне жоғары тұрған бюджетке салықтық емес түсiмдер 
болып табылады, олар қосалқы шоттан жалтару үшiн мемлекеттiк бюджеттiң жəне облыс 
бюджетiнiң атқарылуы туралы есептi қалыптастыру кезiнде алып тасталады.

74. Қарыз қаражаты есебiнен жоғары тұрған бюджеттен төмен тұрған бюджетке кредиттердi 
бөлу кезiнде оған қызмет көрсетуге арналған шығыстар сомасы сондай-ақ мемлекеттiк 
бюджеттiң жəне облыс бюджетiнiң атқарылуы туралы есептi қалыптастыру кезiнде алып 
тастауға жатады.

6 параграф. Бюджеттердiң атқарылуы туралы есептерде бөлiнетiн
бюджеттiк бағдарламалардың көрсетiлу тəртiбi

75. Бөлiнетiн бюджеттiк бағдарламалар бюджетте бiр бюджеттiк бағдарламалар əкiмшiсi 
бойынша бекiтiледi жəне Үкiметтiң, жергiлiктi атқарушы органдар мен орталық мемлекеттік 
органдардың нормативтiк құқықтық актiлерi негізінде əртүрлi бюджеттiк бағдарламалар 
əкiмшiлерi арасында бөлiнедi.

76. Бюджеттiң атқарылуы туралы есепте бөлiнетiн бюджеттiк бағдарламалардың есебiнен 
шығатын шығыстар, олар бөлiнген сол бюджеттiк бағдарламалар əкiмшiлерi шығыстарының 
құрамында есепке алынады.

7 параграф. Мемлекеттiк, шоғырландырылған бюджеттердiң, облыс бюджетiнiң 
атқарылуы туралы есептердi жасау тəртiбi

77. Мемлекеттiк бюджеттiң атқарылуы туралы есептің жасалуы республикалық жəне 
жергiлiктi бюджеттердiң атқарылуы туралы есептердiң негiзiнде, ал облыс бюджетiнiң 
атқарылуы туралы есептiң жасалуы олардың арасындағы өзара өтелетiн операцияларды 
есепке алмастан, облыстық бюджеттiң, аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттерiнiң атқарылуы туралы есептердiң негiзiнде жүргiзiледi.

Шоғырландырылған бюджеттің атқарылуы туралы есепті жасау мына:
1) республикалық бюджеттің атқарылуы туралы есептің;
2) облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың жəне астананың бюджеттерінің 

атқарылуы туралы есептердің негізінде құрылымдық бөлімшенің өзі қалыптастырған жергілікті 
бюджеттердің атқарылуы туралы (облыстар, республикалық маңызы бар қала мен астана 
бойынша жиынтық) есептің;

3) Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының түсімдері жəне оның пайдаланылуы туралы 
есептің негізінде жүргізіледі.

Өзара өтелетін операцияларға қосарланған есепті болғызбау мақсатында бюджеттің бір 
деңгейінен басқасына берілетін, трансферттер, бюджеттік кредиттер жəне басқа да ақша со-
маларын алып тастаумен байланысты, мемлекеттік бюджетті, сондай-ақ олардың атқарылуы 
туралы есептерді қалыптастыру кезінде жүзеге асырылатын операциялар жатады.

78. Бюджетаралық қатынастар трансферттермен жəне бюджеттiк кредиттермен реттеледi, 
мемлекеттiк бюджеттiң жəне облыс бюджетiнiң атқарылуы туралы есептердi жасау кезiнде 
олар бойынша қосарлы шотты алып тастау мақсатында олар республикалық жəне жергiлiктi 
бюд жеттердi,

облыстық жəне аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттердi арифметикалық 
қосу жолымен алынған сомадан алып тастауға жатады.

79. Мемлекеттiк, шоғырландырылған бюджеттердің, облыс бюджетiнiң атқарылуы туралы 
есеп осы Қағидаларға 21-қосымшаға сəйкес қалыптастырылады:

бұл ретте, 4-бағандағы «Шығару сомасы»:
І «Кірістер» бөлімі бойынша жиыны:
кiрiстердiң 2-санаты бойынша (1,0 млрд. теңге) – бұл төмен тұрған бюджеттерге берiлген 

кредиттер бойынша сыйақылар (мүдделер) сомасы жəне кiрiстердiң 4-санаты бойынша (230,0 
млрд. теңге = 20,0 млрд. теңге + 210,0 млрд. теңге – бұл бюджеттiк алып қоюлар ретiнде 
жоғары тұрған бюджет алған трансферттердiң жəне төмен тұрған бюджет жоғары тұрған бюд-
жеттен субвенциялар, нысаналы ағымдағы трансферттер мен нысаналы даму трансферттері 
(жоғары тұрған бюджеттiң резервiнен алынған трансферттердi қоса алғанда) нысанында алған 
трансферттердiң сомасы) сомадан тұрады.

II «Шығындар» бөлiмi бойынша жиыны:
жоғары тұрған бюджет төмен тұрған бюджетке берген трансферттердің (90,0 млрд. 

теңге - субвенциялар, 80,0 млрд. теңге – нысаналы ағымдағы жəне нысаналы даму 
трансферттері),жоғары тұрған бюджетке төмен тұрған бюджеттен берiлген трансферттердің 
(60,0 млрд. теңге - бюджеттiк алымдар) жəне үкiметтiк борышқа қызмет көрсету жөнiндегi 
шығындардың (1,0 млрд. теңге) сомасынан тұрады.

IІІ «Таза бюджеттiк кредит беру» бөлiмi:
«Бюджеттiк кредиттер» кіші бөлімі бойынша жиын жоғары тұрған бюджеттен төмен тұрған 

бюджетке бөлінген кредиттердiң сомаларынан тұрады.
Қаралатын мысалда жоғары тұрған бюджеттен төмен тұрған бюджетке бюджеттiк 

инвестициялық жобаларды iске асыруға (40,0 млрд.теңге) жəне төмен тұрған бюджеттердегі 
қолма-қол ақша тапшылығын жабуға (1,0 млрд.теңге) бөлiнген кредиттер сомасы орын алады. 
Егер жоғары тұрған бюджеттiң резервi төмен тұрған бюджеттерде қолма-қол ақша тапшылығын 
жабуға бөлiнбеген болса, онда мемлекеттiк, шоғырландырылған бюджеттердiң, облыс 
бюджетiнiң атқарылуы туралы есептi қалыптастыру кезiнде оның сомасы алынып тасталмайды.

Қаралатын мысалда «Кредиттердi өтеу» кіші бөлімінің жиыны сома төмен тұрған бюджет 
жоғары тұрған бюджеттен қолма-қол ақша тапшылығын жабуға алған кредиттi төмен тұрған 
бюджеттің толық өтеген сомасымен берiлген.Егер осы резерв мемлекеттiк, шоғырландырылған 
бюджеттердiң, облыс бюджетiнiң атқарылуы туралы есептi қалыптастыру күнiне бөлiнбесе не-
месе iшiнара бөлiнген болса, онда алып тастау үшiн сома не болмайды не резервтiң төмен 
тұрған бюджетке бөлiнген жəне олардың өтеуіне жататын бөлiгiнен тұратын болады.

VI «Бюджет тапшылығын (қаржыландыру)» бөлiмi бойынша:
қаралатын мысалда «Қарыздардың түсiмi» жолы бойынша сома жоғары тұрған бюджеттен 

алынған кредиттердiң сомасына тең, ал «Қарыздарды өтеу» жолының сомасы төмен тұрған 
бюджеттiң кредиттердi өтеу сомасына тең. Қаралатын мысалда ағымдағы қаржы жылында 
өтелуге жататын төмен тұрған бюджет алған сомасы 1,0 млрд. теңге кредит өтелуге жатады. 
Ағымдағы қаржы жылы төмен тұрған бюджет алған 40,0 млрд.теңге сомасындағы кредит, 
айталық, 2 жылдан кейiн өтелуге жатады, осыған байланысты ағымдағы қаржы жылы төмен 
тұрған бюджет оны өтеу бойынша шығыстарды көтермейді.

8 «Шығару сомасы» бағанында:
І «Кірістер» бөлімі бойынша жиын:
ҚР Ұлттық қорынан республикалық бюджетке келіп түскен трансферттер сомасынан тұрады
II «Шығындар» бөлiмi бойынша жиын:
ҚР Ұлттық қорынан республикалық бюджетке берілген трансферттердiң сомасынан тұрады.
80. Шоғырландырылған бюджеттің атқарылуы туралы есеп өзіне мынадай бөлімдерді 

(кіші бөлімдерді) қамтиды:
1) кiрiстер (I):
салық түсiмдерi;
салықтық емес түсiмдер;
негiзгi капиталды сатудан түскен түсiмдер;
2) ҚР Ұлттық қорын басқарудан түскен инвестициялық кірістер (II);
3) шығындар (IІІ):
4) Қорды басқарумен жəне жыл сайынғы сыртқы аудитті жүргізумен байланысты 

шығыстарды жабу;
5) таза бюджеттік кредит беру (ІV):
бюджеттік кредиттер;
бюджеттік кредиттерді өтеу;
6) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо (V);
қаржы активтерін сатып алу;
мемлекеттiң қаржы активтерін сатудан түскен түсiм;
7) бюджет тапшылығы (профицитi) (VI):
8) бюджет тапшылығын (профициттi пайдалану) қаржыландыру (VII):
қарыздардың түсуі;
қарыздарды өтеу;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары;
9) «Бюджет қаражатының қалдықтары» анықтамалық бөлім:
жыл басындағы бюджет қаражатының қалдықтары;
жыл соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары;
Бюджет тапшылығы (профициті) мына формула:
Db(Pb) = D+Id-Z-Pr-K-S бойынша анықталады, мұндағы
Id - ҚР Ұлттық қорын басқарудан түскен инвестициялық кірістер,
Pr - Қорды басқарумен жəне жыл сайынғы сыртқы аудитті жүргізумен байланысты 

шығыстарды жабу.
Алынған көлемнің теріс белгісі бары бюджет тапшылығы, оң белгісі бары – профициті 

болып табылады.
8 параграф. Бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті органдардың бюджеттердің 

атқарылуы туралы есептердi ұсыну тəртiбi
81. Əрбір деңгейдегі жергілікті бюджет көрсеткіштерінің атқарылуы туралы есепті айдағы 

(жылдағы) деректерді ведомствоның аумақтық бөлімшесі осы Қағидаларда белгіленген 
тəртіппен жəне осы Қағидаларға 22-қосымшаға сəйкес 1-27-нысан бойынша жасайды.

82. Ведомствоның аумақтық бөлімшесі бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уəкілетті органға:
1) есепті айдағы жергілікті бюджет көрсеткіштерінің атқарылуы туралы деректер 

(Жалғасы 27-бетте) 
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– бюджет түсімдерін санаттары, сыныптары, қосымша сыныптары мен бюджет түсімдерін жіктеу 
ерекшелігі бойынша жəне бюджет шығыстарын функционалдық топтары, функционалдық кіші 
топтары, бюджеттік бағдарламалар əкімшілері, бағдарламалар, кіші бағдарламалар бойынша 
толық көлемде электрондық деректер базасы түрінде есептіден кейінгі айдың екінші жұмыс 
күнінен кешіктірмей;

2) есепті жылғы жергілікті бюджет көрсеткіштерінің атқарылуы туралы деректер санаттар, 
сыныптар, кiшi сыныптар жəне бюджет түсiмдерi сыныптарының ерекшелiктерi, бюджеттiк 
бағдарламалар, бағдарламалар, кiшi бағдарламалар əкiмшiлерi жəне бюджет шығыстары 
сыныптамасының ерекшелiктерi бойынша бюджет түсiмдерiн жəне функционалдық топтар, 
функционалдық кiшi топтар бойынша бюджет шығыстарын көрсете отырып электрондық 
дерекқор түрiнде есептi қаржы жылынан кейiнгi жылдың 10 қаңтарынан кешіктірмей ұсынады.

Бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уəкілетті орган өз билігіндегі есеп көрсеткіштерін 
жергілікті бюджет көрсеткіштерінің атқарылуы туралы ұсынылған деректермен салыстырып 
тексеру жүргізеді.

Бұл ретте, нысан бойынша бюджет қаражаты түсімдерінің, шығыстарының жəне 
қалдықтарының сомасын салыстыру актісі жасалады. Содан кейін алшақтық себептерін анықтау 
жəне оларды жою бойынша бірлескен жұмыс жүргізіледі.

83. 1-27-нысан бойынша деректерге осы Қағидаларға 23-қосымшаға сəйкес өзара өтелетін 
операциялар жөніндегі деректер қоса беріледі.

84. Төмен тұрған деңгейдегі бюджеттiң атқарылуы туралы есепті оның атқарылуы жөніндегі 
уəкілетті орган жоғары тұрған деңгейдегі бюджеттi атқару жөніндегі уəкілетті органға қағаз 
жеткізгіште жəне бюджеттiң түсiмдерi мен шығыстары туралы электрондық дерекқор түрiнде 
(бұдан əрi- электрондық дерекқор) бередi.

85. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеттi атқару жөнiндегi 
жергiлiктi уəкілетті органдары бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уəкiлеттi органға мыналарды:

1) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетiнiң атқарылуы туралы 
айлық есептi – толық көлемде есептiден кейiнгi айдың 12-күнiнен кешiктiрмей АЖ арқылы, онда 
жергілікті бюджеттің атқарылуы туралы есептің бюджетке түсетін түсімдерді қамтитын бөлімі 
бюджет түсімдері сыныптамасының санаттарын, сыныптарын, кіші сыныптарын жəне ерекшелігін, 
ал есептің бюджет шығыстарын қамтитын бөлімі бюджет шығыстары сыныптамасының 
функционалдық топтарын, функционалдық кіші топтарын, бюджеттік бағдарламалар əкімшілерін, 
бағдарламаларды, кіші бағдарламаларды жəне ерекшеліктерін қамтиды, оны кейiннен осы 
Қағидалардың 45 жəне 46-тармақтарына сəйкес қалыптасқан ЭҚАБЖ арқылы растай оты-
рып, есептіден кейінгі айдың аяғына дейiн; 2) облыс, республикалық маңызы бар қала, астана 
бюджетiнiң атқарылуы туралы жылдық есепті - толық көлемде АЖ арқылы есептіден кейінгі 
жылдың 1 ақпанынан кешіктірмей, онда жергілікті бюджеттің атқарылуы туралы есептің бюд-
жетке түсетін түсімдерді қамтитын бөлімі бюджет түсімдері сыныптамасының санаттарын, 
сыныптарын, кіші сыныптарын жəне ерекшелігін, ал есептің бюджет шығыстарын қамтитын 
бөлімі бюджет шығыстары сыныптамасының функционалдық топтарын, функционалдық кіші 
топтарын, бюджеттік бағдарламалар əкімшілерін, бағдарламаларды, кіші бағдарламаларды 
жəне ерекшеліктерін қамтиды, ал осы Қағидалардың 45 жəне 46-тармақтарына сəйкес қағаз 
жеткізгіште есептiден кейінгі жылдың 10 наурызына дейін ұсынады.

Есепте бюджет түсімдері мен шығыстары теңгерімделмеген, шығыстардың функционалдық 
жəне экономикалық сыныптамаларының арасында алшақтық болған жағдайда, олардың пай-
да болу себептері көрсетіле отырып, АЖ арқылы ұсынылатын түсіндірме жазба жасалады.

Бұл ретте бюджет шығыстарын қамтитын жергілікті бюджеттің атқарылуы туралы есептің 
бөлімдерінде бюджет шығыстарын жіктеу ерекшеліктері жөніндегі деректер мына бағандар 
бойынша қамтиды:

«Есепті қаржы жылына арналған, түзетілген бюджет»;
«Төлемдер бойынша ағымдағы жылға арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық 

жоспары»;
«Міндеттемелер бойынша ағымдағы жылға арналған түсімдер мен қаржыландырудың 

жиынтық жоспары»;
«Қабылданған міндеттемелер»;
«Бюджет түсімдерінің атқарылуы жəне бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) 

бойынша төленген міндеттемелер».
Көрсетілген бағандар бойынша ерекшеліктер деңгейіне дейінгі есепті деректер 1-27-нысан 

бойынша ведомствоның аумақтық бөлімшелері ұсынған деректерге негізделеді.
Қалған бағандар бойынша деректер кіші бағдарламалар деңгейіне дейін ұсынылады.
Тоқсан сайын, облыс, республикалық маңызы бар қала, астана бюджетiнiң атқарылуы ту-

ралы есепке қол жеткізілген нəтижелерді көрсете отырып, бюджет түсімдері мен шығыстары 
бойынша іс жүзінде қалыптасқан соманы түсі ндіре отырып, түсіндірме жазба қоса беріледі.

86. Бюджеттi атқару жөніндегі облыстың жергiлiктi атқарушы органына ауданның (облыстық 
маңызы бар қаланың) бюджетiнiң атқарылуы туралы айлық/жылдық есептi ұсыну мерзiмi 
соң ынан белгiленедi.

87. Ведомство мемлекеттiк бюджеттiң атқарылуы туралы есептi қалыптастыру үшiн жауапты 
бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уəкiлеттi органның құрылымдық бөлiмшесiне мыналарды:

1) есептi айдағы республикалық бюджет көрсеткiштерiнiң атқарылуы туралы айлық есеп 
деректерiн, сыртқы қарыздар есебiнен есептi кезеңнiң соңғы айының кассалық операцияла-
рын есепке алмастан - есептiден кейiнгi айдың 3-інен кешiктiрмей; сыртқы қарыздар есебiнен 
есептi кезеңнiң соңғы айының кассалық операцияларын ескере отырып - есептiден кейiнгi 
айдың 10-ынан кешiктiрмей.

Есепті қаржы жылынан кейінгі келесі жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша сыртқы 
қарыздар есебiнен есептi кезеңнiң соңғы айының кассалық операцияларын ескере отырып, 
республикалық бюджет көрсеткiштерiнiң атқарылуы туралы деректер Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің республикалық бюджеттің атқарылуы туралы жылдық есебіне материалдарды тал-
дау жəне дайындау үшін пайдаланылады.

2) ведомствоның аумақтық бөлімшелерінің есептерінің жəне республикалық бюджеттік 
бағдарламалар əкімшілерінің бюджеттік есептілік деректерімен салыстырылған есептi жылдағы 
республикалық бюджет көрсеткiштерiнiң атқарылуы туралы деректерді - есептi қаржы жылынан 
кейiнгi жылдың 1 ақпанына дейiн.

88. Жергілікті бюджеттер бойынша даму бюджеттік бағдарламаларының атқарылуы туралы 
айлық/жылдық есепті бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уəкілетті органдар, инвестициялық 
жобалар, концессиялық жобаларды бірлесе қаржыландыру, заңды тұлғалардың жарғылық 
капиталын қалыптастыруға жəне ұлғайтуға берілген инвестициялар бойынша, сондай-ақ 
өзінің мазмұны бойынша бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға, концессиялық 
жобаларды бірлесе қаржыландыруға жəне «Басқалар» деген бөлімде көрсетілетін заңды 
тұлғалардың жарғылық капиталдарын қалыптастыруға жəне ұлғайтуға бағытталған бюджеттік 
бағдарламаларға жатпайтын бюджеттік даму бағдарламалары бойынша қорытынды деректерді 
көрсете отырып, 6-ДББ нысаны бойынша қалыптастырады.

1-бағанда кодтар толтырылады:
бюджет түсімдерінің сыныптамасы – санаты, сыныбы, кіші сыныбы, ерекшелік;
бюджет шығыстарының функционалдық жəне экономикалық сыныптамасы – 

функционалдық топ, функционалдық кіші топ, бюджеттік бағдарлама əкімшісі, бюджеттік 
бағдарлама, кіші бағдарлама, ерекшелік;

2-бағанда түсімдер сыныптамасы көрсеткіішінің атауы, бюджет шығыстарының 
функционалдық жəне экономикалық сыныптамасы;

3-бағанда Қазақстан Республикасының Парламенті бекіткен есепті қаржы жылына арналған 
нақтыланған бюджеттің сомасы көрсетіледі;

5-бағанда есепті қаржы жылына түзетілген бюджет - Қазақстан Республикасының 
Парламентінде нақтыланбай Қазақстан Республикасының Үкіметіне енгізілген өзгерістер мен 
толықтыруларды ескере отырып, бекітілген немесе нақтыланған бюджет сомасы;

6 жəне 7-бағандарда төлемдер бойынша түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық 
жоспарының жəне жылдың басынан өсу қорытындысымен есепті кезеңге міндеттемелер 
бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарының сомасы көрсетіледі. Түсімдер бойынша 
6-баған, шығыстар бойынша 6 жəне 7-баған толтырылады, бұл ретте 6-бағанда бюджеттік 
кіші бағдарламалар деңгейіне дейін төлемдер бойынша бюджеттік бағдарламаларды 
қаржыландырудың жиынтық жоспарының сомасы көрсетіледі (қоса алғанда); 

8-бағанда қабылданатын міндеттемелер сомасы көрсетіледі;
9-бағанда төленбеген міндеттемелер сомасы көрсетіледі; 
10-бағанда бюджет түсімдерінің орындалу сомасы жəне /немесе жылдың басынан бастап 

өсу қорытындысымен есепті кезеңге бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша 
төленген міндеттемелер көрсетіледі.

11-бағанда бюджет түсімдерінің атқарылу жəне/немесе есепті кезеңге түсімдердің жиынтық 
жоспары мен бюджетті қаржыландыру сомаларына есепті кезеңге бюджеттік бағдарламалар 
(кіші бағ дарламалар) бойынша төленген міндеттемелер сомасының пайыздық қатынастары 
көрсетіледі;

12-бағанда бюджет түсімдерінің атқарылу жəне/немесе есепті кезеңге бюджеттің 
атқарылатын (бекітілген, нақтыланған, түзетілген) сомаларына есепті кезеңге бюджеттік 
бағдар ламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер сомасының пайыздық 
қатынастары көрсетіледі;

Жергілікті (жиынтық) бюджеттер бойынша бюджеттік даму бағдарламаларының атқарылуы 
туралы айлық/жылдық есепті бюджетті атқару жөніндегі орталық уəкілетті органның мемлекеттік 
бюджеттің атқарылуы туралы есепті қалыптастыру үшін жауапты құрылымдық бөлімшесі 
жергілікті бюджеттер бойынша бюджеттік даму бағдарламаларының атқарылуы туралы 
есептердің негізінде қалыптастырады.

Басым республикалық бюджеттік инвестициялардың атқарылуы туралы айлық/жылдық 
есепті ведомство, осы Қағидаларға 24-қосымшаға сəйкес нысан бойынша республикалық бюд-
жет туралы заңды іске асыру туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысына қоса бе-
рілетін Басым республикалық бюджеттік инвестициялардың тізбесіне сəйкес қалыптастырады.

Кейінге қалдыру шартымен республикалық бюджет жобасына енгізілген, ерекше 
маңызды жəне жедел іске асыруды талап ететін міндеттерді іске асыруға бағытталған басым 
республикалық бюджеттік инвестициялардың атқарылуы туралы айлық/жылдық есепті ведом-
ство, осы Қағидаларға 25-қосымшаға сəйкес нысан бойынша республикалық бюджет туралы 
заңды іске асыру туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысына қоса берілетін Кейінге 
қалдыру шартымен республикалық бюджет жобасына енгізілген, ерекше маңызды жəне же-
дел іске асыруды талап ететін міндеттерді іске асыруға бағытталған басым республикалық 
бюджеттік инвестициялардың тізбесіне сəйкес қалыптастырады.

89. Республикалық бюджеттiң атқарылуы туралы айлық есептi бюджеттiң атқарылуы 
жөнiндегi орталық уəкiлеттi орган Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнің өкiмiмен 
бекiтiлген Қазақстан Республикасының Премьер-Министрiне ақпараттық материалдарды 
ұсыну кестесіне сəйкес Қазақстан Республикасының Үкіметіне мемлекеттiк жəне жергiлiктi 
бюджеттердiң атқарылуы туралы есептiден кейiнгi айдың 15-інен – есептіден кейінгі айдың 
20-сынан кешіктірмей ұсынады.

Республикалық бюджеттiң атқарылуы туралы айлық есеп, есептiден кейiнгi айдың 15-iнде 
Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетi мен мемлекеттік жо-
спарлау жөніндегі орталық уəкілетті органға да, мемлекеттiк жəне жергiлiктi бюджеттердiң 
атқарылуы туралы айлық есеп есептiден кейiнгi айдың 20-сында - мемлекеттік жоспарлау 
жөніндегі орталық уəкілетті органға ұсынылады.

90. Мемлекеттiк жəне жергiлiктi бюджеттердiң атқарылуы туралы жылдық есептi бюджеттi 
атқару жөнiндегi орталық уəкiлеттi орган Қазақстан Республикасының Үкiметiне, Қазақстан 
Республикасы Президентiнiң Əкiмшiлiгiне, мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті 
органға өткен қаржы жылына арналған республикалық бюджеттiң атқарылуы туралы Қазақстан 
Респуб ликасының Үкiметi мен Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөніндегі есеп 
комите тiнiң есептерiн Қазақстан Республикасының Парламентi бекiткеннен кейiн он жұмыс 
күнiнiң iшiнде ұсынады.

91. Мемлекеттік, республикалық жəне жергiлiктi бюджеттердің атқарылуы туралы 
(облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бөлінісінде жиынтық) айлық/
жылдық есептерді, кейінге қалдыру шартымен республикалық бюджет жобасына енгізілген, 
ерекше маңызды жəне жедел іске асыруды талап ететін міндеттерді іске асыруға бағытталған 
басым республикалық бюджеттік инвестициялардың атқарылуы туралы есептерді, жергілікті 
(жиынтық) бюджеттер бойынша бюджеттік даму бағдарламаларының атқарылуы туралы 
есептерді бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уəкiлеттi орган нысандар бойынша электрондық 
түрде ілеспе хатпен тиісті мемлекеттік органдарға жібереді.

Мемлекеттік, республикалық жəне жергiлiктi бюджеттердің атқарылуы туралы есептердің 
(облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеттерінің атқарылуы тура-
лы жиынтық есептің) бюджет түсімдерін қамтитын бөлімдері бюджет түсімдері сыныптамасының 
санаттары, сыныптары, кіші сыныптары мен ерекшеліктері жөніндегі деректерді қамтиды.

Есептердің бюджет шығыстарын қамтитын бөлімдері бюджет шығыстары сыныптамасының 
функционалдық топтары, функционалдық кіші топтары, бюджеттік бағдарламалардың 
əкімшілері, бюджеттік бағдарламалар мен кіші бағдарламалар жөніндегі деректерді қамтиды.

92. Облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеттерінiң 
атқарылуы туралы есептерді бюджеттi атқару жөнiндегi уəкiлеттi орган тиісті мемлекеттік 
органдарға біріктірілген нысанда жібереді,онда облыстардың, республикалық маңызы бар 
қаланың, астананың бюджеттерінiң атқарылуы туралы есептердің бюджет түсімдерін қамтитын 
бөлімдері бюджет түсімдері сыныптамасының санаттарын қамтиды, ал бюджет шығыстарын 
қамтитын бөлімдері бюджет шығыстары сыныптамасының функционалдық топтарын қамтиды.

93. Мемлекеттік, республикалық, жергiлiктi бюджеттердің, облыстардың, республикалық 
маңызы бар қаланың, астананың бюджеттерінің атқарылуы туралы айлық (жылдық) есеп-
тер (облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеттерінің атқа-
рылуы туралы жиынтық есеп) электрондық түрде, осы Қағидаларға 48-тармаққа сəйкес 
бюд жет құрылымы бойынша бюджет түсімдері сыныптамасының санаттары, сыныптары, 
кіші сыныптары мен ерекшеліктері бойынша бюджет түсімдерін жəне бюджет шығыстары 
сынып тамасының функционалдық топтары, функционалдық кіші топтары, бюджеттік бағдар-
лама лардың əкімшілері, бағдарламалар, кіші бағдарламалар мен ерекшеліктері бойынша 
бюджет шығыстарын көрсете отырып, сондай-ақ бюджет шығыстарының экономикалық 
сыныптамасының санаттары, сыныптары, кіші сыныптары мен ерекшеліктері жəне бюджеттік 
бағдарламалардың əкімшілері бөлінісінде қалыптастырылады.

94. Шоғырландырылған бюджеттің атқарылуы туралы айлық/жылдық есепті бюджеттi 
атқару жөнiндегi орталық уəкiлеттi органның мемлекеттік бюджеттiң атқарылуы туралы есепті 
қалыптастыруға жауапты құрылымдық бөлімшесі:

1) ведомство ұсынған республикалық бюджеттің атқарылуы туралы есептің;
2) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті уəкілетті орган-

дары ұсынған облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеттерінің 
атқарылуы туралы есептер негізінде құрылымдық бөлімшенің өзі қалыптастырған жергiлiктi 
бюджеттердің атқарылуы туралы (облыстар, республикалық маңызы бар қала, Астана бой-
ынша жиынтық) есептің;

3) ведомство ұсынған, Қазақстан Республикасы Ұлттық Қорының түсімдері мен оның пай-
даланылуы туралы есептің негізінде жасайды.

95. Шоғырландырылған бюджеттің атқарылуы туралы айлық/жылдық есепті мемлекеттік 
жəне жергілікті бюджеттердің атқарылуы туралы есептер үшін осы Қағидаларда белгіленген 
мерзімде бюджетті атқару жөніндегі орталық уəкілетті орган жасайды жəне (біріктірілген) 
электрондық түрде ілеспе хатпен Қазақстан Республикасының Үкіметіне, мемлекеттік жоспар-
лау жөніндегі орталық уəкілетті органға жібереді.

6. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорының қолма-қол ақшаны бақылау 
шотындағы ақша қозғалысы туралы есепті жасау мен ұсыну тəртібі

96. Қазақстан Республикасы Ұлттық Қорының ҚБШ-сындағы ақша қозғалысы туралы айлық/
жылдық есепті бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уəкiлеттi органның мемлекеттік бюджеттiң 
атқарылуы туралы есепті қалыптастыруға жауапты құрылымдық бөлімшесі жасайды жəне ол 
өзіне мы надай бөлімдерді қамтиды:

1) кірістер (І);
2) қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер (ІІ);
3) Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының ҚБШ-сына түскен түсімдердің жиыны (ІІІ);
4) Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының ҚБШ-сынан аударымдар (IV);
5) түсімдер мен аударымдар сальдосы (V);
6) қаржы жылының басындағы Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының ҚБШ-сындағы 

ақша қалдығы (VI);
7) есепті кезеңнің аяғындағы Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының ҚБШ-сындағы 

ақша қалдығы (VIІ).
97. І «Кірістер» бөлімі  бекітілген тізбе бойынша мұнай секторы ұйымдарынан түсетін 

салықтық түсімдердің, мұнай секторы ұйымдарынан түсетін салықтық емес түсімдердің со-
масын, жəне бюджет түсімдері сыныптамасы түсiмдерiнiң санаттары, топтары, кіші сынып-
тары мен ерекшеліктері бойынша н егізгі капиталды сатудан түсетін түсімдерді көрсетеді. 
98. ІІ «Қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер» бөлімі бюджет түсімдері сыныптамасы 
түсiмдерiнiң санаты, тобы, кіші сыныбы мен ерекшелігі бойынша республикалық меншіктегі 
жəне тау-кен жəне өңдеу салаларына жататын мемлекеттік мүлікті жекешелендіруден түсетін 
түсімдердің сомасын көрсетеді.

99. ІІІ «Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының ҚБШ-сына түскен түсімдердің жиыны» 
бөлімі кірістер мен түсімдердің жалпы сомасын көрсетеді. 100. IV «Қазақстан Республикасы 
Ұлттық қорының ҚБШ-сынан жасалған аударымдар» бөлімі Қазақстан Республикасы Ұлттық 
қорының ақшасын есепке алу үшін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде ашылған 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің шоттарына функционалдық тобы, ішкі тобы, бюджет 
бағдарламасының əкімшісі, бюджеттік бағдарламасы (кіші бағдарламасы) жəне бюджет 
шығыстарының экономикалық сыныптамасының ерекшелігі бойынша Қазақстан Республикасы 
Ұлттық қорының ҚБШ-сынан жүргізілген аударымдардың сомасын көрсетеді.

101. V «Түсімдер мен аударымдар сальдосы» бөлімі ІІІ «Қазақстан Республикасы Ұлттық 
қорының ҚБШ-сына түскен түсімдердің жиыны» мен IV «Қазақстан Республикасы Ұлттық 
қорының ҚБШ-сынан аударымдар» бөлімдерінің арасындағы айырма сомасын көрсетеді.

102. VI «Қаржы жылының басындағы Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының ҚБШ-
сындағы ақша қалдығы» бөлімі қаржы жылының басындағы Қазақстан Республикасы Ұлттық 
қорының ҚБШ-сындағы ақша қалдығының сомасын көрсетеді.

103. VIІ «Есепті кезеңнің аяғындағы Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының ҚБШ-сындағы 
ақша қалдығы бөлімі V «Түсімдер мен аударымдар сальдосы» мен VI «Қаржы жылының 
басындағы Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының ҚБШ-сындағы ақша қалдығы» бөлімдерінің 
қорытынды сомасын көрсетеді

104. Ведомство Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының ҚБШ-сындағы ақша қозғалысы 
туралы есепті бюджетті атқару жөніндегі орталық уəкілетті органның мемлекеттік бюджеттің 
атқарылуы туралы есепті қалыптастыруға жауапты құрылымдық бөлімшесіне есептi айдан 
кейінгі айдың бесінші күнінен кешiктiрмей, ұсынады.

7. Қорытынды ережелер
105. Бюджеттік жəне қаржылық есептіліктерді үйлестіру мақсатында есептердің осы ны-

сандарын өзара салыстырып тексеру жүргізіледі.
Қаржылық жəне шоғырландырылған қаржылық есептілікпен салыстырып тексеру үшін 

мынадай:
тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуден түскен ақша түсімдері мен 

шығыстары жоспарының орындалуы туралы есеп – 1-АҚ нысаны;
тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатудан түскен ақша түсімдері мен шығыстары 

жоспарының орындалуы туралы есеп – 1-АҚ -УО нысаны;
филантропиялық қызметтен жəне (немесе) демеушілік қызметтен жəне (немесе) 

меценаттық қызметтен ақша түсімі жəне олардың жұмсалуы туралы есеп – ДҚ нысаны;
4-КБ-Б нысаны бойынша кредиторлық берешек туралы есеп;
4-КБ-Ө нысаны бойынша кредиторлық берешек туралы есеп;
5-ДБ-Б нысаны бойынша дебиторлық берешек туралы есеп;
5-ДБ-Ө нысаны бойынша дебиторлық берешек туралы есеп;
4-20-нысанмен шығыстар бойынша жиынтық есеп;
республикалық бюджет көрсеткіштерінің атқарылуы туралы деректер;
1-27-нысан бойынша жергілікті бюджет көрсеткіштерінің атқарылуы туралы деректер 

пайдаланылады.
Алшақтықтар табылған кезде алшақтықтардың себептерін айқындау жəне оларды жою 

бойынша жұмыстар жүргізіледі.
106. Мемлекеттік мекемелердің жылдық жəне жартыжылдық бюджеттік есептеріне есепті 

кезеңде тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) сатудан түскен ақша түсімдері 
мен шығыстары жоспарының орындалуына, сондай-ақ филантропиялық қызметтен жəне 
(немесе) демеушілік қызметтен жəне (немесе) меценаттық қызметтен қаражат түсімдері мен 
шығыстарына əсер еткен негізгі факторлар баяндалған ақпарат қоса беріледі.

107. Жылдық жəне жартыжылдық есептерге ақпарат «Қаржы есептілігін жасаудың 
жəне ұсынудың нысаны мен ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрінің 2010 жылғы 8 шілдедегі № 325 (Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік 
тіркеудің тізіліміне № 6352 болып тіркелген) бұйрығымен бекітілген қаржылық есептілікке 
түсіндірме жазбаның құрамында көрініс табады (№ 5-нысан) жəне қысқаша жазылуы жəне 
мына бөлімдер бойынша: жалпы ережелер мен бюджеттік есептілік нысандары жөніндегі 
түсіндірмені қамтуы тиіс.

108. Бюджеттің атқарылуы туралы айлық (жылдық) есептерді, бюджеттің түсімдері мен 
шығыстары туралы электрондық дерекқорды қалыптастыру жəне ұсыну бойынша бюджетті 
атқару жөніндегі орталық уəкілетті органның құрылымдық бөлімшелерінің арасындағы өзара 
қарым-қатынастарды бюджетті атқару жөніндегі орталық уəкілетті орган реттейді.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 2 желтоқсан дағы №630 
бұйрығымен бекітілген Мемлекеттiк мекемелердің, бюджеттiк бағдарламалар 

əкiмшiлерiнiң жəне бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті органдардың бюджеттiк 
есептiлiктi жасау жəне ұсыну қағидаларына 1-қосымша 

Мемлекеттiк мекемелер, бюджеттiк бағдарламалар əкiмшiлерiнiң жəне бюджетті 
атқару жөніндегі уəкілетті органдардың бюджеттiк есептiлiктi жасау нысандарының

тізбесі 
 Нысан нөмірі Нысандардың атаулары

айлық то қсандық жарты-
жы лдық

жылдық

1 2 3 4 5
   жарты 

жылдық
жылдық Тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатудан 

түскен түсімдер мен а қшаны жұмсау жоспарын 
орындау туралы есеп – 1-АҚ нысан*

  жарты 
жылдық

жылдық Тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатудан 
түскен түсімдер мен ақшаны ж ұм сау жоспарын 
орындау туралы есеп –1- АҚ-УО нысан**

  жарты 
жылдық

жылдық Филантропиялық қызметтен жəне (немесе) 
демеушілік қызметтен жəне (нем ес е) меценаттық 
қызметтен ақша түсімі жəне олардың жұмсалуы 
туралы есеп – 2-ДҚ-нысан

  жарты 
жылдық

жылдық Өкілдік шығындарға бөлінген қаражаттың пайда-
ланылуы туралы есеп -3- ӨШ-нысан

 тоқсандық  жылдық Кредиторлық  берешек туралы есеп - 4-КБ-Б нысан
 тоқсандық  жылдық Кредиторлық берешек туралы есеп 4- КБ-Ө нысан
 тоқсандық  жылдық Дебиторлық берешек туралы есеп 5-ДБ-Б нысан
 тоқсандық  жылдық Дебиторлық берешек туралы есеп 5-ДБ-Ө нысан
айлық   жылдық Бюджеттің атқарылуы туралы есеп
айлық жылдық Қазақстан Республикасының шоғырландырылған 

бюджетінің атқарылуы туралы есеп
айлық жылдық Бюджеттік инвестициялық жобаларды 

(бағдарламаларды) іске асыруға жəне заңды
тұлғалардың жарғылық капиталын 
қалыптастыруға жəне ұлғайтуға бағытталған 
бюджеттік бағдарламаларды бөле отырып, даму 
бюджеттік бағдарламаларын атқару туралы есеп- 
6-ДББ нысан

айлық   жылдық Басым республикалық бюджеттік 
инвестициялардың атқарылуы туралы есеп

айлық   жылдық Республикалық бюджеттің жобасына енгізілген, 
өте маңызды жəне жедел іске асыруды талап 
ететін міндеттерді іске асыруға
бағытталған басым республикалық бюджеттік 
инвестициялардың атқарылуы туралы айлық 
(жылдық) есеп

айлық   жылдық Көрсеткіштерінің атқарылуы туралы деректер 
1-27 нысаны

айлық   жылдық Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қолма-
қол ақшасын бақылау шотындағы ақша қозғалысы 
туралы есеп

айлық    Шығыстар бойынша жиынтық есеп 4-20 нысаны
айлық   жылдық Есепті деректерді салыстыру актісі

 
 *1-АҚ нысаны – мемлекеттік мекемелер мен бюджеттік бағдарламалар əкімшілері үшін 

**1-АҚ-УО нысаны – бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті органдар үшін

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 2 желтоқсандағы №630 
бұйрығымен бекітілген Мемлекеттiк мекемелердің, бюджеттiк бағдарлам алар 

əкiмшiлерiнiң жəне бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті органдардың бюджеттiк 
есептiлiктi жасау жəне ұсыну қағи даларына 2-қосымша 

Мемлекеттiк мекемелер, бюджеттiк бағдарламалар əкiмшiлерiнiң жəне бюджетті 
атқару жөніндегі уəкілетті органдардың бюджеттiк есептiлiктi ұсыну нысаны

р/с 
№ 

Есептер 
нысандарының 
атауы

Есептерді ұсыну нысаны
ММ

Ж
ер
гіл

ікт
і б
юд

же
тт
ік 

ба
ғд
ар
ла
ма

ла
р 
əк
ім
ші
сі

Ре
сп
уб
ли
ка
лы

қ б
юд

же
тт
ік 

ба
ғд
ар
ла
ма

ла
р 
əк
ім
ші
сі

Ау
да
нн
ың

 (о
бл
ыс

ты
қ м

аң
ыз

ы 
ба
р 
қа
ла
ны

ң)
 б
юд

же
тт
і а
тқ
ар
у 

жө
нін

де
гі 
же

рг
ілі
кт
і у
əк
іле

тт
і 

ор
га
нд
ар
ы

Об
лы

ст
ың

, (
ре
сп
уб
ли
ка
лы

қ 
ма

ңы
зы

 б
ар

 қа
ла
ны

ң, 
ас
та
на
ны

ң)
 б
юд

же
тт

i а
тқ
ар
у 

жө
нiн

де
гi 
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Республикалық бюджетті 
атқару жөніндегі орталық 
уəкілетті орган (ведом-
стволар)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Тауарларды 

(жұмыстарды, 
қызметтерді) сату-
дан түскен түсімдер 
мен ақшаны 
жұмсау жоспарын 
орындау туралы 
есеп – 1-АҚ/1-АҚ-
УО-нысанды

Қағаз 
жəне 
элек-
трон-
дық 
тасы-
ғыш-
тарда

Қағаз 
жəне 
элек-
трон-
дық 
тасы-
ғыш-
тарда

АЖ 
ар-
қылы

Қағаз 
жəне 
элек-
трондық 
тасы-ғыш-
тарда

АЖ арқылы АЖ арқылы біріктірілген 
пішімде ЭҚАБЖ 
есепті деректердің 
растамасымен (бюд-
жет шығыстарының 
экономикалық 
сыныптамасының 
ерекшеліктері бойынша 
деректерсіз)

2 Филантропиялық 
қызметтен жəне 
(немесе) демеушілік 
қызметтен жəне (не-
месе) меценаттық 
қызметтен ақша 
түсімі жəне 
олардың жұмсалуы 
туралы есепт түскен 
ақшаның түсімі мен 
жұмсалуы туралы 
есеп – 2-ДҚ-нысан

АЖ 
ар-
қылы

АЖ 
ар-
қылы

АЖ 
ар-
қылы

АЖ ар-
қылы

АЖ арқылы АЖ арқылы біріктірілген 
пішімде ЭҚАБЖ 
есепті деректердің 
растамасымен (бюд-
жет шығыстарының 
экономикалық 
сыныптамасының 
ерекшеліктері бойынша 
деректерсіз)

3 Өкілдік шығындарға 
бөлінген 
қаражаттың пайда-
ланылуы туралы 
есеп – 3-ӨШ-нысан

 Қағаз 
жəне 
элек-
трон-
дық 
тасы-
ғыш-
тарда

Қағаз 
жəне 
элек-
трон-
дық 
тасы-
ғыш-
тарда

- - -

4 Кредиторлық бе-
решек туралы есеп 
нысаны бойынша 
4-КБ-Б-нысан

АЖ 
ар-
қылы

АЖ 
ар-
қылы

АЖ 
ар-
қылы

АЖ ар-
қылы

АЖ арқылы 
жəне ЭҚАБЖ

АЖ арқылы (жылғы 
- толық көлемде, 
тоқсандық - біріктірілген 
форматта берешектің 
қалыптасу себептері 
туралы ақпаратты 
қоса бере отырып, 
ЭҚАБЖ бойынша есепті 
деректерді растамасы-
мен– біріктірілген фор-
матта (РББƏ/ облыстың, 
(республикалық маңызы 
бар қаланың, астананың) 
бюджетін атқару 
жөнiндегi жергiлiктi 
уəкiлеттi органдары 
деңгейіне дейін)

5 Кредиторлық бе-
решек туралы есеп 
нысаны бойынша 
4-КБ-Ө- нысан

АЖ 
ар-
қылы

АЖ 
ар-
қылы

АЖ 
ар-
қылы

АЖ ар-
қылы

АЖ арқылы 
жəне ЭҚАБЖ

АЖ арқылы (жылғы 
- толық көлемде, 
тоқсандық - біріктірілген 
форматта
 берешектің қалыптасу 
себептері туралы 
ақпаратты қоса бере 
отырып, ЭҚАБЖ бойынша 
есепті деректерді растама-
сымен– біріктірілген фор-
матта (РББƏ/ облыстың, 
(республикалық маңызы 
бар қаланың, астананың) 
бюджетін атқару жөнiндегi 
жергiлiктi уəкiлеттi орган-
дары деңгейіне дейін)

6 Дебиторлық бере-
шек туралы есеп 
5-ДБ-Б- нысан

АЖ 
ар-
қылы

АЖ 
ар-
қылы

АЖ 
ар-
қылы

АЖ ар-
қылы

АЖ арқылы 
жəне ЭҚАБЖ

АЖ арқылы (жылғы 
- толық көлемде, 
тоқсандық - біріктірілген 
форматта
 берешектің қалыптасу 
себептері туралы 
ақпаратты қоса бере 
отырып, ЭҚАБЖ бойынша 
есепті деректерді растама-
сымен– біріктірілген фор-
матта (РББƏ/ облыстың, 
(республикалық маңызы 
бар қаланың, астананың) 
бюджетін атқару жөнiндегi 
жергiлiктi уəкiлеттi орган-
дары деңгейіне дейін)

7 Дебиторлық бере-
шек туралы есеп – 
5-ДБ-Ө нысан

АЖ 
ар-
қылы

АЖ 
ар-
қылы

АЖ 
ар-
қылы

АЖ ар-
қылы

АЖ арқылы 
жəне ЭҚАБЖ

АЖ арқылы (жылғы 
- толық көлемде, 
тоқсандық - біріктірілген 
форматта
 берешектің қалыптасу 
себептері туралы 
ақпаратты қоса бере 
отырып, ЭҚАБЖ бой-
ынша есепті деректерді 
растамасымен– 
біріктірілген формат-
та (РББƏ/ облыстың, 
(республикалық маңызы 
бар қаланың, астананың) 
бюджетін атқару жөнiндегi 
жергiлiктi уəкiлеттi орган-
дары деңгейіне дейін) 

8 Жергілікті 
бюджеттердің 
атқарылуы тура-
лы есеп

- - - Қағаз 
жəне 
элек-
трон-дық 
тасы-ғыш-
тарда

АЖ арқылы 
жəне ЭҚАБЖ 
бойынша 
санаттары, 
сыныптары, 
кіші сыныптары 
бойынша бюд-
жет түсімдерін 
жəне бюд-
жет түсімдері 
сыныптама-
сының 
ерекшеліктерін 
жəне 
функционалдық 
топтары, 
функционалдық 
кіші топтары, 
бюджеттік 
бағдарламалар 
əкімшілері, 
бағдарламалар, 
кіші 
бағдарламалар 
(қағаз 
тасығышта 
жылдық 
есеп) бойын-
ша бюджет 
шығыстарын 
көрсете оты-
рып 

-

9 Республикалық 
бюджет 
көрсеткіштерінің 
атқарылуы туралы 
деректер

     айлық - ЭҚАБЖ арқылы 
бюджетке түсімдерді 
қамтитын республикалық 
бюджеттің атқарылуы 
туралы есеп бөлімі 
бюджет түсімдері сы-
ныптама түсімдерінің 
санаттары мен сынып-
тарын қамтуы тиіс, ал 
бюджет шығыстарын 
қамтитын есеп бөлімдері 
бюджет шығыстары 
сыныптамасының 
функционалдық топта-
рын жəне кіші топтарын 
қамтуы тиіс біріктірілген 
пішімде; жылдық – АЖ 
жəне ЭҚАБЖ арқылы 
толық көлемде

10 Қазақстан 
Республикасы 
Ұлттық қорының 
қолма-қол 
ақшасын бақылау 
шотындағы ақша 
қозғалысы тура-
лы есеп

- - - - - АЖ арқылы жəне ЭҚАБЖ

11 Шығыстар бойын-
ша жиынтық есеп 
(4-20 нысаны)

Қағаз 
жəне 
элек-
трон-
дық 
тасы-
ғыш-
тарда

Қағаз 
жəне 
элек-
трон-
дық 
тасы-
ғыш-
тарда

АЖ 
ар-
қылы

- - -

12 Есепті деректерді 
салыстыру актісі

- - - Қағаз 
жəне 
элек-
трон-дық 
тасы-ғыш-
тарда

Қағаз жəне 
элек-трондық 
тасы-ғыш-
тарда

-

 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 2 желтоқсандағы №630 
бұйрығымен бекітілген Мемлекеттiк мекемелердің, бюджеттiк бағдарламалар 

əкiмшiлерiнiң жəне бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті органдардың бюджеттiк 
есептiлiктi жасау жəне ұсыну қағидаларына 3-қосымша 

 
Əкімшілік деректер жинауға  арналған нысан

Тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметті) өткізуінен түскен ақша түсімдері 
мен шығыстары жоспарларының орындалуы туралы есеп _____________ жылға 

арналған

Индекс: 1-ҚА- нысаны
Білдіретін тұлғалар тобы:
Мемлекеттік мекеме_________________________
Бюджеттік бағдарламалар əкімшісі________________________ Қайда ұсынылады: 

бюджеттік бағдарламалар əкімшісіне/ бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті органға
Мерзімділігі: жарты жылдық, жылдық Ұсынылу мерзімі:
- мемлекеттік мекемелер үшін бюджеттік бағдарламалар əкімшілері белгілейді;
- бюджеттік бағдарламалар əкімшілері үшін бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті орган-

дар белгілейді.

Бюджеттің түрі_________________
Өлшем бірлігі: мың теңге
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
     010 Түсімдердің барлығы      

     011 Қаржы жылдың басындағы 
қаражат қалдығы      

     012 Ағымдағы жылдың түсімдері      
     020 Шығыстардың барлығы      

      оның ішінде ерекшеліктер
бойынша      

     021 олардан, бюджет кірісіне 
аударылғаны      

     030
Ағымдағы қаржы жылының 
есептілік кезеңінің аяғындағы 
қалдық ақша

     

Мемлекеттік мекеменің басшысы/ бюджеттік бағдарламалар əкімшісі ___________ ____
_____________________________________________________________________________ 

(қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (болған кезде)
Мемлекеттік мекеменің/ бюджеттік бағдарламалар əкімшісінің бас бухгалтері ___________ 
_____________________________________________________________________________ 

(қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (болған кезде)

Ескертпе: осы Қағи далардың 24-тармағына сəйкес осы нысан бойынша түсіндірме 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 2 желтоқсандағы №630 
бұйрығымен бекітілген Мемлекеттiк мекемелердің, бюджеттiк бағдарламалар 

əкiмшiлерiнiң жəне бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті органдардың бюджеттiк 
есептiлiктi жасау жəне ұсыну қағидаларына 4-қосымша 

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан
_____________ жылға арналған филантропиялық қызметтен жəне (немесе) демеушілік 
қызметтен жəне (немесе) меценаттық қызметтен ақша түсімі жəне олардың жұмсалуы 

туралы есеп

Индекс: 2-ДҚ нысаны
Білдіретін тұлғалар тобы:
Мемлекеттік мекеме_________________________
Бюджеттік бағдарламалар əкімшісі________________________
бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уəкiлеттi органдары; 
ведомство.
Қайда ұсынылады: бюджеттік бағдарламалар əкімшісіне/ бюджетті атқару жөніндегі 

уəкілетті органға/ ведомствоға
Мерзімділігі: жарты жылдық, жылдық
Ұсынылу мерзімі:
- мемлекеттік меке мелер үшін бюджеттік бағдарламалар əкімшілері белгілейді;
- бюджеттік бағдарламалар əкімшілері үшін бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті орган-

дар белгілейді;
- ауданның, облыстық маңызы бар қаланың бюджетінің атқарылуы жөніндегі уəкілетті орган 

үшін облыс бюджетінің атқарылуы жөніндегі уəкілетті органымен белгiленеді;
- облыс, республикалық маңызы бар қала, астана бюджетінің атқарылуы жөніндегі 

уəкілетті орган үшін 
15 тамыздан кешіктірмей жəне есепті қаржы жылынан кейінгі 20 ақпаннан кешіктірмей;
- ведомство үшін 20 тамыздан кешіктірмей жəне есепті қаржы жылынан кейінгі 25 ақпаннан 

кешіктірмей.

Бюджеттің түрі_________________ 
Өлшем бірлігі: мың теңге

Мемле-
кеттік 
меке-
менің/ 
бюд-
жеттік 
бағдар-
ламалар 
əкімші-
сінің 
коды

Атауы Түсімдер Жұмсалуы Ағымдағы 
қаржы 

жылының 
есептілік 
кезеңінің 
аяғындағы 
қалдық 
ақша 3б.-

7б.

барлығы оның 
ішінде 
жылдың 
басы-
на ақша 
қалдығы

ерекшелік барлығы оның 
ішінде 

бюджеттің 
кірісіне ау-
дарылды

коды ата-
уы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
       
 Барлығы      

Ведомствоның /бюджетті атқару 
жөніндегі жергілікті уəкілетті органның 
басшысы 
___________ ________________________________________________________________ 

(қолы) (тегі, аты, болған кездегі - əкесінің аты)
Есепті қалыптастыруға жауапты, 
құрылымдық бөлiмшесiнiң басшысы ___________ _________________________________ 
   (қолы) (тегі, аты, болған кездегі - əкесінің аты) 
Мемлекеттік мекеменің басшысы/ 
бюджеттік бағдарламалар əкімшісі ___________ __________________________________ 
   (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (болған кезде) 
Мемлекеттік мекеменің / 
бюджеттік бағдарламалар əкімшісінің 
бас бухгалтері ___________ ___________________________________________________ 
  (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (болған кезде)

Ескертпе: осы Қағидалардың 25-тармағына сəйкес осы нысан бойынша түсіндірме

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 2 желтоқсандағы №630 
бұйрығымен бекітілген Мемлекеттiк мекемелердің, бюджеттiк бағдарламалар 

əкiмшiлерiнiң жəне бюджетті ат қару жөніндегі уəкілетті органдардың бюджеттiк 
есептiлiктi жасау жəне ұсыну қағидаларына 5-қосымша 

 
Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Өкілдік шығындарға б өлінген қаражаттың пайдаланылуы туралы есеп 

Индекс: 3-ӨШ нысаны
Білдіретін тұлғалар тобы:
Бюджеттік бағдарламалар əкімшісі________________________
Қайда ұсынылады: ҚР Сыртқы істер министрлігіне
Мерзімділігі: жарты жылдық, жылдық
Ұсынылу мерзімі: есепті кезеңнен кейінгі айдың 15 күнінен кешіктірмей.

Бюджеттің түрі_________________
Өлшем бірлігі: мың теңге

р/с 
№

Шығындардың атауы Смета бойын-
ша бекітілген

Төленген 
міндеттемелер

Орындалмаған 
міндеттемелердің 

қалдығы
1 2 3 4 5

1. Қазақстан Республикасы Премьер-
Министрінің шешімімен көзделген 
жағдайларда іс-шараларға қатысу 
үшін Қазақстан Республикасына 
шақырылған тұлғаларды 
тағайындалған пунктіне дейінгі 
тұру жəне көліктік шығындарын 
төлеу

   

2. Ресми түскі астар, кешкі 
астар,кофе-брейктер, фуршеттер

   

3. Ресми қабылдаулар жүргізген 
кездегі музыкалық сүйемелдеу

   

4. Естелік сыйлықтарын, 
кəдесыйларды сатып алу

   

5. Автокөліктік қызмет көрсетулер    
6. Аудармашылар қызметін төлеу    
7. Залды жалдау    
8. Қазақстан Республикасының 

Сыртқы істер министрлігі рұқсат 
еткен басқа да шығындар

   

9. ...........................    
 Барлығы    

Анықтама ретінде: Міндеттемелерді қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар_______

Мемлекеттік мекеменің басшысы/ 
бюджеттік бағдарламалар əкімшісі ___________ __________________________________ 
   (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (болған кезде) 
Мемлекеттік мекеменің / 
бюджеттік бағдарламалар əкі мшісінің 
бас бухгалтері ___________ ___________________________________________________ 
   (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (болғ ан кезде)

Ескертпе: осы Қағидалардың 17-тармағына сəйкес осы нысан бойынша түсіндірме

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 2 желтоқсандағы №630 
бұйрығымен бекітілген Мемлекеттiк мекемелердің, бюджеттiк бағдарламалар 

əкiмшiлерiнiң жəне бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті органдардың бюдже ттiк 
есептiлiктi жасау жəне ұсыну қағидаларына 6-қосымша 

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан
 Кредиторлық берешек туралы есеп 

__________________________________ 
Есепті кезең

20________ жылға арналған

Индекс: 4-КБ-Б нысаны
Білдіретін тұлғалар тобы:
Мемлекеттік мекеме__________________________________________________________
Бюджеттік бағдарламалар əкімшісі______________________________________________
бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уəкiлеттi органдары; 
ведомство.
Қайда ұсынылады: бюджеттік бағдарламалар əкімшісіне/ бюджетті атқару жөніндегі 

уəкілетті органға/ведомствоға
Мерзімділігі: жарты жылдық, жылдық
Ұсынылу мерзімі:
- мемлекеттік мекемелер үшін бюджеттік бағдарламалар əкімшілері белгілейді;
- жергілікті бюджеттік бағдарламалар əкімшілері үшін бюджетті атқару жөніндегі жергілікті 

уəкілетті органдар белгілейді;
- республикалық бюджеттік бағдарламалар əкімшілері үшін-1 сəуірдегі жəне 1 қазандағы 

жағдай бойынша - есепті кезеңнен кейінгі айдың 15 күнінен кешіктірмей, 1 шілдедегі жəне 1 
қаңтардағы жағдай бойынша - ведомство белгілейді;

- ауданның, облыстық маңызы бар қаланың бюджетінің атқарылуы жөніндегі уəкілетті орган 
үшін облыс бюджетінің атқарылуы жөніндегі уəкілетті органымен белгiленеді;

- облыс, республикалық маңызы бар қала, астана бюджетінің атқарылуы жөніндегі уəкілетті 
орган үшін – 1 сəуірдегі жəне 1 қазандағы жағдай бойынша - есепті кезеңнен кейінгі айдың 
20 күнінен кешіктірмей; 

- облыс, республикалық маңызы бар қала, астана бюджетінің атқарылуы жөніндегі уəкілетті 
орган үшін -1 шілдедегі жəне 1 қаңтардағы - 20 тамыздан кешіктірмей, есепті қаржы жылы үшін 
– есепті қаржы жылынан кейінгі 15 ақпанға дейін;

- ведомство үшін -1 сəуірдегі жəне 1 қазандағы жағдай бойынша - есепті кезеңнен кейінгі 
айдың 25-і күнінен кешіктірмей

- ведомство үшін -1 шілдедегі жəне 1 қаңтардағы жағдай бойынша - 25 тамыздан 
кешіктірмей, есепті қаржы жылы үшін - есепті қаржы жылынан кейінгі 20 ақпанға дейін. Өлшем 
бірлігі: мың теңге.

Бюджеттің түрі_________________ 
Өлшем бірлігі: мың теңге

Бюджеттік 
бағдарламалар 

əкімшісі

Функцио-
налдық 
топ

Бағдар-
лама

Кіші 
бағдар-
лама

Ерекшелігі Атауы Ағымдағы қаржы жылы-
на арналған бюджеттік 
бағдарламаларды (кіші 
бағдарламаларды) 

қаржыландыру жоспары
1 2 3 4 5 6 7
       

 Кестенің жалғасы

Барлығы берешек
өткен жылдың 

берешегі
ағым-
дағы 
жыл-
дың 
бере-
шегі

бере-
шек 
жиы-
ны (9 
б.+10 
б.)

оның ішінде Бере-
шектің 
барлығы 
(11 б. – 
12 б.)

Бюджеттік 
бағдарла-
маларды 

қаржыландыру 
жоспарына 
кредиторлық 
берешек, % 
(14-б.:7-б.)*

жылдың 
басына

ағымдағы 
жылғы 
өтеуді 
ескер-
генде 

қалдығы

төлеу мерзімі 
басталмаған 
міндеттемелер 
бойынша бере-
шек сомасы

Қуыным 
мерзімі 

аяқталған 
берешек 
сомасы

8 9 10 11 12 13 14 15
        

Жергілікті атқарушы органның басшысы ___________ ________________________________ 
 М.О.   (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (болған кезде) 
**Ведомствоның /бюджетті атқару 
жөніндегі жергілікті уəкілетті органның 
басшысы ___________________________________________________________________ 
        (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (болған кезде) М.О.
 **Деректерді жасауға жауапты 
құрылымдық бөлімшенің 
басшысы ___________________________________________________________________ 
 М.О. (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (болған кезде)
 Мемлекеттік мекеменің басшысы/ бюджеттік бағдарламалар əкімшісі ___________ _____
____________________________________________________________________________ 

(қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (болған кезде) М.О.
 Мемлекеттік мекеменің / 
бюджеттік бағдарламалар əкімшісінің 
бас бухгалтері ___________ ___________________________________________________ 
  (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (болған кезде)
 * бағанды бюджеттің атқарылуы жөніндегі уəкілетті органдар ғана толтырады 
** ведомствоның қолтаңбасы республикалық бюджеттің нысандары үшін ғана көзделген
Ескертпе: осы Қағидалардың 25-тармағына сəйкес осы нысан бойынша түсіндірме

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 2 желтоқсандағы №630 
бұйрығымен бекітілген Мемлекеттiк мекемелердің, бюджеттiк бағ дарламалар 

əкiмшiлерiнiң жəне бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті органдардың бюджеттiк 
есептiлiктi жасау жəне ұсыну қағидаларына 7-қосымша 

 Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан
 Кредиторлық берешек туралы есеп __________________________________ 

20________ жылға арналған

Индекс: 4- КБ-Ө нысаны
Білдіретін тұлғалар тобы:
Мемлекеттік мекеме_________________________
Бюджеттік бағдарламалар əкімшісі___________________ _____
бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уəкiлеттi органдары; 
ведомство.
Қайда ұсынылады: бюджеттік бағдарламалар əкімшісіне/ бюджетті атқару жөніндегі 

уəкілетті органға/ ведомствоға
Мерзімділігі: жарты жылдық, жылдық
Ұсынылу мерзімі:
- мемлекеттік мекемелер үшін бюджеттік бағдарламалар əкімшілері белгілейді;
- жергілікті бюджеттік бағдарламалар əкімшілері үшін бюджетті атқару жөніндегі жергілікті 

уəкілетті органдар белгілейді;
- республикалық бюджеттік бағдарламалар əкімшілері үшін-1 сəуірдегі жəне 1 қазандағы 

жағдай бойынша - есепті кезеңнен кейінгі айдың 15 күнінен кешіктірмей, 1 шілдедегі жəне 1 
қаңтардағы жағдай бойынша - ведомство белгілейді;

- ауданның, облыстық маңызы бар қаланың бюджетінің атқарылуы жөніндегі уəкілетті орган 
үшін облыс бюджетінің атқарылуы жөніндегі уəкілетті органымен белгiленеді;

- облыс, республикалық маңызы бар қала, астана бюджетінің атқарылуы жөніндегі уəкілетті 
орган үшін – 1 сəуірдегі жəне 1 қазандағы жағдай бойынша - есепті кезеңнен кейінгі айдың 
20 күнінен кешіктірмей; 

- облыс, республикалық маңызы бар қала, астана бюджетінің атқарылуы жөніндегі уəкілетті 
орган үшін -1 шілдедегі жəне 1 қаңтардағы - 20 тамыздан кешіктірмей, есепті қаржы жылы үшін 
– есепті қаржы жылынан кейінгі 15 ақпанға дейін;

- ведомство үшін -1 сəуірдегі жəне 1 қазандағы жағдай бойынша - есепті кезеңнен кейінгі 
айдың 25-і күнінен кешіктірмей

- ведомство үшін -1 шілдедегі жəне 1 қаңтардағы жағдай бойынша - 25 тамыздан 
кешіктірмей, есепті қаржы жылы үшін - есепті қаржы жылынан кейінгі 20 ақпанға дейін. 

Бюджеттің түрі_________________ 
Өлшем бірлігі: мың теңге

Бюджеттік 
бағдарла-малар 

əкімшісі

Функцио-
налдық 
топ

Бағдарлама Кіші 
бағдар-
лама

Ақылы қызмет 
/ өзге де 

көздердің коды

Ақылы көрсетілетін 
қызметтер мен өзге 
де көздердің атауы

1 2 3 4 5 6
      

кестенің жалғасы

Барлығы берешек
Өткен жылдар берешегі Ағымдағы 

жылдың 
берешегі

Жиыны 
(8б.+9б.)

оның ішінде
жылдың 
басына

ағымдағы жылғы 
өтеуді ескерген-
де қалдығы

төлеу мерзімі бастал-
маған міндеттемелер 
бойынша берешек 

сомасы

қуыным мерзімі 
аяқталған бере-
шек сомасы

7 8 9 10 11 12 
 Жергілікті атқарушы органның басшысы ___________ _______________________________ 
   (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (болған кезде) 
 М.О.
*Ведомствоның /бюджетті атқару 
жөніндегі жергілікті уəкілетті органның 
басшысы ___________________________________________________________________ 
  (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (болған кезде) 
 М.О.
*Деректерді жасауға жауапты 
құрылымдық бөлімшенің 
басшысы ___________________________________________________________________ 
  (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (болған кезде)
Мемлекеттік мекеменің басшысы/ 
бюджеттік бағдарламалар əкімшісі ___________ __________________________________ 
   (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (болған кезде) М.О.
Мемлекеттік мекеменің / 
бюджеттік бағдарламалар əкімшісінің 
бас бухгалтері __________ _ ___________________________________________________ 
   (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (болған кезде)
 
 * ведомствоның қолтаңбасы республикалық бюджеттің нысандары үшін ғана көзделген
Ескертпе: осы Қағидалардың 29-тармағына сəйкес осы нысан бойынша түсіндірме

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 2 желтоқсандағы №630 
бұйрығымен бекітілген Мемлекеттiк мекемелердің, бюджеттiк ба ғдарламалар 

əкiмшiлерiнiң жəне бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті органдардың бюджеттiк 
есептiлiктi жасау жəне ұсыну қағидаларына 8-қосымша 

 
Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

 
Дебиторлық берешек туралы есеп 

________________________________ 
Есепті кезең

20________ жылға арналған

Индекс: 5-ДБ-Б нысаны
Білдіретін тұлғалар тобы:
Мемлекеттік мекеме_________________________
Бюджеттік бағдарламалар əкімшісі________________________
бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уəкiлеттi органдары; 
ведомство.
Қайда ұсынылады: бюджеттік бағдарламалар əкімшісіне/ бюджетті атқару жөніндегі 

уəкілетті органға/ ведомствоға
Мерзімділігі: жарты жылдық, жылдық
Ұсынылу мерзімі:
- мемлекеттік мекемелер үшін бюджеттік бағдарламалар əкімшілері белгілейді;
- жергілікті бюджеттік бағдарламалар əкімшілері үшін бюджетті атқару жөніндегі жергілікті 

уəкілетті органдар белгілейді;
- республикалық бюджеттік бағдарламалар əкімшілері үшін-1 сəуірдегі жəне 1 қазандағы 

жағдай бойынша - есепті кезеңнен кейінгі айдың 15 күнінен кешіктірмей, 1 шілдедегі жəне 1 
қаңтардағы жағдай бойынша - ведомство белгілейді;

- ауданның, облыстық маңызы бар қаланың бюджетінің атқарылуы жөніндегі уəкілетті орган 
үшін облыс бюджетінің атқарылуы жөніндегі уəкілетті органымен белгiленеді;

- облыс, республикалық маңызы бар қала, астана бюджетінің атқарылуы жөніндегі уəкілетті 
орган үшін – 1 сəуірдегі жəне 1 қазандағы жағдай бойынша - есепті кезеңнен кейінгі айдың 
20 күнінен кешіктірмей; 

- облыс, республикалық маңызы бар қала, астана бюджетінің атқарылуы жөніндегі уəкілетті 
орган үшін -1 шілдедегі жəне 1 қаңтардағы - 20 тамыздан кешіктірмей, есепті қаржы жылы үшін 
– есепті қаржы жылынан кейінгі 15 ақпанға дейін;

- ведомство үшін -1 сəуірдегі жəне 1 қазандағы жағдай бойынша - есепті кезеңнен кейінгі 
айдың 25-і күнінен кешіктірмей

- ведомство үшін -1 шілдедегі жəне 1 қаңтардағы жағдай бойынша - 25 тамыздан 
кешіктірмей, есепті қаржы жылы үшін - есепті қаржы жылынан кейінгі 20 ақпанға дейін.

Бюджеттің түрі_________________ 
Өлшем бірлігі: мың теңге

Бюджеттік 
бағдарлама 
əкімшісі

Функцио-
налдық 
топ

Бағдар-
лама

Кіші 
бағдар-
лама

Ерек-
шелік

Атауы Ағымдағы қаржы жылына арналған 
бюджеттік бағдарламаларды (кіші 
бағдарламаларды) қаржыландыру 

жоспары
1 2 3 4 5 6 7
       

кестенің жалғасы

Барлығы берешек
өткен жылдардың берешегі ағым-

дағы 
жыл-
дың 
бере-
шегі

Жиы-
ны 

(11б+ 
12б.)

Оның ішінде
Жыл 
ба-
сына

Ағымдығы 
жылы өтелген 
берешек со-

масы

Ағым-
дағы 
жылы 
өтел-
генін 
ескер-
гендегі 
бере-
шек 
(8б - 

9б-10-б)

Аванс-
тық 

төлем 
сома-
сы (ал-
дын 
ала 

төлеу)

Ағымдағы қаржы жылы-
на арналған бюджеттік 
бағдарламаларды (кіші 
бағдарламаларды) 
қаржыландыру жо-
спарына аванстық 

төлемдер сомасының 
(асыра төлеу) 
қатынастары 
14-б.:7-б.%,*

қуыным 
мерзімі 
өткен 

берешек 
сомасыбюд-

жеттің 
кірісіне 
ауда-
рыл-
ғаны

өзге 
негіз-
деме-
лер 
бой-
ынша

8 9 10 11 12 13 14 15 16
          

 Жергілікті атқарушы органның басшысы ___________ _______________________________ 
 М.О.  (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (болған кезде) М.О.
 **Ведомствоның /бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уəкілетті органның басшысы ____
_____________________________________________________________________________ 

(қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (болған кезде) 
 
 **Деректерді жасауға жауапты құрылымдық бөлімшенің басшысы ___________________
_____________________________________________________________________________ 

(қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (болған кезде)
Мемлекеттік мекеменің басшысы/ 
бюджеттік бағдарламалар əкімшісі ___________ __________________________________ 
   (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (болған кезде) 
 М.О.
Мемлекеттік мекеменің / 
бюджеттік бағдарламалар əкімшісінің 
бас бухгалтері ___________ ___________________________________________________ 
  (қолы) (тегі, аты, əкесінің ат ы (болған кезде)

 * бағанды бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті органдар ғана толтырады ** ведомствоның 
қолтаңбасы тек республикалық бюджеттің нысандары үшін көзделген 

Ескертпе: осы Қағидалардың 31-тармағына сəйкес осы нысан бойынша түсіндірме

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 2 желтоқсандағы №630 
бұйрығымен бекітілген Мемлекеттiк мекемелердің, бюджеттiк бағдарламалар 

əкiмшiлерiнiң жəне бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті органдардың бюджеттiк 
есептiлiктi жасау жəне ұсыну қағидаларына 9-қосымша 

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Дебиторлық берешек туралы есеп

________________________________

Есепті кезең
20________ жылға арналған

 
Индекс: 5-ДБ-Ө нысаны
Білдіретін тұлғалар тобы:
Мемлекеттік мекеме__________________________________________________________
Бюджеттік бағдарламалар əкімшісі______________________________________________
бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уəкiлеттi органдары; 
ведомство.

(Жалғасы. Басы 26-бетте) 

(Жалғасы 28-бетте) 
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Қайда ұсынылады: бюджеттік бағдарламалар əкімшісіне/ бюджетті атқару жөніндегі 
уəкілетті органға/ ведомствоға

Мерзімділігі: жарты жылдық, жылдық
Ұсынылу мерзімі:
- мемлекеттік мекемелер үшін бюджеттік бағдарламалар əкімшілері белгілейді;
- жергілікті бюджеттік бағдарламалар əкімшілері үшін бюджетті атқару жөніндегі жергілікті 

уəкілетті органдар белгілейді;
- республикалық бюджеттік бағдарламалар əкімшілері үшін-1 сəуірдегі жəне 1 қазандағы 

жағдай бойынша - есепті кезеңнен кейінгі айдың 15 күнінен кешіктірмей, 1 шілдедегі жəне 1 
қаңтардағы жағдай бойынша - ведомство белгілейді;

- ауданның, облыстық маңызы бар қаланың бюджетінің атқарылуы жөніндегі уəкілетті орган 
үшін облыс бюджетінің атқарылуы жөніндегі уəкілетті органымен белгiленеді;

- облыс, республикалық маңызы бар қала, астана бюджетінің атқарылуы жөніндегі уəкілетті 
орган үшін – 1 сəуірдегі жəне 1 қазандағы жағдай бойынша - есепті кезеңнен кейінгі айдың 
20 күнінен кешіктірмей; 

- облыс, республикалық маңызы бар қала, астана бюджетінің атқарылуы жөніндегі уəкілетті 
орган үшін -1 шілдедегі жəне 1 қаңтардағы - 20 тамыздан кешіктірмей, есепті қаржы жылы үшін 
– есепті қаржы жылынан кейінгі 15 ақпанға дейін;

- ведомство үшін -1 сəуірдегі жəне 1 қазандағы жағдай бойынша - есепті кезеңнен кейінгі 
айдың 25-і күнінен кешіктірмей

- ведомство үшін -1 шілдедегі жəне 1 қаңтардағы жағдай бойынша - 25 тамыздан 
кешіктірмей, есепті қаржы жылы үшін - есепті қаржы жылынан кейінгі 20 ақпанға дейін.

Бюджеттің түрі_________________ 
Өлшем бірлігі: мың теңге

Бюджеттік 
бағдарламалар 

əкімшісі

Функционалдық 
топ

Бағдарлама Кіші 
бағдарлама

Ақылы 
қызмет/ 
өзге де 
көздердің 
коды

Ақылы 
көрсетілетін 

қызметтер мен 
өзге де көздердің 

атауы
1 2 3 4 5 6
      

кестенің жалғасы

Барлығы берешек
өткен жылдар берешегі ағымдағы 

жылдың 
берешегі

Жиыны 
(10б+11б)

оның ішінде
жыл 
басы-
на

ағымдағы жылы өтелген 
берешек сомасы

ағымдағы 
жылы 

өтелгенін 
ескергендегі 
берешек 

(7б- 8б- 9б)

аванстық 
төлем 
сомасы 
(алдын 
ала 

төлеу)

қуыным 
мерзімі 
өткен 

берешек 
сомасы

бюджеттің 
кірісіне 

аударылғаны

өзге 
негіздемелер 
бойынша

7 8 9 10 11 12 13 14
         
 Жергілікті атқарушы органның басшысы ___________ _______________________________
   (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (болған кезде) 
*Ведомствоның /бюджетті атқару 
жөніндегі жергілікті уəкілетті органның 
басшысы ___________________________________________________________________ 
  (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (болған кезде) М.О.
 М.О.
*Деректерді жасауға жауапты 
құрылымдық бөлімшесінің 
басшысы ___________________________________________________________________ 
  (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (болған кезде)
 Мемлекеттік мекеменің басшысы/
 бюджеттік бағдарламалар əкімшісі ___________ _________________________________ 
   (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (болған кезде) 
 М.О.
Мемлекеттік мекеменің / 
бюджеттік бағдарламалар əкімшісінің 
бас бухгалтері ___________ ___________________________________________________ 
  (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (болған кезде)

 * ведомствоның қолтаңбасы тек республикалық бюджеттің нысандары үшін көзделген
Ескертпе: осы Қағидалардың 32-тармағына сəйкес осы нысан бойынша түсіндірме

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 2 желтоқсандағы №630 
бұйрығымен бекітілген Мемлекеттiк мекемелердің, бюджеттiк бағдарламалар 

əкiмшiлерiнiң жəне бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті органдардың бюджеттiк 
есептiлiктi жасау жəне ұсыну қағидаларына 10-қосымша 

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан
_________________ жылға арналған

 Есепті кезең 
__________________бюджеттің атқарылуы туралы есеп

             (бюджеттің атауы)

Индекс: 7-БАЕ нысаны
Білдіретін тұлғалар тобы:
- бюд жетті атқару жөніндегі жергілікті уəкілетті органдар, ведомство 
Қайда ұсынылады: жоғары тұрған бюджеттің атқарылуы жөніндегі уəкілетті органға 
Мерзімділігі: жарты жылдық, жылдық
Ұсынылу мерзімі:
- ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінің атқарылуы жөніндегі уəкілетті орган 

үшін облыс бюджетінің атқарылуы жөніндегі уəкілетті органымен белгiленеді;.
- (астана, республикалық маңызы бар қала) облыс бюджетінің атқарылуы жөніндегі уəкілетті 

орган үшін – есепті кезеңнен кейінгі айдың 12 күнінен кешіктірмей жəне есепті жылдан кейінгі 
жылдың 1 ақпанынан кешіктірмей;

- ведомство үшін - сыртқы қарыздар есебiнен есептi кезеңнiң соңғы айының кассалық опе-
рацияларын есепке алмастан - есептiден кейiнгi айдың 3-інен кешiктiрмей; сыртқы қарыздар 
есебiнен есе птi кезеңнiң соңғы айының кассалық операцияларын ескере отырып - есептiден 
кейiнгi айдың 10-ынан кешiктiрмей.

Республика (облыс, қала, аудан) ________________________
Өлшем бірлігі: мың теңге

Бюджеттік 
сыныпта-
ма код-
тары

Атауы Есепті 
қаржы 
жылына 
арналған 
бекітілген 
бюджет

Есепті 
қаржы 
жылына 
арналған 
нықты-
ланған 
бюджет

Есепті 
қаржы 
жылына 
арналған 
түзетілген 
бюджет

1 2 3 4 5
 I. Кірістер    
 Салықтық түсімдер    
 Салықтық емес түсімдер    
 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер    
 Трансферттер түсімдері    
 II. Шығындар    
 Жалпы сипаттағы Мемлекеттік қызметтер    
 Қорғаныс    
 Қоғамдық тəртіп, қауіпсіздік, құқықтық, 

соттық,қылмыстық-атқарушылық қызмет
   

 Білім беру    
 Денсаулық сақтау    
 Əлеуметтік көмек жəне Əлеуметтік 

қамсыздандыру
   

 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық    
 Мəдениет, спорт, туризм жəне ақпараттық 

кеңістік
   

 Отын-энергетикалық кешен жəне жер 
қойнауын пайдалану

   

 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерек-
ше қорға латын табиғи аумақтар, қоршаған 
ортаны жəне жануарлар əлемін қорғау, жер 
қатынастары

   

 Өнеркəсіп, сəулет, қала құрылысы жəне 
құрылыс қызметі

   

 Көлік жəне коммуникация    
 Өзгелер    
 Қызмет көрсету    
 Трансферты    
 III. Таза бюджеттік кредит беру    
 Бюджеттік кредиттер    
 Бюджет кредиттерін өтеу    
 IV. Қаржылық активтермен жасалтын опера-

циялар бойынша сальдо
   

 Қаржы активтерін сатып алу    
 Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан 

түсетін түсімдер
   

 V. Бюджеттің тапшылығы (профициті)    
 VI. Бюджеттің тапшылығын (профицитін) 

қаржыландыру
   

 Қарыздардың түсуі    
 Қарыздарды өтеу    
 Бюджет қаражатының пайдаланылатын 

қалдықтары
   

 Анықтама ретінде:    
 Бюджет қаражатының қалдықтары    
 Қаржы жылының басына бюджет 

қаражатының қалдықтары
   

 Есепті кезеңнің соңына бюджет қаражатының 
қалдықтары

   

кестенің жалғасы

Есепті кезеңге арналған 
түсімдердің жəне 
төлемдер бойын-

ша қаржыландыруды 
жиынтық жоспары, 

міндеттемелер бойын-
ша қаржыландырудың 
жиынтық жоспары

Қабыл-
данған 
міндет 
теме-
лер

Төлен-
беген 
міндет 
теме-
лер

Бюд-жеттік 
Бағдар-
ламалар 

(кіші 
бағдар-
ламалар) 
бойынша 
бюджет 

түсім-дерін 
жəне /неме-
се төленген 
міндетте-
мелерді 
атқару

Есепті қаржы 
жылына арналған 
түсімдер мен 
қаржылан-
дырудың 

жиынтық жоспа-
рына бюджеттік 
бағдарламалар 

(кіші бағдарлама 
лар) бойын-
ша бюджет 
түсімдерін 

атқару жəне/ не-
месе төленген 
міндеттеме лер 
(10-б.:6-б.), %

Атқарылған 
(бекітілген, 
түзетілген) 
бюджетке 
бюджеттік 
бағдарла-
малар (кіші 
бағдарла-
малар) бой-
ынша бюджет 
түсімдерін 
атқару жəне/ 

немесе 
төленген 
міндет-

темелер, %
төлемдер 
бойынша

міндеттемелер 
бойынша

6 7 8 9 10 11 12
       

Облыстың, республикалық маңызы 
бар қаланың, астананың ауданның 
əкімі (облыстық маңызы бар) __________ ________________________________________ 
               (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (болған кезде)
 М.О. 
Бюджетті атқару жөніндегі жергілікті 
уəкілетті органның басшысы __________ ________________________________________ 
   (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (болған кезде) 
Есепті қалыптастыруға жауапты 
бюджетті атқару жөніндегі жергілікті 
уəкілетті орган құрылымдық 
бөлімшесінің басшысы __ ________ _____________________________________________ 
   (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (болған кезде)

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 2 желтоқсандағы №630 
бұйрығымен бекітілген Мемлекеттiк мекемелердің, бюджеттiк бағдарламалар 

əкiмшiлерiнiң жəне бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті органдардың бюджеттiк 
есептiлiктi жасау жəне ұсыну қағидаларына 11-қосымша 

 
________________ жылға арналған 

____________________ атқарылуы туралы есеп 
(бюджеттің атауы) 

Кезеңділігі: айлық 
Өлшем бірлігі: мың теңге

 Бюджеттік 
сыныпта-
ма код-
тары

Атауы Есепті 
қаржы 
ылына 
арналған 
бекітілген 
бюджет

Есепті 
қаржы 
жылына 
арналған 

нақтыланған 
бюджет

Есепті 
қаржы 
жылына 
арналған 
түзетілген 
бюджет

1 2 3 4 5
 I. Кірістер    
 Салықтық түсімдер    
 Салықтық емес түсімдер    
 Негізгі капиталды сатудан түсетін 

түсімдер
   

 Трансферттер түсімдері    
 II. Шығындар    
 Жалпы сипаттағы Мемлекеттік 

қызметтер
   

 Қорғаныс    
 Қоғамды тəртіп, қауіпсіздік, құқықтық, 

соттық, қылмыстық–атқарушылық 
қызмет

   

 Білім беру    
 Денсаулық сақтау    
 Əлеуметтік көмек жəне əлеуметтік 

қамсыздандыру
   

 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық    
 Мəдениет, спорт, туризм жəн ақпараттық 

кеңістік
   

 Отын-энергетикалық кешен жəне жер 
қойнауын пайдалану

   

 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, 
ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, 
қоршағ ан ортаны жəне жануарлар 
əлемін қорғау, жер қатынастары

   

 Өнеркəсіп, сəулет, қала құрылысы жəне 
құрылыс қызметі

   

 Көлік жəне коммуникация    
 Өзгелер    
 Қызмет көрсету    
 Трансферттер    
 III.Таза бюджеттік кредит беру    
 Бюджеттік кредиттер    
 Бюджет кредиттерін өтеу    
 IV.Қаржылық активтермен жасалтын 

операциялар бойынша сальдо
   

 Қаржы активтерін сатып алу    
 Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан 

түсетін түсімдер
   

 V.Бюджеттің тапшылығы (профициті)    
 VI.Бюджеттің тапшылығын (профицитін) 

Қаржыландыру
   

 Қарыздардың түсуі    
 Қарыздарды өтеу    
 Бюджет қаражатының пайдаланылатын 

қалдықтары
   

 Анықтама үшін:    
 Бюджет қаражатының қалдықтары    
 Қаржы жылының басына бюджет 

қаражатының қалдықтары
   

 Есепті кезеңнің соңына бюджет 
қаражатының қалдықтары

   

 
 кестенің жалғасы

Есепті кезеңге 
арналған 

түсімдердің жəне 
төлемдербойынша 
қаржыландырудың 
жиынтық жоспа-

ры, міндеттемелер 
бойынша 

қаржыландырудың 
жиынтық жоспары

Қа-
был-
дан-
ған 
мін-
дет-
теме-
лер

Төлен-
беген 
мін-
дет-
теме-
лер

Бюд-жеттік 
бағдар-
ламалар 

(кіші бағдар-
ламалар) 
бойынша 
бюджет 

түсім-дерін 
жəне/неме-
се төленген 
міндет-

темелерді 
атқару

Есепті қаржы жылына 
арналған түсімдер мен 
қаржыландырудың 
жиынтық жоспа-
рына бюджеттік 

бағдарламалар (кіші 
бағдарламалар) 
бойынша бюджет 
түсімдерін атқару 

жəне /немесе төленген 
міндеттемелер 
(10-б.:6-б.),%

Атқарылған 
(бекітілген, 

түзетілген) бюд-
жетке бюджеттік 
бағдарламалар 

(кіші 
бағдарламалар) 
бойынша бюд-
жет түсімдерін 
атқару жəне не-
месе төленген 
міндеттемелер, 

%

төлем-
дер бо-
йынша

міндет-
темелер 
бойынша

6 7 8 9 10 11 12
       
       
       
       

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 2 желтоқсандағы №630 
бұйрығымен бекітілген Мемлекеттiк мекемелердің, бюджеттiк бағдарламалар 

əкiмшiлерiнiң жəне бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті органдардың бюджеттiк 
есептiлiктi жасау жəне ұсыну қағидаларына 12-қосымша 

нысан
_____________ жылға арналған Қазақстан Республикасының

  (бюджеттің атауы) 
шоғырландырылған бюджетінің атқарылуы туралы есеп

Мерзімділігі: жарты жылдық, жылдық
Өлшем бірлігі: мың теңге

Бюджеттік 
сыныпта-
ма код-
тары

Атауы Есепті қаржы 
жылына 
арналған 
бекітілген 

(түзетілген) 
бюджет

атқа-
рылуы

атқа-
рылуы 

%

1 2 3 4 5
 I. Кірістер    
 Салықтық түсімдер    
1 салықтық түсімдер    
 Салықтық емес түсімдер    
2 салыққа емес түсімдер    
 негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер    
3 негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер    
 II. Ұлттық қор басқарудан түсетін инвестициялық 

кірістер 
   

 III. Шығындар    
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер    
02 Қорғаныс    
03 Жалпы тəртіп, қауіпсіздік, құқықтық, соттық, 

қылмыстық-атқарушылық қызмет
   

04 Білім беру    
05 Денсаулық сақтау    
06 Əлеуметтік көмек жəне əлеуметтік 

қамсыздандыру
   

07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы    
08 Мəдениет, ақпарат,туризм жəне ақпараттық 

кеңістік
   

09 Отын-энергетика кешені жəне жерқойнауын 
пайдалану

   

10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы,ерекше 
қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ор-
таны жəне жануарлар əлемін қорғау, жер 
қатынастары

   

11 Өнеркəсіп, сəулет, қала құрылысы жəне 
құрылыс қызметі

   

12 Көлік жəне коммуникация    
13 Өзгелер    
14 Борышқа қызмет көрсету    
 IV. Ұлттық қорды басқаруға жəне жыл 

сайынғы сыртқы аудитті өткізуге байланысты 
шығыстарды жабу

   

 V. Таза бюджеттік кредит беру    
 Бюджеттік кредиттер    
06 Əлеуметтік көмек жəне əлеуметтік 

қамсыздандыру
   

10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерек-
ше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған 
ортаны жəне жануарлар əлемін қорғау, жер 
қатынастары

   

13 Өзгелер    
 Бюджеттік кредиттерді өтеу    
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу    
 VI. Қаржы активтерімен жасалатын операция-

лар бойынша сальдо
   

 Қаржы активтерін сатып алу    
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер    
02 Қорғаныс    
03 Жалпы тəртіп, қауіпсіздік, құқықтық, соттық, 

қылмыстық-атқарушылық қызмет
   

04 Білім беру    
05 Денсаулық сақтау    
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы    
09 Отын-энергетикакешені жəне жер қойнауын 

пайдалану
   

10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерек-
ше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған 
ортаны жəне жануарлар əлемін қорғау, жер 
қатынастары

   

12 Көлік жəне коммуникация    
13 Өзгелер    
 Мемлекеттің қаржы активтерін сатып алудан 

түсетін түсімдер
   

6 Мемлекеттің қаржы активтерін сатып алудан 
түсетін түсімдер

   

 VII. Тапшылық (профицит) бюджеті    
 VIII. Тапшылықты қаржыландыру (Тапшылықты 

пайдалану) бюджеті
   

 Қарыздардың түсімі    
7 Қарыздардың түсімі    
 Қарыздарды өтеу    
16 Қарыздарды өтеу    
 Бюджет қаражатының пайдаланылған 

қалдықтары
   

 Анықтама ретінде: Бюджет қаражатының 
қалдықтары

   

 Жыл басындағы бюджет қаражатының 
қалдықтары

   

 Жыл аяғындағы бюджет қаражатының 
қалдықтары

   
 
 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 2 желтоқсандағы №630 
бұйрығымен бекітілген Мемлекеттiк мекемелердің, бюджеттiк бағдарламалар 

əкiмшiлерiнiң жəне бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті органдардың бюджеттiк 
есептiлiктi жасау жəне ұсыну қағидаларына 13-қосымша 

 Нысан

_____________________________ жылға арналған 
Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қолма-қол 

ақшасын бақылау шотындағы ақша қозғалысы туралы есеп

Мерзімділігі: айлық, жылдық
Өлшем бірлігі: мың теңге

Бюджеттік 
сыныптама 
кодтары

Атауы Есепті 
қаржы 
жылына 
арналған 
жоспар

Өспелі 
қорытын 
дысымен 
есепті 
кезең 
үшін 
атқару

Жоспарға 
атқару, % 
(4-б.:3-б.)

1 2 3 4 5
 I. Кірістер    
 Бекітілген тізбе бойынша мұнай секторын 

ұйымдастырудан түскен салықтық түсімдер
   

 Мұнай секторын ұйымдастырудан түскен 
салықтық емес түсімдер

   

 Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер    
 II. Қаржы активтерін сатудан түскен түсімдер    
 Республикалық меншіктегі жəне таукенөндіру 

жəне өңдеу салаларына жататын 
мемлекеттік мүлікті жекешелендіруден түскен 
түсімдер

   

 ІІІ. ҚР Ұлттық қорының ҚБШ - на түскен 
түсімдер жиыны

   

 IV. ҚР Ұлттық қорының ҚБШ - сына ауда-
рымдар

   

 V. Түсімдер мен аударымдар сальдосы    
 VI. Қаржы жылының басына ҚР Ұлттық 

қорының ҚБШ - сындағы ақша қалдығы
   

 VII. Есепті кезеңнің соңына ҚР Ұлттық 
қорының ҚБШ - сындағы ақша қалдығы

   

 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 2 желтоқсандағы №630 
бұйрығымен бекітілген Мемлекеттiк мекемелердің, бюджеттiк бағдарламалар 

əкiмшiлерiнiң жəне бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті органдардың бюджеттiк 
есептiлiктi жасау жəне ұсыну қағидаларына 15-қосымша 

Əкімшілік деректер жина уға арналған нысан
Тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметті) өткізуінен түскен ақша түсімдері 

мен шығыстары жоспарларының орындалуы туралы есеп 
_____________ жылға арналған

  Есепті кезең

Индекс: 1-АҚ-УО нысаны
Білдіретін тұлғалар тобы:
Бюджетінің атқарылуы жөніндегі жергілікті уəкілетті орган;
ведомство 
Қайда ұсынылады: 
жоғары тұрған бюджеттің атқарылуы жөніндегі уəкілетті органға, 
ведоствоға.
Мерзімділігі: жарты жылдық, жылдық
Ұсынылу мерзімі:
- аудан (республикалық маңызы бар қала) бюджетінің атқарылуы жөніндегі уəкілетті орган 

үшін облыстық бюджеттің атқарылуы жөніндегі уəкілетті органмен белгіленеді;
- облыстық (астана, республикалық маңызы бар қала) бюджетінің атқарылуы жөніндегі 

уəкілетті органдар үшін есепті жылдан кейінгі айдың 15 тамызынан жəне 20-шы ақшанынан 
кешіктірмей;

- ведомство үшін - есепті жылдан кейінгі 20 тамызынан кешіктірмей жəне 25 ақпаннан 
кешіктірмей;

- бюджеттің атқарылуы жөніндегі орталық уəкілетті орган үшін есептіден кейінгі күннің 15-
інен жəне 20-сынан кешіктірмей.

Бюджеттің түрі_________________ 
Өлшем бірлігі: мың теңге
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
010       Түсімдердің барлығы      

011       Қаржы жылдың 
басындағы қаражат 
қалдығы

     

012       Ағымдағы жылдың 
түсімдері

     

020       Шығыстардың 
барлығы

     

       оның ішінде 
ерекшеліктер бой-
ынша

     

021       олардан, бюджет 
кірісіне аударылғаны

     

030       Ағымдағы қаржы 
жылының есептілік 
кезеңінің аяғындағы 
қалдық ақша

     

Ведомствоның /бюджетті атқару 
жөніндегі жергілікті уəкілетті органның 
басшысы ____________ ______________________________________________________ 
  (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (болған кезде) 
Есепті қалыптастыруға жауапты, 
құрылымдық бөлiмшесiнiң басшысы___________ __________________________________ 
   (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (болған кезде)

Ескер тпе: осы Қағидалардың 24-тармағына сəйкес осы нысан бойынша түсіндірме

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 2 желтоқсандағы №630 
бұйрығымен бекітілген Мемлекеттiк мекемелердің, бюджетт iк бағдарламалар 

əкiмшiлерiнiң жəне бюджетті атқару жөніндег і уəкілетті органдардың бюджеттiк 
есептiлiктi жасау жəне ұсыну қағидаларына 15-қосымша 

 Республикалық бюджет көрсеткіштерінің атқарылуы туралы деректер
___ ___ жылға

Өлшем бірлігі: мың теңге
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 I. Кірістер         
 Салықтық түсімдер         
 Салықтық емес түсімдер         
 Негізгі капиталды сатудан 

түсетін түсімдер
        

 Трансферттер түсімдері         
 II. Шығындар         
 Жалпы сипаттағы 

мемлекеттік қызметтер
        

 Қоғамдық тəртіп, қауіпсіздік, 
құқықтық, соттық, 
қылмыстық-атқарушылық 
қызмет

        

 Білім беру         
 Денсаулық сақтау         
 Əлеуметтік көмек жəне 

əлеуметтік қамсыздандыру
        

 Тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық

        

 Мəдениет, спорт, туризм 
жəне ақпараттық кеңістік

        

 Отын-энергетикалық ке-
шен жəне жер қойнауын 
пайдалану

        

 Ауыл, су, орман, балық 
шаруашылығы, ерек-
ше қорғалатын табиғи 
аумақтар, қоршаған ортаны 
жəне жануарлар əлемін 
қорғау, жер қатынастары

        

 Өнеркəсіп, сəулет, қала 
құрылысы жəне құрылыс 
қызметі

        

 Көлік жəне коммуникация         
 Өзгелер         
 Қызмет көрсету         
 Трансферттер         
 III. Таза бюджеттік кре-

дит беру
        

 Бюджеттік кредиттер         
 Бюджет кредиттерін өтеу         
 IV. Қаржылық активтермен 

жасалтын операциялар 
бойынша сальдо

        

 Қаржы активтерін са-
тып алу

        

 Мемлекеттің қаржы 
активтерін сатудан түсетін 
түсімдер

        

 V.Бюджеттің тапшылығы 
(профициті)

        

 VI.Бюджеттің 
тапшылығын (профицитін) 
Қаржыландыру

        

 Қарыздардың түсуі         
 Қарыздардың өтуі         
 Бюджет қаражатының пай-

даланылатын қалдықтары
        

 Анықтама үшін:         
 Бюджет қаражатының 

қалдықтары
        

 Қаржы жылының соңына 
бюджет қаражатының 
қалдықтары

        

 Есепті кезеңнің соңына 
бюджет қаражатының 
қалдықтары

        

 оның ішінде сыртқы 
қарыздар есебінен

        
 
 Ведомствоның /бюджетті атқару 
жөніндегі жергілікті уəкілетті органның басшысы ____________________________________
   (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (болған кезде) 
 М.О.
 Жиынтық жоспарды қалыптастыруға жəне 
жүргізуге жауапты, құрылымдық 
бөлiмшесiнiң басшысы _________ ______________________________________________ 
  (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (болған кезде)

 Деректерді құруға жауапты 
құрылымдық бөлімшенің басшысы ____________ ___________________________________ 
   (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (болған кезде)

Ескертпе: Осы Қағидалардың 63-тармағына сəйкес осы нысан бойынша түсіндірме 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 2 желтоқсандағы №630 
бұйрығымен бекітілген Мемлекеттiк мекемелердің, бюджеттiк бағдарламалар 

əкiмшiлерiнiң жəне бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті органдардың бюджеттiк 
есептiлiктi жасау жəне ұсыну қағидаларына 16-қосымша 

 Есепті деректерді салыстыру актісі 
20___ жылғы __________

Республика (облыс, қала, аумақ)________________________________________________ 
Мерзімділік айлық, жылдық ____________________________________________________ 
Өлшем бірлік: мың.теңге

р/с 
№

Атауы Бюджеттің 
атқарылуы 
жөніндегі 
уəкілетті 
органның 
деректері 
бойынша

Ведомствоның 
аумақтық 

бөлімшесінің 
деректері бой-

ынша

алшақтық 
(+,-)

1 2 3 4 5
1 Бекітілген бюджет    
1.1 Кіріс    
1.2 Шығын    
1.3 Бюджеттік кредит    
1.4 Бюджеттік кредиттерді өтеу    
1.5 Қаржы активтерін сатып алу    
1.6 Қаржы активтерін сатудан түскентүсім    
1.7 Қарыздар түсімі    
1.8 Қарыздарды өтеу    
2 Нақтыланған бюджет    
2.1 Кіріс    
2.2 Шығын    
2.3 Бюджеттік кредит    
2.4 Бюджеттік кредиттерді өтеу    
2.5 Қаржы активтерін сатып алу    
2.6 Қаржы активтерін сатудан түскен түсім    
2.7 Қарыздардың түсімі    
2.8 Қарыздарды өтеу    
3 Түзетілген бюджет    
3.1 Кіріс    
3.2 Шығын    
3.3 Бюджеттік кредит    
3.4 Бюджеттік кредиттерді өтеу    
3.5 Қаржы активтерін сатып алу    
3.6 Қаржы активтерін сатудан түскентүсім    
3.7 Қарыздардың түсімі    
3.8 Қарыздарды өтеу    
4 Есепті кезеңдегі төлемдер бойынша 

қаржыландыру түсімдердің жиынтық жоспары
   

4.1 Кіріс    
4.2 Шығын    
4.3 Бюджеттік кредит    
4.4 Бюджеттік кредиттерді өтеу    
4.5 Қаржы активтерін сатып алу    
4.6 Қаржы активтерін сатудан түскентүсім    
4.7 Қарыздар түсімі    
4.8 Қарыздарды өтеу    
5 Есепті кезеңдегі міндеттемелер бойынша 

жиынтық жоспары
   

5.1 Шығын    
5.2 Бюджеттік кредит    
5.3 Қаржы активтерін сатып алу    
5.4 Қарыздардың өтелуі    
6 Бюджеттік түсімдердің жəне/немесе төленген 

міндеттемелердің орындалуы
   

6.1 Кіріс    
6.2 Шығын    
6.3 Бюджеттік кредит    
6.4 Бюджеттік кредиттерді өтеу    
6.5 Қаржы активтерін сатып алу    
6.6 Қаржы активтерін сатудан түскен түсім    
6.7 Қарыздардың түсімі    
6.8 Қарыздарды өтеу    
7 Қаржылық жыл басындағы бюджеттік 

қаражаттар
   

8 Қаржылық жыл соңына бюджеттік қаражаттар    
9 ҚР ҰБ салымдарын (депозиттер) ақша ор-

наластыру үшін бюджеттің атқару жөніндегі 
орталық уəкілетті органдарға берілген, 
уақытша бос бюджет қаражаты

   

 
Бюджеттің атқарылуы жөніндегі жергілікті 
уəкілетті органның басшысы ______ ____________________________________________ 
   (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (болған кезде) 
 М.О.
Бюджеттің атқарылуы туралы есепті 
қалыптастыруға жауапты жергілікті 
уəкілетті органның құрылымдық 
бөлімшесінің басшысы ________ ________________________________________________ 
        (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (болған кезде)
 Ведомствоның аумақтық 
бөлімшесінің басшысы _______ ________________________________________________ 
  (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (болған кезде) 
 М.О.
 Ведомствоның аумақтық 
бөлімшесі тиісті құрылымдық 
бөлімшесінің басшысы ________ _______________________________________________ 
  (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (болған кезде)
 Ескертпе: салыстыр у актісіне алшақтық болған жағдайда алшақтықтың туындау себептері 

толық таратып жазылған түсіндірме жазба қоса беріледі

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 2 желтоқсандағы №630 
бұйрығымен бекітілген Мемлекеттiк мекемелердің, бюджеттiк бағдарл амалар 

əкiмшiлерiнiң жəне бюджетті атқару  жөніндегі уəкілетті органдардың бюджеттiк 
есептiлiктi жасау жəне ұсыну қағидаларына 17-қосымша 

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Бюджеттік инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) іске асыруға жəне 

__________________ облысы бюджеті бойынша заңды тұлғалардың жарғылық капита-
лын қалыптастыруға жəне ұлғайтуға бағытталған бюджеттік бағдарламаларды бөле 

отырып, даму бюджеттік бағдарламаларын атқару туралы есеп
 

Есепті кезең
____________________ жылдар 

Индекс: 6-ДББ нысан
Білдіретін тұлғалар тобы:
төмен тұрған бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті орган
Қайда ұсынылады жоғарыда тұрған бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті органға 
Облыс, республикалық маңызы бар қала, астана, аудан (облыстық маңызы бар қала)______
Қайда ұсынылады: жоғарыда тұрған бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті органға 
 Кезеңділігі: айлық
Ұсынылу мерзімі:
- ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінің атқарылуы жөніндегі уəкілетті орган 

үшін облыс бюджетінің атқарылуы жөніндегі уəкілетті органымен белгiленеді;.
- (астана, республикалық маңызы бар қала) облыс бюджетінің атқарылуы жөніндегі уəкілетті 

орган үшін – есепті кезеңнен кейінгі айдың 12 күнінен кешіктірмей жəне есепті жылдан кейінгі 
жылдың 1 ақпанынан кешіктірмей.

 Өлшем бірлігі: мың теңге
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 Даму бюджеттік 

бағдарламалары
         

 Инвестициялық жобалар          
 Заңды тұлғалардың 

жарғылық капиталын 
қалыптастыруға жəне 
ұлғайтуға бағытталған 
инвестициялар

         

 Өзге           
 Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың ауданның (облыстық маңызы 

бар) əкімі ___________ ____________________________________________________________ 
  (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (болған кезде) 
Бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уəкілетті органның басшысы ___________ _________

______________________________________________________________________________ 
(қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (болған кезде) 

Есепті қалыптастыруға жауапты бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уəкілетті орган 
құрылымдық бөлімшесінің басшысы ___________ ____________________________________ 

   (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (болған кезде) 
Ескертпе: Осы Қағидалардың 88-тармағына сəйкес осы нысан бойынша түсіндірме 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 2 желтоқсандағы №630 
бұйрығымен бекітілген Мемлекеттiк мекемелердің, бюджеттiк бағдарламалар 

əкiмшiлерiнiң жəне бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті органдардың бюджеттiк 
есептiлiктi жасау жəне ұсыну қағидаларына 18-қосымша 

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Бюджет қаражаты есебінен кредиторлық берешектің қалыптасу 

себептері туралы ақпарат 
Есепті кезең

____________________ жылдар 

Индекс: 4- С-КБ –Б нысан
Білдіретін тұлғалар тобы:
Мемлекеттік мекеме_________________________
Бюджеттік бағдарламалар əкімшісі________________________
бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уəкiлеттi органдары; 
ведомство.
Қайда ұсынылады: бюджеттік бағдарламалар əкімшісіне/ бюджетті атқару жөніндегі 

уəкілетті органға/ ведомствоға
Кезеңділігі: тоқсандық, жылдық
Ұсыну мерзімі:
- мемлекеттік мекемелер үшін бюджеттік бағдарламалар əкімшілері белгілейді;
- жергілікті бюджеттік бағдарламалар əкімшілері үшін бюджетті атқару жөніндегі жергілікті 

уəкілетті органдар белгілейді;
- республикалық бюджеттік бағдарламалар əкімшілері үшін-1 сəуірдегі жəне 1 қазандағы 

жағдай бойынша - есепті кезеңнен кейінгі айдың 15 күнінен кешіктірмей, 1 шілдедегі жəне 1 
қаңтардағы жағдай бойынша - ведомство белгілейді;

- ауданның, облыстық маңызы бар қаланың бюджетінің атқарылуы жөніндегі уəкілетті орган 
үшін облыс бюджетінің атқарылуы жөніндегі уəкілетті органымен белгiленеді;

- облыс, республикалық маңызы бар қала, астана бюджетінің атқарылуы жөніндегі уəкілетті 
орган үшін – 1 сəуірдегі жəне 1 қазандағы жағдай бойынша - есепті кезеңнен кейінгі айдың 
20 күнінен кешіктірмей; 

- облыс, республикалық маңызы бар қала, астана бюджетінің атқарылуы жөніндегі уəкілетті 
орган үшін -1 шілдедегі жəне 1 қаңтардағы - 20 тамыздан кешіктірмей, есепті қаржы жылы үшін 
– есепті қаржы жылынан кейінгі 15 ақпанға дейін;

- ведомство үшін -1 сəуірдегі жəне 1 қазандағы жағдай бойынша - есепті кезеңнен кейінгі 
айдың 25-і күнінен кешіктірмей

- ведомство үшін -1 шілдедегі жəне 1 қаңтардағы жағдай бойынша - 25 тамыздан 
кешіктірмей, есепті қаржы жылы үшін - есепті қаржы жылынан кейінгі 20 ақпанға дейін. 

Бюджеттің түрі _______________________________________ Өлшем бірлігі: мың теңге
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*Мемлекеттік мекеменің басшысы/ 
бюджеттік бағдарламалар əкімшісі ___________ ___________________________________ 
   (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (болған кезде) 
Мемлекеттік мекеменің / 
бюджеттік бағдарламалар əкімшісінің 
бас бухгалтері ___________ ___________________________________________________ 
  (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (болған кезде) 
*Ведомствоның /бюджетті атқару 
жөніндегі жергілікті уəкілетті органның басшысы ____________________________________ 
   (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (болған кезде) 
*Деректерді құруға жауапты 
құрылымдық бөлімшенің 
басшысы _______________ ___________________________________________________ 
  (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (болған кезде) 
 * ведомствоның қолтаңбасы тек республикалық бюджеттің нысандары үшін көзделген

Ескертпе: Осы Қағидалардың 33-тармағына сəйкес осы нысан бойынша түсіндірме 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 2 желтоқсандағы №630 
бұйрығымен бекітілген Мемлекеттiк мекемелердің, бюджеттiк бағдарламалар 

əкiмшiлерiнiң жəне бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті органдардың бюджеттiк 
есептiлiктi жасау жəне ұсыну қағидаларына 19-қосымша 

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Өзге қаражат есебінен, сондай-ақ жетіспеушіліктер мен талан-таражға салу 

нəтижесінде бюджет қаражаты есебінен пайда болған берешектің пайда болу туралы 
ақпарат себептері

Есепті кезең
____________________ жылдар 

Индекс: 4-С-КБ-Ө/ 5-С-ДБ-Ө-нысан
Білдіретін тұлғалар тобы:
Мемлекеттік мекеме__________________________________________________________
Бюджеттік бағдарламалар əкімшісі______________________________________________
бюджеттi атқару жөнiндегi жергiлiктi уəкiлеттi органдары; 
ведомство.
Қайда ұсынылады: бюджеттік бағдарламалар əкімшісіне/ бюджетті атқару жөніндегі 

уəкілетті органға/ ведомствоға
Кезеңділігі: тоқсандық, жылдық
Ұсыну мерзімі:
- мемлекеттік мекемелер үшін бюджеттік бағдарламалар əкімшілері белгілейді;
- жергілікті бюджеттік бағдарламалар əкімшілері үшін бюджетті атқару жөніндегі жергілікті 

уəкілетті органдар белгілейді;
- республикалық бюджеттік бағдарламалар əкімшілері үшін-1 сəуірдегі жəне 1 қазандағы 

жағдай бойынша - есепті кезеңнен кейінгі айдың 15 күнінен кешіктірмей, 1 шілдедегі жəне 1 
қаңтардағы жағдай бойынша - ведомство белгілейді;

- ауданның, облыстық маңызы бар қаланың бюджетінің атқарылуы жөніндегі уəкілетті орган 
үшін облыс бюджетінің атқарылуы жөніндегі уəкілетті органымен белгiленеді;

- облыс, республикалық маңызы бар қала, астана бюджетінің атқарылуы жөніндегі уəкілетті 
орган үшін – 1 сəуірдегі жəне 1 қазандағы жағдай бойынша - есепті кезеңнен кейінгі айдың 
20 күнінен кешіктірмей; 

- облыс, республикалық маңызы бар қала, астана бюджетінің атқарылуы жөніндегі уəкілетті 
орган үшін -1 шілдедегі жəне 1 қаңтардағы - 20 тамыздан кешіктірмей, есепті қаржы жылы үшін 
– есепті қаржы жылынан кейінгі 15 ақпанға дейін;

- ведомство үшін -1 сəуірдегі жəне 1 қазандағы жағдай бойынша - есепті кезеңнен кейінгі 
айдың 25-і күнінен кешіктірмей

- ведомство үшін -1 шілдедегі жəне 1 қаңтардағы жағдай бойынша - 25 тамыздан 
кешіктірмей, есепті қаржы жылы үшін - есепті қаржы жылынан кейінгі 20 ақпанға дейін.

 Бюджеттің түрі _______________________________________ Өлшем бірлігі: мың теңге

Əкімшілігі Бағдар-
лама

Кіші 
бағдарлама

Ақылы 
қызметтердің 
коды/ өзге

Атауы Берешек 
сомасы

Берешектің 
қалыпта-
суының 
себептері

1 2 3 4 5 6 7
       
       
  Барлығы     

 *Мемлекеттік мекеменің басшысы/ 
Бюджеттік бағдарламалар 
Əкімшісі __________________ _________________________________________________ 
  (қолы) (тегі, аты, болған кездегі - əкесінің аты)
 Мемлекеттік мекеменің /
бюджеттік бағдарламалар əкімшісінің 
бас бухгалтері ______________________________________________________________ 
  (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (болған кезде) 
 *Ведомствоның /бюджетті атқару 
жөніндегі жергілікті уəкілетті органның 
басшысы ___________________________________________________________________ 
  (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (болған кезде) 
 *Деректерді құруға жауапты 
құрылымдық бөлімшенің 
басшысы _______________ ___________________________________________________ 
  (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (болған кезде)
 * ведомствоның қолтаңбасы тек республикалық бюджеттің нысандары үшін көзделген
Ескертпе: Осы Қағидалардың 35-тармағына сəйкес осы нысан бойынша түсіндірме 

(Жалғасы. Басы 26-27-беттерде) 

(Жалғасы бар) 


