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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 17 мамыр               №275            Астана қаласы

«Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму 
министрлігінің Геология және жер қойнауын пайдалану 
комитеті» мемлекеттік мекемесінің және оның аумақтық 

бөлімшелерінің ережелерін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 
міндетін атқарушының 2014 жылы 15 қазандағы №67 

бұйрығына өзгерістер енгізу туралы 
 
«Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір мəселелері туралы» Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2014 жылғы 19 қыркүйектегі № 995 қаулысына сəйкес бұйырамын:
1. «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Геология жəне жер 

қойнауын пайдалану комитеті» мемлекеттік мекемесінің жəне оның аумақтық бөлімшелерінің 
ережелерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
міндетін атқарушының 2014 жылғы 15 қазандағы № 67 бұйрығына (Нормативтік құқықтық 
актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9806 болып тіркелген, 2014 жылы 27 қазанда 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

бұйрықтың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Геология жəне жер 

қойнауын пайдалану комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесінің жəне оның аумақтық 
бөлімшелерінің ережелерін бекіту туралы»;

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«1. Мыналар:
1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 

министрлігінің Геология жəне жер қойнауын пайдалану комитеті» республикалық мемлекеттік 
мекемесінің ережесі;

2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес «Өскемен қаласындағы Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар жəне даму министрлігі Геология жəне жер қойнауын пайдалану комитетінің 
«Шығысқазжерқойнауы» Шығыс Қазақстан өңіраралық геология жəне жер қойнауын пайдалану 
департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес «Ақтөбе қаласындағы Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар жəне даму министрлігі Геология жəне жер қойнауын пайдалану комитетінің 
«Батысқазжерқойнауы» Батыс Қазақстан өңіраралық геология жəне жер қойнауын пайдалану 
департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

4) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сəйкес «Көкшетау қаласындағы Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар жəне даму министрлігі Геология жəне жер қойнауын пайдалану комитетінің 
«Солтүстікқазжерқойнауы» Солтүстік Қазақстан өңіраралық геология жəне жер қойнауын пай-
далану департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

5) осы бұйрыққа 5-қосымшаға сəйкес «Қарағанды қаласындағы Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар жəне даму министрлігі Геология жəне жер қойнауын пайдалану комитетінің 
«Орталыққазжерқойнауы» Орталық Қазақстан өңіраралық геология жəне жер қойнауын пай-
далану департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі;

6) осы бұйрыққа 6-қосымшаға сəйкес «Алматы қаласындағы Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар жəне даму министрлігі Геология жəне жер қойнауын пайдалану комитетінің 
«Оңтүстікқазжерқойнауы» Оңтүстік Қазақстан өңіраралық геология жəне жер қойнауын пайда-
лану департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесі бекітілсін.».

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Геология жəне жер 
қойнауын пайдалану комитеті заңнамамен белгіленген тəртіпте:

1) осы бұйрықтың көшірмесін бес жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасының Əділет 
министрлігіне жіберуді;

2) осы бұйрық бекітілгеннен кейін 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 жари-
ялау жəне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрық бекітілгеннен 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 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 қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі. 

Қазақстан Республикасының Инвестициялар 
жəне даму министрі Ж.ҚАСЫМБЕК

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
2017 жылғы 17 мамырдағы №275 бұйрығына 1-қосымша

«Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Геология жəне 
жер қойнауын пайдалану комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесінің 

ЕРЕЖЕСІ
1. Жалпы ережелер

1. «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Геология жəне жер 
қойнауын пайдалану комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесі (бұдан əрі – Комитет) 
реттеу, іске асыру жəне бақылау функцияларын жүзеге асыратын, сондай-ақ мемлекеттік 
геологиялық зерделеу, минералдық-шикізат базасын өндіру, жер қойнауын ұтымды жəне 
кешенді пайдалану, жер қойнауын мемлекеттік басқару салаларындағы Министрліктің 
стратегиялық функцияларын орындауға қатысатын Қазақстан Республикасы Инвестициялар 
жəне даму министрлігінің (бұдан əрі - Министрлік) ведомствосы болып табылады.

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Геология жəне жер 
қойнауын пайдалану комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесіне (бұдан 
əрі - Ереже) қосымшаға сəйкес Комитеттің аумақтық бөлімшелері жəне оның қарамағындағы 
ұйымдары бар.

3. Комитет өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына жəне заңдарына, 
Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық 
актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сəйкес жүзеге асырады.

4. Комитет республикалық мемлекеттік мекеменің ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды 
тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген 
үлгідегі бланкілері, сондай-ақ қазынашылық органдарында шоттары бар.

5. Комитет өз атынан азаматтық-құқықтық қатынастарға түседі.
6. Комитет егер заңнамаға сəйкес осыған уəкілеттік берілген болса, мемлекеттің атынан 

азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
7. Комитет өз құзыретінің мəселелері бойынша заңнамада белгіленген тəртіппен Комитет 

төрағасының бұйрықтарымен жəне Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
басқа да актілермен ресімделетін шешімдер қабылдайды.

8. Комитеттің құрылымы мен штат санының лимиті Қазақстан Республикасының Инвес-
тициялар жəне даму министрінің келісімі бойынша Министрліктің жауапты хатшысы бекітеді.

9. Комитеттің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл ау-
даны, Мəңгілік ел даңғылы, № 8 үй, «Министрліктер үйі» ғимараты, 7-кіреберіс.

10. Комитеттің толық атауы - «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму минис-
трлігінің Геология жəне жер қойнауын пайдалану комитеті» республикалық мемлекеттік 
мекемесі.

11. Осы Ереже Комитеттің құрылтай құжаты болып табылады.
12. Комитет қызметін қаржыландыру республикалық бюджеттен жүзеге асырылады.
13. Комитетке кəсіпкерлік субъектілерімен Комитеттің функциялары болып табылатын 

міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.
Комитетке Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен кіріс əкелетін қызметті 

жүзеге асыру құқығы берілген жағдайда, онда осындай қызметтен алынған кірістер 
республикалық бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2. Негізгі функциялары, құқықтары мен міндеттері
14. Миссиясы: еліміздің барлық өндірістік салаларын белсенді дамыту үшін минералдық-

шикізат базасын толықтыру мақсатында Қазақстан аумағының геологиялық зерделенуін 
арттыру.

15. Міндеттері: мемлекеттік геологиялық зерделеу, минералдық-шикізат базасын өндіру, 
жер қойнауын ұтымды жəне кешенді пайдалану, жер қойнауын пайдалануды мемлекеттік бас-
қару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру.

16. Функциялары:
1) геологиялық ақпаратты есепке алу, сақтау, жүйелеу жəне жинақтау;
2) 2005 жылғы 5 қазандағы Қазақстан Республикасындағы өндіру салалары қызметінің 

ашықтығы бастамасын іске асыруға қатысты өзара түсіністік туралы меморандумда белгіленген 
талаптарына сəйкес кең таралған пайдалы қазбалар жəне жерасты суларын қоспағанда, 
өндiрушi салалар қызметiнiң ашықтығы бастамасын iске асыруды жүзеге асыру жəне дамыту; 

3) «Жер қо йнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
35-бабының 6-тармағында көзделген жағдайларда тəулiгiне екi мың жəне одан да көп текше 
метр көлемiнде жерасты өндiрiстiк-техникалық суларын барлауға жəне өндiруге рұқсат беру 
жəне керi қайтару; 

4) ілеспе газды өңдеу тиімсіз жекелеген кен орындарында ілеспе жəне (немесе) табиғи газды 
технологиялық мұқтаждықтарға пайдалану, қат ішінің қысымын сақтау, арттыру мақсатында 
қатқа айдау жолымен өңдемей кəдеге жаратуға келісу;

5) жер қойнауын пайдаланушылар кен орнында бірыңғай объект ретінде бірлескен барлау 
немесе өндіру туралы шарт жасасу кезінде кен орны үшін бірыңғай жұмыс бағдарламасын 
келісу;

6) жер қойнауын мемлекеттік геологиялық зерделеу жөніндегі жұмыстарды жүргізуге 
арналған жобалау құжаттарын бекіту;

7) тиісті облыстардың жергілікті атқарушы органдары бекітетін теңізде мұнайдың төгілуінің 
алдын алу жəне оны жою жөніндегі өңірлік жоспарларын келісу;

8) жер қойнауының мемлекеттiк сараптамасын ұйымдастыру жəне жүргiзу, пайдалы 
қазбалар қорларын бекiту; 

9) пайдалы қазбалар қорларының мемлекеттiк теңгерімін, пайдалы қазбалардың кен орын-
дары мен көрініс-белгілерінің, қауiптi геологиялық процестердiң мемлекеттiк кадастрларын 
жасауды ұйымдастыру жəне жүргiзу; 

10) тарихи шығындардың мөлшерiн, геологиялық ақпараттың құнын жəне алу шартын 
айқындау;

11) геологиялық ақпараттың республикалық жəне аумақтық қорларын ұйымдастыру жəне 
олардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету;

12) жер қойнауын пайдаланушылардың Қазақстан Республикасының жер қойнауы жəне 
жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасын жəне кең таралған пайдалы қазбаларға қатысты 
бөлiгiнде жер қойнауын пайдаланудың белгiленген тəртiбiн сақтауын бақылауды жүзеге асыру;

13) өз құзыретi шегiнде жер қойнауын пайдаланушылардың келiсiмшарттар талапта-
рын орындауына, оның ішінде жер қойнауын мемлекеттік геологиялық зерделеуге арналған 
келісімшарттар (шарттар) талаптарын орындауына мониторингтi жəне бақылауды жүзеге асыру;

14) жер қойнауын зерделеу мен пайдалану саласындағы нормативтiк техникалық 
құжаттарды əзiрлеудi жүзеге асыру;

15) конкурсқа шығаруға жататын, сондай-ақ барлау үшін оңайлатылған тəртіппен берілетін 
жер қойнауы учаскелерi тiзбелерiнiң жобаларын қалыптастыру үшін ұсыныстарды құзыретті 
органға енгiзу;

16) минералдық шикiзатты бастапқы өңдеудi (байытуды) қоса алғанда, жер қойнауының 
ұтымды жəне кешендi пайдаланылуына бақылауды жүзеге асыру;

17) геологиялық жəне тау-кен бөлiнiсiн беру;
18) техногендiк минералдық түзiлiмдердiң мемлекеттiк кадастрын ұйымдастыру жəне 

жүргiзу;
19) келiсiмшарттардың жобалары мен жұмыс бағдарламаларын келiсу;
20) жер қойнауын пайдаланушылардың жобалау құжаттарының негізінде барлау мен 

өндіруге арналған келісімшарттардың жұмыс бағдарламаларын келісу;
21) суды пайдаланушылар мен гидрометеорологиялық қызмет ұсынатын жерасты сула-

рын пайдалануды есепке алу деректерiнiң негiзiнде жерасты суларын мемлекеттiк есепке 
алуды жүзеге асыру;

22) жерасты сулары бөлiгiнде мемлекеттiк су кадастрын жүргiзу;
23) жерүсті су объектілері жоқ, бірақ ауызсу сапасындағы жерасты суларының жеткілікті 

қорлары бар аумақтарда облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) 
жергілікті атқарушы органдарымен ауызсумен қамтамазсыз етуге байланысты емес мақсаттар 
үшін ауызсу сапасындағы жерасты суларын пайдалануға рұқсаттарды келісу; 

24) пайдалы қазбаларды барлау мен игеру жөнiндегi орталық комиссияның ұсынымдары 
негiзiнде жобалау құжаттарын бекiту;

25) кен орындары қорларын сынамалы пайдалануды жүргiзу талаптары мен мерзiмдерiн 
айқындау;

26) қоршаған ортаны қорғау саласындағы уəкiлеттi органмен бiрлесіп, жер қойнауын қорғау 
саласындағы талаптарды бұзу жəне жер қойнауына мемлекеттік меншік құқығын бұзу салда-
рынан келтiрiлген залалдың мөлшерiн айқындау;

27) келiсiмшарт (шарт) негiзiнде жер қойнауын пайдаланушыға берiлген жер қойнауын 
мемлекеттiк геологиялық зерттеуге жер қойнауын пайдалану құқығын берудi алдын ала келiсу;

28) конкурс туралы хабарлама берiлгенге дейiн шығарылатын жер қойнауы учаскелері 
бойынша геологиялық ақпарат топтамаларын дайындау жəне оның құнын айқындау;

29) конкурсқа шығарылатын жер қойнауы учаскелері бойынша геологиялық ақпарат топ-
тамасын ақыға беру;

30) барлау үшін оңайлатылған тəртіппен берілетін жер қойнауы учаскелері бойынша 
геологиялық ақпаратты өтініш берушіге пайдалануға беру;

31) барлауға немесе өндiруге байланысты емес жерасты құрылыстарын салуға жəне (не-
месе) пайдалануға келiсiмшарт жасасу жөнiндегi тiкелей келiссөздерге қатысуға арналған 
өтiнiмге қорытынды беру;

32) кен орнын табуды растау жəне оны бағалау мерзімдерін айқындау бойынша 
қорытындылар беру;

33) жерасты суларын тəулiгiне екi мың текше метрден астам көлемде өндiру кезiнде, сондай-
ақ пайдалы қазбаны өндiрудiң технологиялық схемасына сəйкес оларды қаттарға айдау үшiн 
жерасты суларының кен орындарын игеру жобасын пайдалы қазбалы көмірлерді барлау мен 
игеру жөнiндегi орталық комиссияның ұсыныстары негiзiнде бекiту;

34) тəжірибелік-өнеркəсіптік игеруді өткізу мерзімдері мен көлемін келісу;
35) пайдалы қазбаларды барлау мен игеру жөніндегі орталық комиссия қарағаннан кейін 

қатты пайдалы қазбалардың кен орындарын игеру жобасын бекіту;
36) көмірсутекті шикізатты əзірлеудің технологиялық схемасы мен тəжірибелік-өнеркəсіптік 

жəне өнеркəсіптік игеру жобаларын оларды пайдалы қазбаларды барлау жəне əзірлеу жөніндегі 
орталық комиссия қарағаннан кейін бекіту;

37) уран мен көмірді қоспағанда, жерасты суларын, емдік балшықты жəне қатты пай-
далы қазбаларды бағалау жұмыстарының жобасын жəне тəжірибелік-өнеркəсіптік өндіру 
жобасын бекіту;

38) барлаумен немесе өндірумен байланысты емес жерасты құрылыстарын салуды 
жəне (немесе) пайдалануды жүзеге асырудың ерекшеліктерін, сондай-ақ барлаумен немесе 
өндірумен байланысты емес жерасты құрылыстарын салуға жəне (немесе) пайдалануға жер 
қойнауын пайдалану құқығын беру тəртібінің ерекшеліктерін айқындау;

39) «Жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының 70-бабының 2-тармағына сəйкес айқындалған бiр келiсiмшарттық аумақ шегiнде жер 
қойнауын пайдалану бойынша операцияларды жүргiзу тəртiбiн келiсу;

40) iлеспе газды қайта өңдеудi дамыту бағдарламаларын келiсу;
41) кен орнында бiрлескен барлау немесе өндiруді бiрыңғай жүргізу туралы шартты ал-

дын ала келісу;
42) Министрдің бұйрығымен бекітілген Жер қойнауын пайдалану объектілерін жою мен 

консервациялау қағидалары негізінде қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстарды 
орындауға жəне қызметтер көрсетуге тиісті лицензиясы бар жобалау ұйымы əзірлеген, жер 
қойнауы объектілерін жою немесе консервациялау жобаларын келісу; 

43) кен орындары игеру салдарын жою бағдарламаларын бекiту;
44) пайдалы қазбалар қабаттары жатқан алаңдарда құрылыс салуға, сондай-ақ олар 

жатқан орындарда жерасты құрылыстарын орналастыруға, пайдалы қазбаларды алу мүмкіндігі 
қамтамасыз етілген немесе құрылыс салудың экономикалық тиімділігі дəлелденген жағдайда 
жергілікті атқарушы органмен бірлесіп рұқсат беру;

45) жер қойнауын зерделеу мен пайдалануды мемлекеттiк бақылауды жүзеге асыру;
46) пайдалы қазбалар қорларының мемлекеттік теңгерімі бойынша ақпаратты мемлекеттік 

органдарға беру тəртібін бекіту; 
47) жер қойнауын ұтымды пайдалану саласындағы талаптарды бұзу салдарынан келтірілген 

залал мөлшерін айқындау;
48) елді мекендерді шаруашылық-ауызсумен жабдықтауға арналған жерасты суларын 

қоспағанда, жер қойнауын мемлекеттік геологиялық зерттеу саласындағы жұмыстарды жүргізуге 
арналған жобалау-сметалық құжаттаманың экономикалық сараптамасын ұйымдастыру жəне 
жүргізу;

49) жер қойнауын мемлекеттiк геологиялық зерделеуге жер қойнауын пайдалану құқығын 
ұсыну, жер қойнауын мемлекеттiк геологиялық зерделеуге келiсiмшарттар (шарттар) жаса-
су, олардың мемлекеттік тіркелуін, сақталуын жəне орындалу мониторингін жүзеге асыру;

50) өз құзыретi шегiнде халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыру;
51) Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша мемлекеттік акциялар пакетіне 

(жарғылық капиталдағы қатысу үлесі) иелік ету жəне пайдалану құқығын, сондай-ақ 
республикалық мемлекеттік кəсіпорындар мен мемлекеттік мекемелерге қатысты мемлекеттік 
басқарудың тиісті саласына (аясына) басшылық ету жөніндегі уəкілетті органның функция-
ларын жүзеге асыру;

52) өз құзыреті шегінде нормативтік құқықтық актілерді əзірлеу, келісу жəне бекіту;
53) мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттары мен регламенттерін əзірлеу;
54) Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің 132-бабының 2-тармағына сəйкес 

тексерілетін субъектілер қызметінің Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
талаптарға сəйкестігін бақылауды жəне тексеруді жүзеге асыру;

55) тиісті салада мемлекеттік бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру;
56) өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің 141-бабының 2 

жəне 3-тармақтарында, 143-бабының 1-тармағында көзделген нормативтік құқықтық актілерді, 
сондай-ақ тексерулер жүргізудің жартыжылдық кестелерін əзірлеу;

57) Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес мемлекеттік бақылауды жүргізу;
58) мемлекеттік бақылау тиімділігінің мониторингін жүргізу;
59) мемлекеттік бақылау жүргізуді жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізу;
60) бекітілген тексеру парақтарының нысандарын, тəуекел дəрежесін бағалау 

өлшемшарттарын, ведомстволық есептіліктің жиынтық деректерін Министрліктің интернет-
ресурсында орналастыру;

61) Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне сəйкес тексеру парақтарын, тəуекел 
дəрежесін бағалау өлшемшарттарын, тексеру жүргізудің жартыжылдық кестелерін əзірлеу;

62) Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асырады.
17. Комитеттің құқықтары мен міндеттері:
Комитеттің құқықтары:
1) өз құзыреті шегінде бұйрықтарды шығарады;
2) Министрліктің құрылымдық бөлімшелерінен, мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, 

олардың лауазымды тұлғаларынан қажетті ақпарат пен материалдарды сұратады жəне алады;
3) Қазақстан Республикасының заңнамасын жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізеді;
4) Комитеттің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша кеңестер, семинарлар, конференци-

ялар, дөңгелек үстелдер, конкурстар жəне өзге шараларды өткізеді;
5) қызметінің басшылық ететін бағыттары бойынша кеңес беру-кеңесу органдарын (жұмыс 

топтарын, комиссияларды, кеңестерді) құру жөнінде ұсыныстар енгізеді;
6) өз құзыретіне жатқызылған мəселелер бойынша сараптамаларға қатысу үшін тиісті 

мамандарды тартуға;
7) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге құқықтарды 

жүзеге асырады.
Комитеттің міндеттеріне кіреді:
1) Комитетке жүктелген міндеттер мен қызметтерді іске асыруды қамтамасыз ету;
2) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлғалардың құқықтары мен 

заңмен қорғалатын мүдделерін сақтауға;
3) Комитеттің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша түсініктемелер дайындау;
4) Комитет теңгеріміндегі мемлекеттік меншіктің сақталуын қамтамасыз ету;
5) бухгалтерлік есепті жүргізу;
6) бухгалтерлік жəне қаржылық есептілікті жасау жəне Министрлікке беру;
7) Комитетке бөлінген бюджеттік қаражатты толық, уақтылы жəне тиімді пайдалануды 

қамтамасыз ету;
8) мемлекеттік сатып алу рəсімдерін «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңына сəйкес жүргізу кіреді.
3. Комитеттің қызметін ұйымдастыру

18. Комитет басшылығын төраға жүзеге асырады, Комитетке жүктелген міндеттердің орын-
далуына жəне өз функцияларын оның жүзеге асыруына жауапты болады.

19. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрімен қызметке 
тағайындалатын жəне қызметтен босатылатын Төраға басқарады.

20. Төрағаның Министрліктің жауапты хатшысымен қызметке тағайындалатын жəне 
қызметтен босатылатын орынбасарлары бар.

21. Комитет төрағасы Министрліктің басшылығына Комитеттің құрылымы мен штат кестесі 
бойынша ұсыныстар береді.

22. Комитет төрағасы комитет қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады жəне 
Комитетке жүктелген міндеттердің орындалуына жəне өз функцияларын оның жүзеге асы-
руына жауапты болады.

23. Комитет төрағасының өкілеттіктері:
1) өз орынбасарларының, Комитеттің құрылымдық бөлімшелері басшыларының жəне 

қызметкерлерінің міндеттері мен өкілеттіктерін айқындайды;
2) өз құзыреті шегінде бұйрықтар шығарады;
3) мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда Комитет атынан өкілдік етеді;
4) оның құзыретіне жатқызылған мəселелер бойынша шешімдер қабылдайды.
Төраға болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін Министрліктің жауапты хатшысының 

бұйрығына сəйкес оны алмастыратын тұлға жүзеге асырады.
24. Комитет төрағасы өз орынбасарларының өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға 

сəйкес белгілейді.
25. Комитет төрағасының орынбасарлары:
1) өз өкілеттіктері шегінде Комитеттің құрылымдық бөлімшелерінің қызметін үйлестіреді;
2) Комитет төрағасымен оған жүктелген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

4. Комитеттің мүлкі
26. Комитеттің заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған 

мүлкі болуы мүмкін.
Комитеттің мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі нəтижесінде са-

тып алынған мүлік (ақшалай кірістерді коса алғанда) жəне Қазақстан Республикасының 
заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.

27. Комитетке бекітілген мүлік республикалық меншікке жатады.
28. Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, Комитет өзіне 

бекітілген мүлікті дербес иеліктен шығаруға немесе өзге тəсілмен иелік етуге құқығы жоқ.
5. Комитетті қайта ұйымдастыру жəне тарату

29. Комитетті қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес жүзеге асырылады.

«Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Геология жəне 
жер қойнауын пайдалану комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесіне 

қосымша

Комитеттің аумақтық бөлімшелері жəне оның қарамағындағы ұйымдар
Комитеттің аумақтық бөлімшелері
1) «Өскемен қаласындағы Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі 

Геология жəне жер қойнауын пайдалану комитетінің «Шығысқазжерқойнауы» Шығыс Қазақстан 
өңіраралық геология жəне жер қойнауын пайдалану департаменті» республикалық мемлекеттік 
мекемесі.

2) «Ақтөбе қаласындағы Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі 
Геология жəне жер қойнауын пайдалану комитетінің «Батысқазжерқойнауы» Батыс Қазақстан 
өңіраралық геология жəне жер қойнауын пайдалану департаменті» республикалық мемлекеттік 
мекемесі.

3) «Көкшетау қаласындағы Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі 
Геология жəне жер қойнауын пайдалану комитетінің «Солтүстікқазжерқойнауы» Солтүстік 
Қазақстан өңіраралық геология жəне жер қойнауын пайдалану департаменті» республикалық 
мемлекеттік мекемесі.

4) «Қарағанды қаласындағы Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі 
Геология жəне жер қойнауын пайдалану комитетінің «Орталыққазжерқойнауы» Орталық 
Қазақстан өңіраралық геология жəне жер қойнауын пайдалану департаменті» республикалық 
мемлекеттік мекемесі.

5) «Алматы қаласындағы Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі 
Геология жəне жер қойнауын пайдалану комитетінің «Оңтүстікқазжерқойнауы» Оңтүстік 
Қазақстан өңіраралық геология жəне жер қойнауын пайдалану департаменті» республикалық 
мемлекеттік мекемесі.

Республикалық мемлекеттік кəсіпорын 
Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі Геология жəне жер 

қойнауын пайдалану комитетінің «Қазақстан Республикасы геология жəне минералдық ре-
сурстар ақпараттық-талдау орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорны;

Республикалық мемлекеттік мекеме
Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі Геология жəне жер 

қойнауын пайдалану комитетінің «Қазгеоақпарат» республикалық геологиялық ақпарат 
орталығы» республикалық мемлекеттік мекемесі.

Ақционерлік қоғам
«Қазгеология» ұлттық геологиялық барлау компаниясы» акционерлік қоғамы.

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
2017 жылғы 17 мамырдағы №275 бұйрығына  2-қосымша

«Өскемен қаласындағы Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 
даму министрлігі Геология жəне жер қойнауын пайдалану комитетінің 

«Шығысқазжерқойнауы» Шығыс Қазақстан өңіраралық геология жəне жер қойнауын 
пайдалану департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесінің ЕРЕЖЕСІ

1. Жалпы ережелер
 1. «Өскемен қаласындағы Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі 

Геология жəне жер қойнауын пайдалану комитетінің «Шығысқазжерқойнауы» Шығыс Қазақстан 
өңіраралық геология жəне жер қойнауын пайдалану департаменті» республикалық мемлекеттік 
мекемесі (бұдан əрі - «Шығысқазжерқойнауы» ӨД) Шығыс Қазақстан облысының аумағында 
мемлекеттік геологиялық зерделеу, минералдық-шикізат базасын өндіру, жер қойнауын 
ұтымды жəне кешенді пайдалану, жер қойнауын пайдалануды мемлекеттік басқару салала-
рында қызметтерді жүзеге асыратын «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрлігі Геология жəне жер қойнауын пайдалану комитеті» республикалық мемлекеттік 
мекемесінің (бұдан əрі - Комитет) аумақтық бөлімшесі болып табылады.

2. «Шығысқазжерқойнауы» ӨД-нің құрылымында:
1) Өскемен өңірлік инспекциясы;
2) Семей өңірлік инспекциясы бар.
3. «Шығысқазжерқойнауы» ӨД өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына, 

заңнамалық жəне өзге де нормативтік құқықтық актілеріне, Комитеттің бұйрықтары мен 
өкімдеріне, сондай-ақ «Өскемен қаласындағы Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 
даму министрлігі Геология жəне жер қойнауын пайдалану комитетінің «Шығысқазжерқойнауы» 
Шығыс Қазақстан өңіраралық геология жəне жер қойнауын пайдалану департаменті» 
республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесіне (бұдан əрі - Ереже) сəйкес жүзеге асырады.

4. «Шығысқазжерқойнауы» ӨД республикалық мемлекеттік мекеменің ұйымдық-құқықтық 
нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен 
мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай-ақ заңнамаға сəйкес қазынашылық 
органдарында шоттары бар.

5. «Шығысқазжерқойнауы» ӨД егер осыған уəкілеттік берілген болса, өз атынан азаматтық-
құқықтық қатынастарға түседі.

6. «Шығысқазжерқойнауы» ӨД егер заңнамаға сəйкес осыған уəкілеттік берілген болса, 
мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.

7. «Шығысқазжерқойнауы» ӨД өз құзыретінің мəселелері бойынша заңнамамен белгіленген 
тəртіппен бұйрықтар түрінде актілер шығарады.

8. «Шығысқазжерқойнауы» ӨД құрылымы мен штат саны Қазақстан Республикасының 
Инвестициялар жəне даму министрінің келісімі бойынша Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар жəне даму министрлігінің (бұдан – əрі министрлік) жауапты хатшысымен 
бекітіледі.

9. «Шығысқазжерқойнауы» ӨД орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 070004, Өскемен 
қаласы, Тоқтаров көшесі, 35.

10. «Шығысқазжерқойнауы» ӨД толық атауы:
мемлекеттік тілде - «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі 

Геология жəне жер қойнауын пайдалану комитетінің «Шығысқазжерқойнауы» Шығыс 
Қазақстан өңіраралық геология жəне жер қойнауын пайдалану департаменті» республикалық 
мемлекеттік мекемесі;

орыс тілінде - республиканское государственное учреждение «Восточно-Казахстанский 
межрегиональный департамент геологии и недропользования Комитета геологии и недрополь-
зования Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан «Востказнедра».

11. Осы Ереже «Шығысқазжерқойнауы» ӨД құрылтай құжаттары болып табылады.
12. «Шығысқазжерқойнауы» ӨД қызметтерін қаржыландыру республикалық бюджет 

қаражаты есебінен жүзеге асырылады.
13. «Шығысқазжерқойнауы» ӨД кəсіпкерлік субъектілерімен «Шығысқазжерқойнауы» ӨД 

функциялары болып табылатын міндеттерді орындау мəніне шарттық қатынастарға түсуге 
тыйым салынады.

«Шығысқазжерқойнауы» ӨД Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен кіріс 
əкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілген жағдайда, онда осындай қызметтен алынған 
кірістер республикалық бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2. «Шығысқазжерқойнауы» ӨД негізгі міндеттері, функциялары, 
құқықтары мен міндеттері

14. Миссиясы: елдің барлық өндірістік саласын белсенді дамыту үшін минералдық-шикізат 
базасын толықтыру мақсатында Қазақстан аумағының геологиялық зерделеуін артыру.

15. Міндеттері: мемлекеттік геологиялық зерделеу, минералдық-шикізат базасын өндіру, 
жер қойнауын ұтымды жəне кешенді пайдалану, жер қойнауын пайдалануды мемлекеттік 
басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру.

16. Функциялары:
1) геологиялық ақпаратты есепке алу, сақтау, жүйелеу жəне жинақтау; 
2) жер қойнауының мемлекеттiк сараптамасын ұйымдастыру жəне жүргiзу, пайдалы 

қазбалар қорларын бекiту; 
3) пайдалы қазбалар қорларының мемлекеттiк теңгерімін, пайдалы қазбалардың кен орын-

дары мен көрініс-белгілерінің, қауiптi геологиялық процестердiң мемлекеттiк кадастрларын 
жасауды ұйымдастыру жəне жүргiзу;

4) тарихи шығындардың мөлшерiн, геологиялық ақпараттың құнын жəне алу шартын 
айқындау;

5) геологиялық ақпараттың аумақтық қорларын ұйымдастыру жəне олардың жұмыс iстеуiн 
қамтамасыз ету;

6) жер қойнауын пайдаланушылардың Қазақстан Республикасының жер қойнауы жəне 
жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасын жəне кең таралған пайдалы қазбаларға қатысты 
бөлiгiнде жер қойнауын пайдаланудың белгiленген тəртiбiн сақтауын бақылауды жүзеге асыру;

7) өз құзыретi шегiнде жер қойнауын пайдаланушылардың келiсiмшарттар талапта-
рын орындауына, оның ішінде жер қойнауын мемлекеттік геологиялық зерттеуге арналған 
келісімшарттар (шарттар) талаптарын орындауына мониторингтi жəне бақылауды жүзеге асыру;

8) конкурсқа шығаруға жататын, сондай-ақ барлау үшін оңайлатылған тəртіппен берілетін 
жер қойнауы учаскелерi тiзбелерiнiң жобаларын қалыптастыру жөнінде ұсыныстар енгiзу;

9) минералдық шикiзатты бастапқы өңдеудi (байытуды) қоса алғанда, жер қойнауының 
ұтымды жəне кешендi пайдаланылуына бақылауды жүзеге асыру;

10) техногендiк минералдық түзiлiмдердiң мемлекеттiк кадастрын ұйымдастыру жəне 
жүргiзу;

11) суды пайдаланушылар мен гидрометеорологиялық қызмет ұсынатын жерасты сула-
рын пайдалануды есепке алу деректерiнiң негiзiнде жерасты суларын мемлекеттiк есепке 
алуды жүзеге асыру;

12) жерасты сулары бөлiгiнде мемлекеттiк су кадастрын жүргiзу;
13) жеке жəне заңды тұлғалар жүргiзетiн жерасты су объектiлерiнiң сарқылуын болғызбауға 

бағытталған су қорғау iс-шараларын келісу;
14) бұрғылау жəне басқа тау-кен жұмыстарын жүргізуге арналған жобалық құжаттаманы 

келісу; 
15) су объектiлерiнiң жай-күйiне əсер ететiн объектілерді салуға, реконструкциялауға, 

(кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру, қайта бейіндеу) пайдалануға, 
консервациялауға, жоюға (кейіннен кəдеге жарату) қорытындылар беру; 

16) пайдалы қазбаларды барлау мен игеру жөнiндегi өніраралық комиссияның ұсынымдары 
негiзiнде жобалау құжаттарын бекiту;

17) жер қойнауын пайдаланушылардың жобалау құжаттарының негізінде барлау мен 
өндіруге арналған келісімшарттардың жұмыс бағдарламаларын келісу;

18) қоршаған ортаны қорғау саласындағы уəкiлеттi органмен бiрлесіп, жер қойнауын қорғау 
саласындағы талаптарды бұзу жəне жер қойнауына мемлекеттік меншік құқығын бұзу салда-
рынан келтiрiлген залалдың мөлшерiн айқындау;

19) конкурс туралы хабарлама берiлгенге дейiн шығарылатын жер қойнауы учаскелері 
бойынша геологиялық ақпарат топтамаларын дайындау жəне оның құнын айқындау;

20) конкурсқа шығарылатын жер қойнауы учаскелері бойынша геологиялық ақпарат топ-
тамасын ақыға беру;

21) барлау үшін оңайлатылған тəртіппен берілетін жер қойнауы учаскелері бойынша 
геологиялық ақпаратты өтініш берушіге пайдалануға беру;

22) жер қойнауын зерделеу мен пайдалануды мемлекеттiк бақылауды жүзеге асыру;
23) жер қойнауын ұтымды пайдалану саласындағы талаптарды бұзу салдарынан келтірілген 

залал мөлшерін айқындау;
24) геологиялық жəне тау-кен бөлiнiсiн беру;
25) Министрдің бұйрығымен бекітілген Жер қойнауын пайдалану объектілерін жою мен 

консервациялау қағидалары негізінде қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстарды 
орындауға жəне қызметтер көрсетуге тиісті лицензиясы бар жобалау ұйымы əзірлеген, жер 
қойнауы объектілерін жою немесе консервациялау жобаларын келісу;

26) тиісті салада мемлекеттік бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру;
27) Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес мемлекеттік бақылауды жүргізу;
28) мемлекеттік бақылау жүргізуді жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізу;

29) тексеру жүргiзудiң мерзiмдерi мен нысанасын көрсете отырып, тəуекел дəрежесін 
бағалау негізінде тексерулер жүргізудің ерекше тəртібі бойынша тексеру, ішінара тексеру 
жүргiзудiң басталатыны туралы тексерудің өзі басталғанға дейiн кемiнде күнтiзбелiк отыз күн 
бұрын тексерiлетiн субъектiге жазбаша түрде хабарлау;

30) Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің 144-бабы 3-тармағының 2), 7), 9) жəне 
10) тармақшаларында, 6 жəне 7-тармақтарында көзделген жағдайларды қоспағанда, тексеру 
жүргiзу нысанасын көрсете отырып, тексерiлетiн субъектiге жоспардан тыс тексеру жүргiзудiң 
басталатыны туралы тексерудің өзі басталғанға дейiн кемiнде бiр тəулiк бұрын хабарлау;

31) тексеруді тағайындау туралы актіні ресімдеу жəне оны құқықтық статистика жəне ар-
найы есепке алу жөніндегі уəкілетті органда тіркеу;

32) тексеру мерзiмдерi ұзартылған жағдайда, құқықтық статистика жəне арнайы есепке алу 
жөнiндегi уəкiлеттi органда тiркей отырып, тексерудi ұзарту туралы қосымша актіні ресiмдеу;

33) жерүсті су объектілері жоқ, бірақ ауызсу сапасындағы жерасты суларының жеткілікті 
қорлары бар аумақтарда облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) 
жергілікті атқарушы органдарымен ауызсумен қамтамасыз етуге байланысты емес мақсаттар 
үшін ауызсу сапасындағы жерасты пайдалануға рұқсаттарды келісу;

34) уран мен көмірді қоспағанда, жерасты суларын, емдік балшықтарды жəне қатты 
пайдалы қазбаларды барлауға, өндiруге арналған келiсiмшарттық құжаттардың жобаларын 
қоспағанда, барлауға, өндiруге, бiрлесiп барлау мен өндiруге арналған жобалау құжаттарына 
сараптама жүргiзудi ұйымдастыру;

35) Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асырады.
17. «Шығысқазжерқойнауы» ӨД құқықтары мен міндеттері:
«Шығысқазжерқойнауы» ӨД құқықтары:
1) өз құзыреті шегінде бұйрықтар шығарады;
2) мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, олардың лауазымды тұлғаларынан қажетті 

ақпарат пен материалдарды сұратады жəне алады;
3) Қазақстан Республикасының заңнамасын жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізеді;
 4) кеңестер, семинарлар, конференциялар, дөңгелек үстелдер, конкурстар жəне оның 

құзыретіне кіретін мəселелер бойынша өзгеде іс-шараларды өткізеді;
5) «Шығысқазжерқойнауы» ӨД қызметінің басшылық ететін бағыттары бойынша кеңес 

беру-кеңесу органдарын (жұмыс топтарын, комиссияларды, кеңестерді) құру жөнінде 
ұсыныстар енгізеді;

6) өз құзыретіне жатқызылған мəселелер бойынша сараптамаларға қатысу үшін тиісті 
мамандарды тартады;

7) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге құқықтарды 
жүзеге асырады 

«Шығысқазжерқойнауы» ӨД міндеттеріне:
1) «Шығысқазжерқойнауы» ӨД-ге жүктелген міндеттер мен қызметтерді іске асыруды 

қамтамасыз ету;
2) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлғалардың құқықтары мен 

заңмен қорғалатын мүдделерін сақтауға;
3) «Шығысқазжерқойнауы» ӨД теңгеріміндегі мемлекеттік меншіктің сақталуын қамтамасыз ету;
4) бухгалтерлік есепті жүргізу;
5) бухгалтерлік жəне қаржылық есептілікті жасау жəне Комитет пен Министрлікке беру;
6) «Шығысқазжерқойнауы» ӨД-ге бөлінген бюджеттік қаражатты толық, уақтылы жəне 

тиімді пайдалануды қамтамасыз ету;
7) мемлекеттік сатып алу рəсімдерін «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңына сəйкес жүргізу кіреді.
3. «Шығысқазжерқойнауы» ӨД қызметін ұйымдастыру

18. «Шығысқазжерқойнауы» ӨД басшылықты басшы жүзеге асырады, «Шығысқаз-
жерқойнауы» ӨД жүктелген міндеттердің орындалуына жəне өзінің функцияларын жүзеге 
асыруға дербес жауапты болады.

19. «Шығысқазжерқойнауы» ӨД Министрліктің жауапты хатшысымен қызметке 
тағайындалатын жəне қызметтен босатылатын басшы басқарады.

20. Басшының Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің жауапты 
хатшысымен қызметке тағайындалатын жəне қызметтен босатылатын орынбасарлары бар.

21. «Шығысқазжерқойнауы» ӨД басшысы «Шығысқазжерқойнауы» ӨД қызметіне жалпы 
басшылықты жүзеге асырады жəне «Шығысқазжерқойнауы» ӨД жүктелген міндеттердің орын-
далуына жəне өз функцияларын оның жүзеге асыруына жауапты болады.

22. «Шығысқазжерқойнауы» ӨД басшысының өкілеттіктері:
1) өз орынбасарларының жəне «Шығысқазжерқойнауы» ӨД құрылымдық бөлімшелерінің 

міндеттері мен жауапкершілігін айқындайды;
2) «Шығысқазжерқойнауы» ӨД қызметкерлерін өз орынбасарларын қоспағанда, лауазымға 

тағайындайды жəне босатады;
3) «Шығысқазжерқойнауы» ӨД қызметкерлеріне өз орынбасарларын тəртіптік жаза мен 

көтермелеу шараларын қолданады;
4) «Шығысқазжерқойнауы» ӨД мүддесін басқа мемлекеттік органдар мен өзге де 

ұйымдарда білдіреді;
5) «Шығысқазжерқойнауы» ӨД бұйрықтарына қол қояды;
6) «Шығысқазжерқойнауы» ӨД жұмыс жоспарын бекітеді;
7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
«Шығысқазжерқойнауы» ӨД басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін Министрлікт ің 

жауапты хатшысының бұйрығына сəйкес оны алмастыратын тұлға жүзеге асырады.
23. «Шығысқазжерқойнауы» ӨД басшысы өз орынбасарларының, құрылымдық 

бөлімшілердің басшылары мен «Шығысқазжерқойнауы» ӨД қызметкерлерінің міндеттерін 
айқындайды.

24. «Шығысқазжерқойнауы» ӨД басшысының орынбасарлары:
1) өз өкілеттіктері шегінде «Шығысқазжерқойнауы» ӨД-нің құрылымдық бөлімшелерінің 

қызметін үйлестіреді;
2) Комитет төрағасымен оған жүктелген өзге де функцияларды жүзеге асырады.
4. «Шығысқазжерқойнауы» ӨД мүлкі
25. «Шығысқазжерқойнауы» ӨД шұғыл басқару құқығында оқшауланған мүлкі бар. 

«Шығысқазжерқойнауы» ӨД мүлкі оған мемлекетпен тапсырылған мүлік есебінен қалыптасады 
жəне «Шығысқазжерқойнауы» ӨД теңгерімінде олардың құны көрсетілетін негізгі қор мен ай-
налым қаражатынан, сондай-ақ өзге де мүліктен тұрады.

26. «Шығысқазжерқойнауы» ӨД бекітілген мүлік республикалық меншікке жатады.
27. Егер заңда өзгеше көзделмесе, «Шығысқазжерқойнауы» ӨД өзіне бекітілген мүлікті 

жəне қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті 
дербес иеліктен шығаруға немесе өзге тəсілмен иелік етуге құқығы жоқ.

5. «Шығысқазжерқойнауы» ӨД қайта ұйымдастыру жəне тарату
28. «Шығысқазжерқойнауы» ӨД қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республи-

касының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы  Инвестициялар жəне даму министрінің 
2017 жылғы 17 мамырдағы №275 бұйрығына 3-қосымша

«Ақтөбе қаласындағы Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі 
Геология жəне жер қойнауын пайдалану комитетінің «Батысқазжерқойнауы» Батыс 

Қазақстан өңіраралық геология жəне жер қойнауын пайдалану департаменті» 
республикалық мемлекеттік мекемесінің ЕРЕЖЕСІ

1. Жалпы ережелер
1. «Ақтөбе қаласындағы Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі 

Геология жəне жер қойнауын пайдалану комитетінің «Батысқазжерқойнауы» Батыс Қазақстан 
өңіраралық геология жəне жер қойнауын пайдалану департаменті» республикалық мемлекеттік 
мекемесі (бұдан əрі - «Батысқазжерқойнауы» ӨД) Атырау, Маңғыстау, Ақтөбе жəне Батыс 
Қазақстан облыстарының аумақтарында мемлекеттік геологиялық зерделеу, минералдық-
шикізат базасын өндіру, жер қойнауын ұтымды жəне кешенді пайдалану, жер қойнауын 
пайдалануды мемлекеттік басқару салаларында қызметтерді жүзеге асыратын «Қазақстан 
Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі Геология жəне жер қойнауын пай-
далану комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесінің (бұдан əрі - Комитет) аумақтық 
бөлімшесі болып табылады.

2. «Батысқазжерқойнауы» ӨД-нің құрамында:
1) Ақтөбе өңірлік инспекциясы;
2) Атырау өңірлік инспекциясы;
3) Батыс Қазақстан өңірлік инспекциясы;
4) Маңғыстау өңірлік инспекциясы бар.
3. «Батысқазжерқойнауы» ӨД өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына, 

заңнамалық жəне өзге де нормативтік құқықтық актілеріне, Комитеттің бұйрықтары мен 
өкімдеріне, сондай-ақ Ақтөбе қаласындағы Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрлігі Геология жəне жер қойнауын пайдалану комитетінің «Батысқазжерқойнауы» Батыс 
Қазақстан өңіраралық геология жəне жер қойнауын пайдалану департаменті» республикалық 
мемлекеттік мекемесінің ережесіне (бұдан əрі - Ереже) сəйкес жүзеге асырады.

4. «Батысқазжерқойнауы» ӨД республикалық мемлекеттік мекеменің ұйымдық-құқықтық 
нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен 
мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай-ақ заңнамаға сəйкес қазынашылық 
органдарында шоттары бар.

5. «Батысқазжерқойнауы» ӨД егер осыған уəкілеттік берілген болса, өз атынан азаматтық-
құқықтық қатынастарға түседі.

6. «Батысқазжерқойнауы» ӨД егер заңнамаға сəйкес осыған уəкілеттік берілген болса, 
мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.

7. «Батысқазжерқойнауы» ӨД өз құзыретінің мəселелері бойынша заңнамамен белгіленген 
тəртіппен бұйрықтар түрінде актілер шығарады.

8. «Батысқазжерқойнауы» ӨД құрылымы мен штат саны Қазақстан Республикасының 
Инвестициялар жəне даму министрінің келісімі бойынша Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар жəне даму министрлігінің (бұдан – əрі министрлік) жауапты хатшысымен 
бекітіледі.

9. «Батысқазжерқойнауы» ӨД орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 030020, Ақтөбе 
қаласы, Ш. Қалдаяқов көшесі, 5 «б».

10. «Батысқазжерқойнауы» ӨД толық атауы:
мемлекеттік тілде - «Ақтөбе қаласындағы Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 

даму министрлігі Геология жəне жер қойнауын пайдалану комитетінің «Батысқазжерқойнауы» 
Батыс Қазақстан өңіраралық геология жəне жер қойнауын пайдалану департаменті» 
республикалық мемлекеттік мекемесі;

орыс тілінде - республиканское государственное учреждение «Западно-Казахстанский 
межрегиональный департамент геологии и недропользования Комитета геологии и недро-
пользования Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан «Запказнедра» 
в городе Актобе». 

11. Осы Ереже «Батысқазжерқойнауы» ӨД құрылтай құжаттары болып табылады.
12. «Батысқазжерқойнауы» ӨД қызметтерін қаржыландыру республикалық бюджет 

қаражаты есебінен жүзеге асырылады.
13. «Батысқазжерқойнауы» ӨД кəсіпкерлік субъектілерімен «Батысқазжерқойнауы» ӨД 

функциялары болып табылатын міндеттерді орындау мəніне шарттық қатынастарға түсуге 
тыйым салынады.

«Батысқазжерқойнауы» ӨД Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен кіріс 
əкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілген жағдайда, онда осындай қызметтен алынған 
кірістер республикалық бюджеттің кірісіне жіберіледі. 

2. «Батысқазжерқойнауы» ӨД негізгі міндеттері, функциялары, 
құқықтары мен міндеттері

14. Миссиясы: елдің барлық өндірістік саласын белсенді дамыту үшін минералдық-шикізат 
базасын толықтыру мақсатында Қазақстан аумағының геологиялық зерделеуін артыру.

15. Міндеттері: мемлекеттік геологиялық зерделеу, минералдық-шикізат базасын өндіру, 
жер қойнауын ұтымды жəне кешенді пайдалану, жер қойнауын пайдалануды мемлекеттік 
басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру.

16. Функциялары:
1) геологиялық ақпаратты есепке алу, сақтау, жүйелеу жəне жинақтау; 
2) жер қойнауының мемлекеттiк сараптамасын ұйымдастыру жəне жүргiзу, пайдалы 

қазбалар қорларын бекiту; 
3) пайдалы қазбалар қорларының мемлекеттiк теңгерімін, пайдалы қазбалардың кен орын-

дары мен көрініс-белгілерінің, қауiптi геологиялық процестердiң мемлекеттiк кадастрларын 
жасауды ұйымдастыру жəне жүргiзу;

4) тарихи шығындардың мөлшерiн, геологиялық ақпараттың құнын жəне алу шартын 
айқындау;

5) геологиялық ақпараттың аумақтық қорларын ұйымдастыру жəне олардың жұмыс iстеуiн 
қамтамасыз ету;

6) жер қойнауын пайдаланушылардың Қазақстан Республикасының жер қойнауы жəне 
жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасын жəне кең таралған пайдалы қазбаларға қатысты 
бөлiгiнде жер қойнауын пайдаланудың белгiленген тəртiбiн сақтауын бақылауды жүзеге асыру;

7) өз құзыретi шегiнде жер қойнауын пайдаланушылардың келiсiмшарттар талапта-
рын орындауына, оның ішінде жер қойнауын мемлекеттік геологиялық зерттеуге арналған 
келісімшарттар (шарттар) талаптарын орындауына мониторингтi жəне бақылауды жүзеге асыру;

8) конкурсқа шығаруға жататын, сондай-ақ барлау үшін оңайлатылған тəртіппен берілетін 
жер қойнауы учаскелерi тiзбелерiнiң жобаларын қалыптастыру жөнінде ұсыныстар енгiзу;

9) минералдық шикiзатты бастапқы өңдеудi (байытуды) қоса алғанда, жер қойнауының 
ұтымды жəне кешендi пайдаланылуына бақылауды жүзеге асыру;

10) техногендiк минералдық түзiлiмдердiң мемлекеттiк кадастрын ұйымдастыру жəне 
жүргiзу;

11) суды пайдаланушылар мен гидрометеорологиялық қызмет ұсынатын жерасты сула-
рын пайдалануды есепке алу деректерiнiң негiзiнде жерасты суларын мемлекеттiк есепке 
алуды жүзеге асыру;

12) жерасты сулары бөлiгiнде мемлекеттiк су кадастрын жүргiзу;
13) жеке жəне заңды тұлғалар жүргiзетiн жерасты су объектiлерiнiң сарқылуын болғызбауға 

бағытталған су қорғау iс-шараларын келісу;
14) бұрғылау жəне басқа тау-кен жұмыстарын жүргізуге арналған жобалық құжаттаманы 

келісу; 
15) су объектiлерiнiң жай-күйiне əсер ететiн объектілерді салуға, реконструкциялауға, 

(кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру, қайта бейіндеу) пайдалануға, 
консервациялауға, жоюға (кейіннен кəдеге жарату) қорытындылар беру; 

16) пайдалы қазбаларды барлау мен игеру жөнiндегi өніраралық комиссияның ұсынымдары 
негiзiнде жобалау құжаттарын бекiту;

17) жер қойнауын пайдаланушылардың жобалау құжаттарының негізінде барлау мен 
өндіруге арналған келісімшарттардың жұмыс бағдарламаларын келісу;

18) қоршаған ортаны қорғау саласындағы уəкiлеттi органмен бiрлесіп, жер қойнауын қорғау 
саласындағы талаптарды бұзу жəне жер қойнауына мемлекеттік меншік құқығын бұзу салда-
рынан келтiрiлген залалдың мөлшерiн айқындау;

19) конкурс туралы хабарлама берiлгенге дейiн шығарылатын жер қойнауы учаскелері 
бойынша геологиялық ақпарат топтамаларын дайындау жəне оның құнын айқындау;

20) конкурсқа шығарылатын жер қойнауы учаскелері бойынша геологиялық ақпарат топ-
тамасын ақыға беру;

21) барлау үшін оңайлатылған тəртіппен берілетін жер қойнауы учаскелері бойынша 
геологиялық ақпаратты өтініш берушіге пайдалануға беру;

22) жер қойнауын зерделеу мен пайдалануды мемлекеттiк бақылауды жүзеге асыру;
23) жер қойнауын ұтымды пайдалану саласындағы талаптарды бұзу салдарынан келтірілген 

залал мөлшерін айқындау;
24) геологиялық жəне тау-кен бөлiнiсiн беру;
25) Министрдің бұйрығымен бекітілген Жер қойнауын пайдалану объектілерін жою мен 

консервациялау қағидалары негізінде қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстарды 
орындауға жəне қызметтер көрсетуге тиісті лицензиясы бар жобалау ұйымы əзірлеген, жер 
қойнауы объектілерін жою немесе консервациялау жобаларын келісу;

26) тиісті салада мемлекеттік бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру;
27) Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес мемлекеттік бақылауды жүргізу;
28) мемлекеттік бақылау жүргізуді жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізу;
29) тексеру жүргiзудiң мерзiмдерi мен нысанасын көрсете отырып, тəуекел дəрежесін 

бағалау негізінде тексерулер жүргізудің ерекше тəртібі бойынша тексеру, ішінара тексеру 
жүргiзудiң басталатыны туралы тексерудің өзі басталғанға дейiн кемiнде күнтiзбелiк отыз күн 
бұрын тексерiлетiн субъектiге жазбаша түрде хабарлау;

30) Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің 144-бабы 3-тармағының 2), 7), 9) жəне 
10) тармақшаларында, 6 жəне 7-тармақтарында көзделген жағдайларды қоспағанда, тексеру 
жүргiзу нысанасын көрсете отырып, тексерiлетiн субъектiге жоспардан тыс тексеру жүргiзудiң 
басталатыны туралы тексерудің өзі басталғанға дейiн кемiнде бiр тəулiк бұрын хабарлау;

31) тексеруді тағайындау туралы актіні ресімдеу жəне оны құқықтық статистика жəне ар-
найы есепке алу жөніндегі уəкілетті органда тіркеу;

32) тексеру мерзiмдерi ұзартылған жағдайда, құқықтық статистика жəне арнайы есепке алу 
жөнiндегi уəкiлеттi органда тiркей отырып, тексерудi ұзарту туралы қосымша актіні ресiмдеу;

33) жерүсті су объектілері жоқ, бірақ ауызсу сапасындағы жерасты суларының жеткілікті 
қорлары бар аумақтарда облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) 
жергілікті атқарушы органдарымен ауызсумен қамтамасыз етуге байланысты емес мақсаттар 
үшін ауызсу сапасындағы жерасты пайдалануға рұқсаттарды келісу;

34) уран мен көмірді қоспағанда, жерасты суларын, емдік балшықтарды жəне қатты 
пайдалы қазбаларды барлауға, өндiруге арналған келiсiмшарттық құжаттардың жобаларын 
қоспағанда, барлауға, өндiруге, бiрлесiп барлау мен өндiруге арналған жобалау құжаттарына 
сараптама жүргiзудi ұйымдастыру;

35) Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асырады.
17. «Батысқазжерқойнауы» ӨД құқықтары мен міндеттері:
«Батысқазжерқойнауы» ӨД құқықтары:
1) өз құзыреті шегінде бұйрықтар шығарады;
2) мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, олардың лауазымды тұлғаларынан қажетті 

ақпарат пен материалдарды сұратады жəне алады;
3) Қазақстан Республикасының заңнамасын жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізеді;
 4) кеңестер, семинарлар, конференциялар, дөңгелек үстелдер, конкурстар жəне оның 

құзыретіне кіретін мəселелер бойынша өзгеде іс-шараларды өткізеді;

5) «Батысқазжерқойнауы» ӨД қызметінің басшылық ететін бағыттары бойынша кеңес 
беру-кеңесу органдарын (жұмыс топтарын, комиссияларды, кеңестерді) құру жөнінде 
ұсыныстар енгізеді;

6) өз құзыретіне жатқызылған мəселелер бойынша сараптамаларға қатысу үшін тиісті 
мамандарды тартады;

7) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге құқықтарды 
жүзеге асырады. 

«Батысқазжерқойнауы» ӨД міндеттеріне:
1) «Батысқазжерқойнауы» ӨД-ге жүктелген міндеттер мен қызметтерді іске асыруды 

қамтамасыз ету;
2) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлғалардың құқықтары мен 

заңмен қорғалатын мүдделерін сақтауға;
3) «Батысқазжерқойнауы» ӨД теңгеріміндегі мемлекеттік меншіктің сақталуын қамтамасыз ету;
4) бухгалтерлік есепті жүргізу;
5) бухгалтерлік жəне қаржылық есептілікті жасау жəне Комитет пен Министрлікке беру;
6) «Батысқазжерқойнауы» ӨД-ге бөлінген бюджеттік қаражатты толық, уақтылы жəне тиімді 

пайдалануды қамтамасыз ету;
7) мемлекеттік сатып алу рəсімдерін «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңына сəйкес жүргізу кіреді.
3. «Батысқазжерқойнауы» ӨД қызметін ұйымдастыру

18. «Батысқазжерқойнауы» ӨД басшылықты басшы жүзеге асырады, «Батысқазжерқойнауы» 
ӨД жүктелген міндеттердің орындалуына жəне өзінің функцияларын жүзеге асыруға дербес 
жауапты болады.

19. «Батысқазжерқойнауы» ӨД Министрліктің жауапты хатшысымен қызметке 
тағайындалатын жəне қызметтен босатылатын басшы басқарады.

20. Басшының Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің жауапты 
хатшысымен қызметке тағайындалатын жəне қызметтен босатылатын орынбасарлары бар.

21. «Батысқазжерқойнауы» ӨД басшысы «Батысқазжерқойнауы» ӨД қызметіне жалпы 
басшылықты жүзеге асырады жəне «Шығысқазжерқойнауы» ӨД жүктелген міндеттердің орын-
далуына жəне өз функцияларын оның жүзеге асыруына жауапты болады.

22. «Батысқазжерқойнауы» ӨД басшысының өкілеттіктері:
1) өз орынбасарларының жəне «Батысқазжерқойнауы» ӨД құрылымдық бөлімшелерінің 

міндеттері мен жауапкершілігін айқындайды;
2) «Батысқазжерқойнауы» ӨД қызметкерлерін өз орынбасарларын қоспағанда, лауазымға 

тағайындайды жəне босатады;
3) «Батысқазжерқойнауы» ӨД қызметкерлеріне өз орынбасарларын тəртіптік жаза мен 

көтермелеу шараларын қолданады;
4) «Батысқазжерқойнауы» ӨД мүддесін басқа мемлекеттік органдар мен өзге де ұйымдарда 

білдіреді;
5) «Батысқазжерқойнауы» ӨД бұйрықтарына қол қояды;
6) «Батысқазжерқойнауы» ӨД жұмыс жоспарын бекітеді;
7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
 «Батысқазжерқойнауы» ӨД басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін Министрліктің 

жауапты хатшысының бұйрығына сəйкес оны алмастыратын тұлға жүзеге асырады.
23. «Батысқазжерқойнауы» ӨД басшысы өз орынбасарларының, құрылымдық 

бөлімшілердің басшылары мен «Батысқазжерқойнауы» ӨД қызметкерлерінің міндеттерін 
айқындайды.

24. «Батысқазжерқойнауы» ӨД басшысы орынбасарлары:
1) өз өкілеттіктері шегінде «Батысқазжерқойнауы» ӨД-нің құрылымдық бөлімшелерінің 

қызметін үйлестіреді;
2) Комитет төрағасымен оған жүктелген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

4. «Батысқазжерқойнауы» ӨД мүлкі
25. «Батысқазжерқойнауы» ӨД шұғыл басқару құқығында оқшауланған мүлкі бар. 

«Батысқазжерқойнауы» ӨД мүлкі оған мемлекетпен тапсырылған мүлік есебінен қалыптасады 
жəне «Батысқазжерқойнауы» ӨД балансында олардың құны көрсетілетін негізгі қор мен айна-
лым қаражатынан, сондай-ақ өзге де мүліктен тұрады.

26. «Батысқазжерқойнауы» ӨД бекітілген мүлік республикалық меншікке жатады.
27. Егер заңда өзгеше көзделмесе, «Батысқазжерқойнауы» ӨД өзіне бекітілген мүлікті 

жəне қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті 
дербес иеліктен шығаруға немесе өзге тəсілмен иелік етуге құқығы жоқ.

5. «Батысқазжерқойнауы» ӨД қайта ұйымдастыру жəне тарату
28. «Батысқазжерқойнауы» ӨД қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы  Инвестициялар жəне даму министрінің 
2017 жылғы 17 мамырдағы №275 бұйрығына 4-қосымша

«Көкшетау қаласындағы Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 
даму министрлігі Геология жəне жер қойнауын пайдалану комитетінің 

«Солтүстікқазжерқойнауы» Солтүстік Қазақстан өңіраралық геология жəне жер 
қойнауын пайдалану департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесінің 

ЕРЕЖЕСІ
1. Жалпы ережелер

1. «Көкшетау қаласындағы Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі 
Геология жəне жер қойнауын пайдалану комитетінің «Солтүстікқазжерқойнауы» Солтүстік 
Қазақстан өңіраралық геология жəне жер қойнауын пайдалану департаменті» республикалық 
мемлекеттік мекемесі (бұдан əрі - «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД) Қостанай, Ақмола жəне 
Солтүстік Қазақстан облыстарының аумақтарында мемлекеттік геологиялық зерделеу, 
минералдық-шикізат базасын өндіру, жер қойнауын ұтымды жəне кешенді пайдалану, жер 
қойнауын пайдалануды мемлекеттік басқару салаларында қызметтерді жүзеге асыратын 
«Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі Геология жəне жер қойнауын 
пайдалану комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесінің (бұдан əрі - Комитет) аумақтық 
бөлімшесі болып табылады.

2. «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД-нің құрамында: 
1) Қостанай өңірлік инспекциясы;
2) Солтүстік Қазақстан өңірлік инспекциясы;
3) Ақмола өңірлік инспекциясы бар.
3. «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД өз қызметін Қазақстан Республикасының 

Конституциясына, заңнамалық жəне өзге де нормативтік құқықтық актілеріне, Комитеттің 
бұйрықтары мен өкімдеріне, жəне осы «Көкшетау қаласындағы Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар жəне даму министрлігі Геология жəне жер қойнауын пайдалану комитетінің 
«Солтүстікқазжерқойнауы» Солтүстік Қазақстан өңіраралық геология жəне жер қойнауын пай-
далану департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесіне (бұдан əрі - Ереже) 
сəйкес жүзеге асырады.

4. «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД республикалық мемлекеттік мекеменің ұйымдық-
құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі 
мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай-ақ заңнамаға сəйкес қазынашылық 
органдарында шоттары бар.

5. «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД егер осыған уəкілеттік берілген болса, өз атынан 
азаматтық-құқықтық қатынастарға түседі.

6. «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД егер заңнамаға сəйкес осыған уəкілеттік берілген болса, 
мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.

7. «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД өз құзыретінің мəселелері бойынша заңнамамен 
белгіленген тəртіппен бұйрықтар түрінде актілер шығарады.

8. «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД құрылымы мен штат саны Қазақстан Республикасының 
Инвестициялар жəне даму министрінің келісімі бойынша Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар жəне даму министрлігінің (бұдан-əрі министрлік) жауапты хатшысымен 
бекітіледі.

9. «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 020000, 
Көкшетау қаласы, Сəтпаев көшесі, 1.

10. «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД толық атауы:
мемлекеттік тілде - «Көкшетау қаласындағы Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 

даму министрлігі Геология жəне жер қойнауын пайдалану комитетінің «Солтүстікқазжерқойнауы» 
Солтүстік Қазақстан өңіраралық геология жəне жер қойнауын пайдалану департаменті» 
республикалық мемлекеттік мекемесі;

орыс тілінде - республиканское государственное учреждение «Северно-Казахстанский 
межрегиональный департамент геологии и недропользования Комитета геологии и недро-
пользования Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан «Севказнедра» 
в городе Кокшетау».

11. Осы Ереже «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД құрылтай құжаттары болып табылады.
12. «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД қызметтерін қаржыландыру республикалық бюджет 

қаражаты есебінен жүзеге асырылады.
13. «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД кəсіпкерлік субъектілерімен «Солтүстікқазжерқойнауы» 

ӨД функциялары болып табылатын міндеттерді орындау мəніне шарттық қатынастарға түсуге 
тыйым салынады.

«Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен кіріс 
əкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілген жағдайда, онда осындай қызметтен алынған 
кірістер республикалық бюджеттің кірісіне жіберіледі. 

2. «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД негізгі міндеттері, функциялары,
 құқықтары мен міндеттері

14. Миссиясы: елдің барлық өндірістік саласын белсенді дамыту үшін минералдық-шикізат 
базасын толықтыру мақсатында Қазақстан аумағының геологиялық зерделеуін артыру.

15. Міндеттері: мемлекеттік геологиялық зерделеу, минералдық-шикізат базасын өндіру, 
жер қойнауын ұтымды жəне кешенді пайдалану, жер қойнауын пайдалануды мемлекеттік 
басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру.

16. Функциялары:
1) геологиялық ақпаратты есепке алу, сақтау, жүйелеу жəне жинақтау; 
2) жер қойнауының мемлекеттiк сараптамасын ұйымдастыру жəне жүргiзу, пайдалы 

қазбалар қорларын бекiту; 
3) пайдалы қазбалар қорларының мемлекеттiк теңгерімін, пайдалы қазбалардың кен орын-

дары мен көрініс-белгілерінің, қауiптi геологиялық процестердiң мемлекеттiк кадастрларын 
жасауды ұйымдастыру жəне жүргiзу;

4) тарихи шығындардың мөлшерiн, геологиялық ақпараттың құнын жəне алу шартын 
айқындау;

5) геологиялық ақпараттың аумақтық қорларын ұйымдастыру жəне олардың жұмыс iстеуiн 
қамтамасыз ету;

6) жер қойнауын пайдаланушылардың Қазақстан Республикасының жер қойнауы жəне 
жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасын жəне кең таралған пайдалы қазбаларға қатысты 
бөлiгiнде жер қойнауын пайдаланудың белгiленген тəртiбiн сақтауын бақылауды жүзеге асыру;

7) өз құзыретi шегiнде жер қойнауын пайдаланушылардың келiсiмшарттар талапта-
рын орындауына, оның ішінде жер қойнауын мемлекеттік геологиялық зерттеуге арналған 
келісімшарттар (шарттар) талаптарын орындауына мониторингтi жəне бақылауды жүзеге асыру;

8) конкурсқа шығаруға жататын, сондай-ақ барлау үшін оңайлатылған тəртіппен берілетін 
жер қойнауы учаскелерi тiзбелерiнiң жобаларын қалыптастыру жөнінде ұсыныстар енгiзу;

9) минералдық шикiзатты бастапқы өңдеудi (байытуды) қоса алғанда, жер қойнауының 
ұтымды жəне кешендi пайдаланылуына бақылауды жүзеге асыру;

10) техногендiк минералдық түзiлiмдердiң мемлекеттiк кадастрын ұйымдастыру жəне 
жүргiзу;

11) суды пайдаланушылар мен гидрометеорологиялық қызмет ұсынатын жерасты сула-
рын пайдалануды есепке алу деректерiнiң негiзiнде жерасты суларын мемлекеттiк есепке 
алуды жүзеге асыру;

12) жерасты сулары бөлiгiнде мемлекеттiк су кадастрын жүргiзу;
13) жеке жəне заңды тұлғалар жүргiзетiн жерасты су объектiлерiнiң сарқылуын болғызбауға 

бағытталған су қорғау iс-шараларын келісу;
14) бұрғылау жəне басқа тау-кен жұмыстарын жүргізуге арналған жобалық құжаттаманы 

келісу; 
15) су объектiлерiнiң жай-күйiне əсер ететiн объектілерді салуға, реконструкциялауға, 

(кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру, қайта бейіндеу) пайдалануға, 
консервациялауға, жоюға (кейіннен кəдеге жарату) қорытындылар беру; 

16) пайдалы қазбаларды барлау мен игеру жөнiндегi өніраралық комиссияның ұсынымдары 
негiзiнде жобалау құжаттарын бекiту;

17) жер қойнауын пайдаланушылардың жобалау құжаттарының негізінде барлау мен 
өндіруге арналған келісімшарттардың жұмыс бағдарламаларын келісу;

18) қоршаған ортаны қорғау саласындағы уəкiлеттi органмен бiрлесіп, жер қойнауын қорғау 
саласындағы талаптарды бұзу жəне жер қойнауына мемлекеттік меншік құқығын бұзу салда-
рынан келтiрiлген залалдың мөлшерiн айқындау;

19) конкурс туралы хабарлама берiлгенге дейiн шығарылатын жер қойнауы учаскелері 
бойынша геологиялық ақпарат топтамаларын дайындау жəне оның құнын айқындау;

20) конкурсқа шығарылатын жер қойнауы учаскелері бойынша геологиялық ақпарат топ-
тамасын ақыға беру;

21) барлау үшін оңайлатылған тəртіппен берілетін жер қойнауы учаскелері бойынша 
геологиялық ақпаратты өтініш берушіге пайдалануға беру;

22) жер қойнауын зерделеу мен пайдалануды мемлекеттiк бақылауды жүзеге асыру;
23) жер қойнауын ұтымды пайдалану саласындағы талаптарды бұзу салдарынан келтірілген 

залал мөлшерін айқындау;
24) геологиялық жəне тау-кен бөлiнiсiн беру;
25) Министрдің бұйрығымен бекітілген Жер қойнауын пайдалану объектілерін жою мен 

консервациялау қағидалары негізінде қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстарды 
орындауға жəне қызметтер көрсетуге тиісті лицензиясы бар жобалау ұйымы əзірлеген, жер 
қойнауы объектілерін жою немесе консервациялау жобаларын келісу;

26) тиісті салада мемлекеттік бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру;
27) Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес мемлекеттік бақылауды жүргізу;
28) мемлекеттік бақылау жүргізуді жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізу;
29) тексеру жүргiзудiң мерзiмдерi мен нысанасын көрсете отырып, тəуекел дəрежесін 

бағалау негізінде тексерулер жүргізудің ерекше тəртібі бойынша тексеру, ішінара тексеру 
жүргiзудiң басталатыны туралы тексерудің өзі басталғанға дейiн кемiнде күнтiзбелiк отыз күн 
бұрын тексерiлетiн субъектiге жазбаша түрде хабарлау;

30) Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің 144-бабы 3-тармағының 2), 7), 9) жəне 
10) тармақшаларында, 6 жəне 7-тармақтарында көзделген жағдайларды қоспағанда, тексеру 
жүргiзу нысанасын көрсете отырып, тексерiлетiн субъектiге жоспардан тыс тексеру жүргiзудiң 
басталатыны туралы тексерудің өзі басталғанға дейiн кемiнде бiр тəулiк бұрын хабарлау;

31) тексеруді тағайындау туралы актіні ресімдеу жəне оны құқықтық статистика жəне ар-
найы есепке алу жөніндегі уəкілетті органда тіркеу;

32) тексеру мерзiмдерi ұзартылған жағдайда, құқықтық статистика жəне арнайы есепке алу 
жөнiндегi уəкiлеттi органда тiркей отырып, тексерудi ұзарту туралы қосымша актіні ресiмдеу;

33) жерүсті су объектілері жоқ, бірақ ауызсу сапасындағы жерасты суларының жеткілікті 
қорлары бар аумақтарда облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) 
жергілікті атқарушы органдарымен ауызсумен қамтамасыз етуге байланысты емес мақсаттар 
үшін ауызсу сапасындағы жерасты пайдалануға рұқсаттарды келісу;

34) уран мен көмірді қоспағанда, жерасты суларын, емдік балшықтарды жəне қатты 
пайдалы қазбаларды барлауға, өндiруге арналған келiсiмшарттық құжаттардың жобаларын 
қоспағанда, барлауға, өндiруге, бiрлесiп барлау мен өндiруге арналған жобалау құжаттарына 
сараптама жүргiзудi ұйымдастыру;

35) Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асырады.
17. «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД құқықтары мен міндеттері:
«Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД құқықтары:
1) өз құзыреті шегінде бұйрықтар шығарады;
2) мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, олардың лауазымды тұлғаларынан қажетті 

ақпарат пен материалдарды сұратады жəне алады;
3) Қазақстан Республикасының заңнамасын жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізеді;
 4) кеңестер, семинарлар, конференциялар, дөңгелек үстелдер, конкурстар жəне оның 

құзыретіне кіретін мəселелер бойынша өзгеде іс-шараларды өткізеді;
5) «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД қызметінің басшылық ететін бағыттары бойынша 

кеңес беру-кеңесу органдарын (жұмыс топтарын, комиссияларды, кеңестерді) құру жөнінде 
ұсыныстар енгізеді;

6) өз құзыретіне жатқызылған мəселелер бойынша сараптамаларға қатысу үшін тиісті 
мамандарды тартады;

7) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге құқықтарды 
жүзеге асырады. 

 «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД міндеттеріне:
1) «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД-ге жүктелген міндеттер мен қызметтерді іске асыруды 

қамтамасыз ету;
2) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлғалардың құқықтары мен 

заңмен қорғалатын мүдделерін сақтауға;
3) «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД теңгеріміндегі мемлекеттік меншіктің сақталуын 

қамтамасыз ету;
4) бухгалтерлік есепті жүргізу;
5) бухгалтерлік жəне қаржылық есептілікті жасау жəне Комитет пен Министрлікке беру;
6) «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД-ге бөлінген бюджеттік қаражатты толық, уақтылы жəне 

тиімді пайдалануды қамтамасыз ету;
7) мемлекеттік сатып алу рəсімдерін «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңына сəйкес жүргізу кіреді.
3. «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД қызметін ұйымдастыру

18. «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД басшылықты «басшылықты басшы жүзеге асырады, 
«Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД жүктелген міндеттердің орындалуына жəне өзінің функцияла-
рын жүзеге асыруға дербес жауапты болады.

19. «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД Министрліктің жауапты хатшысымен қызметке 
тағайындалатын жəне қызметтен босатылатын басшы басқарады.

(Соңы 14-бетте) 
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20. Басшының Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің жауапты 
хатшысымен қызметке тағайындалатын жəне қызметтен босатылатын орынбасарлары бар.

21. «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД басшысы «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД қызметіне жал-
пы басшылықты жүзеге асырады жəне «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД жүктелген міндеттердің 
орындалуына жəне өз функцияларын оның жүзеге асыруына жауапты болады.

22. «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД басшысының мақсаттары:
1) өз орынбасарларының жəне «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД құрылымдық бөлімшелерінің 

міндеттері мен жауапкершілігін айқындайды;
2) «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД қызметкерлерін өз орынбасарларын қоспағанда, 

лауазымға тағайындайды жəне босатады;
3) «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД қызметкерлеріне өз орынбасарларын тəртіптік жаза мен 

көтермелеу шараларын қолданады;
4) «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД мүддесін басқа мемлекеттік органдар мен өзге де 

ұйымдарда білдіреді;
5) «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД бұйрықтарына қол қояды;
6) «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД жұмыс жоспарын бекітеді;
7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады. 

«Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін Министрліктің 
жауапты хатшысының бұйрығына сəйкес оны алмастыратын тұлға жүзеге асырады.

23. «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД басшысы өз орынбасарларының, құрылымдық 
бөлімшілердің басшылары мен «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД қызметкерлерінің міндеттерін 
айқындайды.

24. «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД басшысы орынбасарлары:
1) өз өкілеттіктері шегінде «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД-нің құрылымдық бөлімшелерінің 

қызметін үйлестіреді;
2) Комитет төрағасымен оған жүктелген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

4. «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД мүлкі
25. «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД шұғыл басқару құқығында оқшауланған мүлкі бар. 

«Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД мүлкі оған мемлекетпен тапсырылған мүлік есебінен 
қалыптасады жəне «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД балансында олардың құны көрсетілетін 
негізгі қор мен айналым қаражатынан, сондай-ақ өзге де мүліктен тұрады.

26. «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД бекітілген мүлік республикалық меншікке жатады.
27. Егер заңда өзгеше көзделмесе, «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД өзіне бекітілген мүлікті 

жəне қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті 
дербес иеліктен шығаруға немесе өзге тəсілмен иелік етуге құқығы жоқ.

5. «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД қайта ұйымдастыру жəне тарату
28. «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Респуб лика-

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы  Инвестициялар жəне даму министрінің 
2017 жылғы 17 мамырдағы №275 бұйрығына 5-қосымша

«Қарағанды қаласындағы Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 
даму министрлігі Геология жəне жер қойнауын пайдалану комитетінің 

«Орталыққазжерқойнауы» Орталық Қазақстан өңіраралық геология жəне жер 
қойнауын пайдалану департаменті»республикалық мемлекеттік мекемесінің ЕРЕЖЕСІ

1. Жалпы ережелер
1. «Қарағанды қаласындағы Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі 

Геология жəне жер қойнауын пайдалану комитетінің «Орталыққазжерқойнауы» Орталық 
Қазақстан өңіраралық геология жəне жер қойнауын пайдалану департаменті» мемлекеттік 
мекемесі (бұдан əрі - «Орталыққазжерқойнауы» ӨД) Павлодар жəне Қарағанды облыстарының 
аумақтарында мемлекеттік геологиялық зерделеу, минералдық-шикізат базасын өндіру, жер 
қойнауын ұтымды жəне кешенді пайдалану, жер қойнауын пайдалануды мемлекеттік басқару 
салаларында қызметтерді жүзеге асыратын «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 
даму министрлігі Геология жəне жер қойнауын пайдалану комитеті» республикалық мемлекеттік 
мекемесінің (бұдан əрі - Комитет) аумақтық бөлімшесі болып табылады.

2. «Орталыққазжерқойнауы» ӨД-нің құрамында:
1) Қарағанды өңірлік инспекциясы;
2) Павлодар өңірлік инспекциясы бар.
3. «Орталыққазжерқойнауы» ӨД өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына, 

заңнамалық жəне өзге де нормативтік құқықтық актілеріне, Комитеттің бұйрықтары мен 
өкімдеріне, жəне осы «Қарағанды қаласындағы Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 
даму министрлігі Геология жəне жер қойнауын пайдалану комитетінің «Орталыққазжерқойнауы» 
Орталық Қазақстан өңіраралық геология жəне жер қойнауын пайдалану департаменті» 
республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесіне (бұдан əрі - Ереже) сəйкес жүзеге асырады.

4. «Орталыққазжерқойнауы» ӨД республикалық мемлекеттік мекеменің ұйымдық-құқықтық 
нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен 
мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай-ақ заңнамаға сəйкес қазынашылық 
органдарында шоттары бар.

5. «Орталыққазжерқойнауы» ӨД егер осыған уəкілеттік берілген болса, өз атынан 
азаматтық-құқықтық қатынастарға түседі.

6. «Орталыққазжерқойнауы» ӨД егер заңнамаға сəйкес осыған уəкілеттік берілген болса, 
мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.

7. «Орталыққазжерқойнауы» ӨД өз құзыретінің мəселелері бойынша заңнамамен 
белгіленген тəртіппен бұйрықтар түрінде актілер шығарады.

8. «Орталыққазжерқойнауы» ӨД құрылымы мен штат саны Қазақстан Республикасының 
Инвестициялар жəне даму министрінің келісімі бойынша Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар жəне даму министрлігінің (бұдан-əрі министрлік) жауапты хатшысымен 
бекітіледі.

9. «Орталыққазжерқойнауы» ӨД орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 100012, 
Қарағанды қаласы, Бұхар Жырау даңғылы, 47.

10. «Орталыққазжерқойнауы» ӨД толық атауы:
мемлекеттік тілде - «Қарағанды қаласындағы Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 

даму министрлігі Геология жəне жер қойнауын пайдалану комитетінің «Орталыққазжерқойнауы» 
Орталық Қазақстан өңіраралық геология жəне жер қойнауын пайдалану департаменті» 
республикалық мемлекеттік мекемесі;

орыс тілінде - республиканское государственное учреждение «Центрально-Казахстанский 
межрегиональный департамент геологии и недропользования Комитета геологии и недрополь-
зования Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан «Центрказнедра» 
в городе Караганде».

11. Осы Ереже «Орталыққазжерқойнауы» ӨД құрылтай құжаттары болып табылады.
12. «Орталыққазжерқойнауы» ӨД қызметтерін қаржыландыру республикалық бюджет 

қаражаты есебінен жүзеге асырылады.
13. «Орталыққазжерқойнауы» ӨД кəсіпкерлік субъектілерімен Орталыққазжерқойнауы» 

ӨД функциялары болып табылатын міндеттерді орындау мəніне шарттық қатынастарға 
түсуге тыйым салынады.

«Орталыққазжерқойнауы» ӨД Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен кіріс 
əкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілген жағдайда, онда осындай қызметтен алынған 
кірістер республикалық бюджеттің кірісіне жіберіледі. 

2. «Орталыққазжерқойнауы» ӨД негізгі міндеттері, функциялары,
 құқықтары мен міндеттері

14. Миссиясы: елдің барлық өндірістік саласын белсенді дамыту үшін минералдық-шикізат 
базасын толықтыру мақсатында Қазақстан аумағының геологиялық зерделеуін артыру.

15. Міндеттері: мемлекеттік геологиялық зерделеу, минералдық-шикізат базасын өндіру, 
жер қойнауын ұтымды жəне кешенді пайдалану, жер қойнауын пайдалануды мемлекеттік 
басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру.

16. Функциялары:
1) геологиялық ақпаратты есепке алу, сақтау, жүйелеу жəне жинақтау; 
2) жер қойнауының мемлекеттiк сараптамасын ұйымдастыру жəне жүргiзу, пайдалы 

қазбалар қорларын бекiту; 
3) пайдалы қазбалар қорларының мемлекеттiк теңгерімін, пайдалы қазбалардың кен орын-

дары мен көрініс-белгілерінің, қауiптi геологиялық процестердiң мемлекеттiк кадастрларын 
жасауды ұйымдастыру жəне жүргiзу;

4) тарихи шығындардың мөлшерiн, геологиялық ақпараттың құнын жəне алу шартын 
айқындау;

5) геологиялық ақпараттың аумақтық қорларын ұйымдастыру жəне олардың жұмыс iстеуiн 
қамтамасыз ету;

6) жер қойнауын пайдаланушылардың Қазақстан Республикасының жер қойнауы жəне 
жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасын жəне кең таралған пайдалы қазбаларға қатысты 
бөлiгiнде жер қойнауын пайдаланудың белгiленген тəртiбiн сақтауын бақылауды жүзеге асыру;

7) өз құзыретi шегiнде жер қойнауын пайдаланушылардың келiсiмшарттар талапта-
рын орындауына, оның ішінде жер қойнауын мемлекеттік геологиялық зерттеуге арналған 
келісімшарттар (шарттар) талаптарын орындауына мониторингтi жəне бақылауды жүзеге асыру;

8) конкурсқа шығаруға жататын, сондай-ақ барлау үшін оңайлатылған тəртіппен берілетін 
жер қойнауы учаскелерi тiзбелерiнiң жобаларын қалыптастыру жөнінде ұсыныстар енгiзу;

9) минералдық шикiзатты бастапқы өңдеудi (байытуды) қоса алғанда, жер қойнауының 
ұтымды жəне кешендi пайдаланылуына бақылауды жүзеге асыру;

10) техногендiк минералдық түзiлiмдердiң мемлекеттiк кадастрын ұйымдастыру жəне 
жүргiзу;

11) суды пайдаланушылар мен гидрометеорологиялық қызмет ұсынатын жерасты сула-
рын пайдалануды есепке алу деректерiнiң негiзiнде жерасты суларын мемлекеттiк есепке 
алуды жүзеге асыру;

12) жерасты сулары бөлiгiнде мемлекеттiк су кадастрын жүргiзу;
13) жеке жəне заңды тұлғалар жүргiзетiн жерасты су объектiлерiнiң сарқылуын болғызбауға 

бағытталған су қорғау iс-шараларын келісу;
14) бұрғылау жəне басқа тау-кен жұмыстарын жүргізуге арналған жобалық құжаттаманы 

келісу; 
15) су объектiлерiнiң жай-күйiне əсер ететiн объектілерді салуға, реконструкциялауға, 

(кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру, қайта бейіндеу) пайдалануға, 
консервациялауға, жоюға (кейіннен кəдеге жарату) қорытындылар беру; 

16) пайдалы қазбаларды барлау мен игеру жөнiндегi өніраралық комиссияның ұсынымдары 
негiзiнде жобалау құжаттарын бекiту;

17) жер қойнауын пайдаланушылардың жобалау құжаттарының негізінде барлау мен 
өндіруге арналған келісімшарттардың жұмыс бағдарламаларын келісу;

18) қоршаған ортаны қорғау саласындағы уəкiлеттi органмен бiрлесіп, жер қойнауын қорғау 
саласындағы талаптарды бұзу жəне жер қойнауына мемлекеттік меншік құқығын бұзу салда-
рынан келтiрiлген залалдың мөлшерiн айқындау;

19) конкурс туралы хабарлама берiлгенге дейiн шығарылатын жер қойнауы учаскелері 
бойынша геологиялық ақпарат топтамаларын дайындау жəне оның құнын айқындау;

20) конкурсқа шығарылатын жер қойнауы учаскелері бойынша геологиялық ақпарат топ-
тамасын ақыға беру;

21) барлау үшін оңайлатылған тəртіппен берілетін жер қойнауы учаскелері бойынша 
геологиялық ақпаратты өтініш берушіге пайдалануға беру;

22) жер қойнауын зерделеу мен пайдалануды мемлекеттiк бақылауды жүзеге асыру;
23) жер қойнауын ұтымды пайдалану саласындағы талаптарды бұзу салдарынан келтірілген 

залал мөлшерін айқындау;
24) геологиялық жəне тау-кен бөлiнiсiн беру;
25) Министрдің бұйрығымен бекітілген Жер қойнауын пайдалану объектілерін жою мен 

консервациялау қағидалары негізінде қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстарды 
орындауға жəне қызметтер көрсетуге тиісті лицензиясы бар жобалау ұйымы əзірлеген, жер 
қойнауы объектілерін жою немесе консервациялау жобаларын келісу;

26) тиісті салада мемлекеттік бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру;
27) Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес мемлекеттік бақылауды жүргізу;
28) мемлекеттік бақылау жүргізуді жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізу;
29) тексеру жүргiзудiң мерзiмдерi мен нысанасын көрсете отырып, тəуекел дəрежесін 

бағалау негізінде тексерулер жүргізудің ерекше тəртібі бойынша тексеру, ішінара тексеру 
жүргiзудiң басталатыны туралы тексерудің өзі басталғанға дейiн кемiнде күнтiзбелiк отыз күн 
бұрын тексерiлетiн субъектiге жазбаша түрде хабарлау;

30) Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің 144-бабы 3-тармағының 2), 7), 9) жəне 
10) тармақшаларында, 6 жəне 7-тармақтарында көзделген жағдайларды қоспағанда, тексеру 
жүргiзу нысанасын көрсете отырып, тексерiлетiн субъектiге жоспардан тыс тексеру жүргiзудiң 
басталатыны туралы тексерудің өзі басталғанға дейiн кемiнде бiр тəулiк бұрын хабарлау;

31) тексеруді тағайындау туралы актіні ресімдеу жəне оны құқықтық статистика жəне ар-
найы есепке алу жөніндегі уəкілетті органда тіркеу;

32) тексеру мерзiмдерi ұзартылған жағдайда, құқықтық статистика жəне арнайы есепке алу 
жөнiндегi уəкiлеттi органда тiркей отырып, тексерудi ұзарту туралы қосымша актіні ресiмдеу;

33) жерүсті су объектілері жоқ, бірақ ауызсу сапасындағы жерасты суларының жеткілікті 
қорлары бар аумақтарда облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) 
жергілікті атқарушы органдарымен ауызсумен қамтамасыз етуге байланысты емес мақсаттар 
үшін ауызсу сапасындағы жерасты пайдалануға рұқсаттарды келісу;

34) уран мен көмірді қоспағанда, жерасты суларын, емдік балшықтарды жəне қатты 
пайдалы қазбаларды барлауға, өндiруге арналған келiсiмшарттық құжаттардың жобаларын 
қоспағанда, барлауға, өндiруге, бiрлесiп барлау мен өндiруге арналған жобалау құжаттарына 
сараптама жүргiзудi ұйымдастыру;

35) Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асырады.
17. «Орталыққазжерқойнауы» ӨД құқықтары мен міндеттері:
«Орталыққазжерқойнауы» ӨД құқықтары:
1) өз құзыреті шегінде бұйрықтар шығарады;
2) мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, олардың лауазымды тұлғаларынан қажетті 

ақпарат пен материалдарды сұратады жəне алады;
3) Қазақстан Республикасының заңнамасын жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізеді;
 4) кеңестер, семинарлар, конференциялар, дөңгелек үстелдер, конкурстар жəне оның 

құзыретіне кіретін мəселелер бойынша өзгеде іс-шараларды өткізеді;
5) «Орталыққазжерқойнауы» ӨД қызметінің басшылық ететін бағыттары бойынша 

кеңес беру-кеңесу органдарын (жұмыс топтарын, комиссияларды, кеңестерді) құру жөнінде 
ұсыныстар енгізеді;

6) өз құзыретіне жатқызылған мəселелер бойынша сараптамаларға қатысу үшін тиісті 
мамандарды тартады;

7) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге құқықтарды 
жүзеге асырады. 

«Орталыққазжерқойнауы» ӨД міндеттеріне кіреді:
1) «Орталыққазжерқойнауы» ӨД-ге жүктелген міндеттер мен қызметтерді іске асыруды 

қамтамасыз ету;
2) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлғалардың құқықтары мен 

заңмен қорғалатын мүдделерін сақтауға;
3) «Орталыққазжерқойнауы» ӨД теңгеріміндегі мемлекеттік меншіктің сақталуын 

қамтамасыз ету;
4) бухгалтерлік есепті жүргізу;
5) бухгалтерлік жəне қаржылық есептілікті жасау жəне Комитет пен Министрлікке беру;
6) «Орталыққазжерқойнауы» ӨД-ге бөлінген бюджеттік қаражатты толық, уақтылы жəне 

тиімді пайдалануды қамтамасыз ету;
7) мемлекеттік сатып алу рəсімдерін «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңына сəйкес жүргізу кіреді.
3. Орталыққазжерқойнауы» ӨД қызметін ұйымдастыру

18. «Орталыққазжерқойнауы» ӨД басшылықты «Орталыққазжерқойнауы» ӨД жүктелген 
міндеттердің орындалуына жəне өзінің функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болады.

19. «Орталыққазжерқойнауы» ӨД Министрліктің жауапты хатшысымен қызметке 
тағайындалатын жəне қызметтен босатылатын басшы басқарады.

20. Басшының Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің жауапты 
хатшысымен қызметке тағайындалатын жəне қызметтен босатылатын орынбасарлары бар.

21. «Орталыққазжерқойнауы» ӨД басшысы «Орталыққазжерқойнауы» ӨД қызметіне жал-
пы басшылықты жүзеге асырады жəне Орталыққазжерқойнауы» ӨД жүктелген міндеттердің 
орындалуына жəне өз функцияларын оның жүзеге асыруына жауапты болады.

22. «Орталыққазжерқойнауы» ӨД басшысының өкілеттіктері:
1) өз орынбасарларының жəне «Орталыққазжерқойнауы» ӨД құрылымдық бөлімшелерінің 

міндеттері мен жауапкершілігін айқындайды;
2) «Орталыққазжерқойнауы» ӨД қызметкерлерін өз орынбасарларын қоспағанда, 

лауазымға тағайындайды жəне босатады;
3) «Орталыққазжерқойнауы» ӨД қызметкерлеріне өз орынбасарларын тəртіптік жаза мен 

көтермелеу шараларын қолданады;
4) «Орталыққазжерқойнауы» ӨД мүддесін басқа мемлекеттік органдар мен өзге де 

ұйымдарда білдіреді;
5) «Орталыққазжерқойнауы» ӨД бұйрықтарына қол қояды;
6) «Орталыққазжерқойнауы» ӨД жұмыс жоспарын бекітеді;
7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады. 
«Орталыққазжерқойнауы» ӨД басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін Министрліктің 

жауапты хатшысының бұйрығына сəйкес оны алмастыратын тұлға жүзеге асырады.
23. «Орталыққазжерқойнауы» ӨД басшысы өз орынбасарларының, құрылымдық 

бөлімшілердің басшылары мен «Орталыққазжерқойнауы» ӨД қызметкерлерінің міндеттерін 
айқындайды.

24. «Орталыққазжерқойнауы» ӨД басшысы орынбасарлары:
1) өз өкілеттіктері шегінде «Орталыққазжерқойнауы» ӨД-нің құрылымдық бөлімшелерінің 

қызметін үйлестіреді;
2) Комитет төрағасымен оған жүктелген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

4. «Орталыққазжерқойнауы» ӨД мүлкі
25. «Орталыққазжерқойнауы» ӨД шұғыл басқару құқығында оқшауланған мүлкі бар. 

«Орталыққазжерқойнауы» ӨД мүлкі оған мемлекетпен тапсырылған мүлік есебінен 

қалыптасады жəне «Орталыққазжерқойнауы» ӨД балансында олардың құны көрсетілетін 
негізгі қор мен айналым қаражатынан, сондай-ақ өзге де мүліктен тұрады.

26. «Орталыққазжерқойнауы» ӨД бекітілген мүлік республикалық меншікке жатады.
27. Егер заңда өзгеше көзделмесе, «Орталыққазжерқойнауы» ӨД өзіне бекітілген мүлікті 

жəне қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті 
дербес иеліктен шығаруға немесе өзге тəсілмен иелік етуге құқығы жоқ.

5. Орталыққазжерқойнауы» ӨД қайта ұйымдастыру жəне тарату
28. «Орталыққазжерқойнауы» ӨД қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы  Инвестициялар жəне даму министрінің 
2017 жылғы 17 мамырдағы №275 бұйрығына 6-қосымша

 «Алматы қаласындағы Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 
даму министрлігі Геология жəне жер қойнауын пайдалану комитетінің 

«Оңтүстікқазжерқойнауы» Оңтүстік Қазақстан өңіраралық геология жəне жер 
қойнауын пайдалану департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесінің 

ЕРЕЖЕСІ
1. Жалпы ережелер

1. «Алматы қаласындағы Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі 
Геология жəне жер қойнауын пайдалану комитетінің «Оңтүстікқазжерқойнауы» Оңтүстік 
Қазақстан өңіраралық геология жəне жер қойнауын пайдалану департаменті» республикалық 
мемлекеттік мекемесі (бұдан əрі - «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД) Алматы, Жамбыл, Қызылорда 
жəне Оңтүстік Қазақстан облыстарының аумақтарында мемлекеттік геологиялық зерделеу, 
минералдық-шикізат базасын өндіру, жер қойнауын ұтымды жəне кешенді пайдалану, жер 
қойнауын пайдалануды мемлекеттік басқару салаларында қызметтерді жүзеге асыратын 
«Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі Геология жəне жер қойнауын 
пайдалану комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесінің (бұдан əрі - Комитет) аумақтық 
бөлімшесі болып табылады.

2. «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД-нің құрамында:
1) Алматы өңірлік инспекциясы;
2) Жамбыл өңірлік инспекциясы;
3) Оңтүстік Қазақстан өңірлік инспекциясы;
4) Қызылорда өңірлік инспекциясы;
5) Талдықорған өңірлік инспекциясы бар.
3. «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына, 

заңнамалық жəне өзге де нормативтік құқықтық актілеріне, Комитеттің бұйрықтары мен 
өкімдеріне, жəне осы «Алматы қаласындағы Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 
даму министрлігі Геология жəне жер қойнауын пайдалану комитетінің «Оңтүстікқазжерқойнауы» 
Оңтүстік Қазақстан өңіраралық геология жəне жер қойнауын пайдалану департаменті» 
республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесіне (бұдан əрі - Ереже) сəйкес жүзеге асырады.

4. «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД республикалық мемлекеттік мекеменің ұйымдық-құқықтық 
нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен 
мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай-ақ заңнамаға сəйкес қазынашылық 
органдарында шоттары бар.

5. «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД егер осыған уəкілеттік берілген болса, өз атынан азаматтық-
құқықтық қатынастарға түседі.

6. «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД егер заңнамаға сəйкес осыған уəкілеттік берілген болса, 
мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.

7. «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД өз құзыретінің мəселелері бойынша заңнамамен 
белгіленген тəртіппен бұйрықтар түрінде актілер шығарады.

8. «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД құрылымы мен штат саны Қазақстан Республикасының 
Инвестициялар жəне даму министрінің келісімі бойынша Қазақстан Республикасы Инвес-
тициялар жəне даму министрлігінің (бұдан-əрі министрлік) жауапты хатшысымен бекітіледі.

9. «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050046, Алматы 
қаласы, Абай даңғылы,191, 8-қабат.

10. «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД толық атауы:
мемлекеттік тілде - «Алматы қаласындағы Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 

даму министрлігі Геология жəне жер қойнауын пайдалану комитетінің «Оңтүстікқазжерқойнауы» 
Оңтүстік Қазақстан өңіраралық геология жəне жер қойнауын пайдалану департаменті» 
республикалық мемлекеттік мекемесі;

орыс тілінде - республиканское государственное учреждение «Южно-Казахстанский меж-
региональный департамент геологии и недропользования Комитета геологии и недрополь-
зования Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан «Южказнедра» в 
городе Алматы».

11. Осы Ереже «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД құрылтай құжаттары болып табылады.
12. «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД қызметтерін қаржыландыру республикалық бюджет 

қаражаты есебінен жүзеге асырылады.
13. «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД кəсіпкерлік субъектілерімен «Оңтүстікқазжерқойнауы» 

ӨД функциялары болып табылатын міндеттерді орындау мəніне шарттық қатынастарға 
түсуге тыйым салынады.

«Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен кіріс 
əкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілген жағдайда, онда осындай қызметтен алынған 
кірістер республикалық бюджеттің кірісіне жіберіледі. 

2. «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД негізгі міндеттері, 
функциялары, құқықтары мен міндеттері

14. Миссиясы: елдің барлық өндірістік саласын белсенді дамыту үшін минералдық-шикізат 
базасын толықтыру мақсатында Қазақстан аумағының геологиялық зерделеуін артыру.

15. Міндеттері: мемлекеттік геологиялық зерделеу, минералдық-шикізат базасын өндіру, 
жер қойнауын ұтымды жəне кешенді пайдалану, жер қойнауын пайдалануды мемлекеттік 
басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру.

16. Функциялары:
1) геологиялық ақпаратты есепке алу, сақтау, жүйелеу жəне жинақтау; 
2) жер қойнауының мемлекеттiк сараптамасын ұйымдастыру жəне жүргiзу, пайдалы 

қазбалар қорларын бекiту; 
3) пайдалы қазбалар қорларының мемлекеттiк теңгерімін, пайдалы қазбалардың кен орын-

дары мен көрініс-белгілерінің, қауiптi геологиялық процестердiң мемлекеттiк кадастрларын 
жасауды ұйымдастыру жəне жүргiзу;

4) тарихи шығындардың мөлшерiн, геологиялық ақпараттың құнын жəне алу шартын 
айқындау;

5) геологиялық ақпараттың аумақтық қорларын ұйымдастыру жəне олардың жұмыс iстеуiн 
қамтамасыз ету;

6) жер қойнауын пайдаланушылардың Қазақстан Республикасының жер қойнауы жəне 
жер қойнауын пайдалану туралы заңнамасын жəне кең таралған пайдалы қазбаларға қатысты 
бөлiгiнде жер қойнауын пайдаланудың белгiленген тəртiбiн сақтауын бақылауды жүзеге асыру;

7) өз құзыретi шегiнде жер қойнауын пайдаланушылардың келiсiмшарттар талапта-
рын орындауына, оның ішінде жер қойнауын мемлекеттік геологиялық зерттеуге арналған 
келісімшарттар (шарттар) талаптарын орындауына мониторингтi жəне бақылауды жүзеге асыру;

8) конкурсқа шығаруға жататын, сондай-ақ барлау үшін оңайлатылған тəртіппен берілетін 
жер қойнауы учаскелерi тiзбелерiнiң жобаларын қалыптастыру жөнінде ұсыныстар енгiзу;

9) минералдық шикiзатты бастапқы өңдеудi (байытуды) қоса алғанда, жер қойнауының 
ұтымды жəне кешендi пайдаланылуына бақылауды жүзеге асыру;

10) техногендiк минералдық түзiлiмдердiң мемлекеттiк кадастрын ұйымдастыру жəне 
жүргiзу;

11) суды пайдаланушылар мен гидрометеорологиялық қызмет ұсынатын жерасты сула-
рын пайдалануды есепке алу деректерiнiң негiзiнде жерасты суларын мемлекеттiк есепке 
алу ды жүзеге асыру;

12) жерасты сулары бөлiгiнде мемлекеттiк су кадастрын жүргiзу;
13) жеке жəне заңды тұлғалар жүргiзетiн жерасты су объектiлерiнiң сарқылуын болғызбауға 

бағыт талған су қорғау iс-шараларын келісу;
14) бұрғылау жəне басқа тау-кен жұмыстарын жүргізуге арналған жобалық құжаттаманы 

келісу; 
15) су объектiлерiнiң жай-күйiне əсер ететiн объектілерді салуға, реконструкциялауға, 

(кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру, қайта бейіндеу) пайдалануға, 
консервациялауға, жоюға (кейіннен кəдеге жарату) қорытындылар беру; 

16) пайдалы қазбаларды барлау мен игеру жөнiндегi өніраралық комиссияның ұсынымдары 
негiзiнде жобалау құжаттарын бекiту;

17) жер қойнауын пайдаланушылардың жобалау құжаттарының негізінде барлау мен 
өндіруге арналған келісімшарттардың жұмыс бағдарламаларын келісу;

18) қоршаған ортаны қорғау саласындағы уəкiлеттi органмен бiрлесіп, жер қойнауын қорғау 
саласындағы талаптарды бұзу жəне жер қойнауына мемлекеттік меншік құқығын бұзу салда-
рынан келтiрiлген залалдың мөлшерiн айқындау;

19) конкурс туралы хабарлама берiлгенге дейiн шығарылатын жер қойнауы учаскелері 
бойынша геологиялық ақпарат топтамаларын дайындау жəне оның құнын айқындау;

20) конкурсқа шығарылатын жер қойнауы учаскелері бойынша геологиялық ақпарат топ-
тамасын ақыға беру;

21) барлау үшін оңайлатылған тəртіппен берілетін жер қойнауы учаскелері бойынша 
геологиялық ақпаратты өтініш берушіге пайдалануға беру;

22) жер қойнауын зерделеу мен пайдалануды мемлекеттiк бақылауды жүзеге асыру;
23) жер қойнауын ұтымды пайдалану саласындағы талаптарды бұзу салдарынан келтірілген 

залал мөлшерін айқындау;
24) геологиялық жəне тау-кен бөлiнiсiн беру;
25) Министрдің бұйрығымен бекітілген Жер қойнауын пайдалану объектілерін жою мен 

консервациялау қағидалары негізінде қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстарды 
орындауға жəне қызметтер көрсетуге тиісті лицензиясы бар жобалау ұйымы əзірлеген, жер 
қойнауы объектілерін жою немесе консервациялау жобаларын келісу;

26) тиісті салада мемлекеттік бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру;
27) Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес мемлекеттік бақылауды жүргізу;
28) мемлекеттік бақылау жүргізуді жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізу;
29) тексеру жүргiзудiң мерзiмдерi мен нысанасын көрсете отырып, тəуекел дəрежесін 

бағалау негізінде тексерулер жүргізудің ерекше тəртібі бойынша тексеру, ішінара тексеру 
жүргiзудiң басталатыны туралы тексерудің өзі басталғанға дейiн кемiнде күнтiзбелiк отыз күн 
бұрын тексерiлетiн субъектiге жазбаша түрде хабарлау;

30) Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің 144-бабы 3-тармағының 2), 7), 9) жəне 
10) тармақшаларында, 6 жəне 7-тармақтарында көзделген жағдайларды қоспағанда, тексеру 
жүргiзу нысанасын көрсете отырып, тексерiлетiн субъектiге жоспардан тыс тексеру жүргiзудiң 
басталатыны туралы тексерудің өзі басталғанға дейiн кемiнде бiр тəулiк бұрын хабарлау;

31) тексеруді тағайындау туралы актіні ресімдеу жəне оны құқықтық статистика жəне ар-
найы есепке алу жөніндегі уəкілетті органда тіркеу;

32) тексеру мерзiмдерi ұзартылған жағдайда, құқықтық статистика жəне арнайы есепке алу 
жөнiндегi уəкiлеттi органда тiркей отырып, тексерудi ұзарту туралы қосымша актіні ресiмдеу;

33) жерүсті су объектілері жоқ, бірақ ауызсу сапасындағы жерасты суларының жеткілікті 
қорлары бар аумақтарда облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) 
жергілікті атқарушы органдарымен ауызсумен қамтамасыз етуге байланысты емес мақсаттар 
үшін ауызсу сапасындағы жерасты пайдалануға рұқсаттарды келісу;

34) уран мен көмірді қоспағанда, жерасты суларын, емдік балшықтарды жəне қатты 
пайдалы қазбаларды барлауға, өндiруге арналған келiсiмшарттық құжаттардың жобаларын 
қоспағанда, барлауға, өндiруге, бiрлесiп барлау мен өндiруге арналған жобалау құжаттарына 
сараптама жүргiзудi ұйымдастыру;

35) Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес өзге де өкiлеттiктердi жүзеге асырады.
17. «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД құқықтары мен міндеттері:
«Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД құқықтары:
1) өз құзыреті шегінде бұйрықтар шығарады;
2) мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, олардың лауазымды тұлғаларынан қажетті 

ақпарат пен материалдарды сұратады жəне алады;
3) Қазақстан Республикасының заңнамасын жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізеді;
 4) кеңестер, семинарлар, конференциялар, дөңгелек үстелдер, конкурстар жəне оның 

құзыретіне кіретін мəселелер бойынша өзгеде іс-шараларды өткізеді;
5) «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД қызметінің басшылық ететін бағыттары бойынша 

кеңес беру-кеңесу органдарын (жұмыс топтарын, комиссияларды, кеңестерді) құру жөнінде 
ұсыныстар енгізеді;

6) өз құзыретіне жатқызылған мəселелер бойынша сараптамаларға қатысу үшін тиісті 
мамандарды тартады;

7) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге құқықтарды 
жүзеге асырады. 

«Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД міндеттеріне:
1) «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД-ге жүктелген міндеттер мен қызметтерді іске асыруды 

қамтамасыз ету;
2) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлғалардың құқықтары мен 

заңмен қорғалатын мүдделерін сақтауға;
3) «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД теңгеріміндегі мемлекеттік меншіктің сақталуын 

қамтамасыз ету;
4) бухгалтерлік есепті жүргізу;
5) бухгалтерлік жəне қаржылық есептілікті жасау жəне Комитет пен Министрлікке беру;
6) «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД-ге бөлінген бюджеттік қаражатты толық, уақтылы жəне 

тиімді пайдалануды қамтамасыз ету;
7) мемлекеттік сатып алу рəсімдерін «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңына сəйкес жүргізу кіреді.
3. «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД қызметін ұйымдастыру

18. «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД басшылықты «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД жүктелген 
міндеттердің орындалуына жəне өзінің функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болады. 

19. «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД Министрліктің жауапты хатшысымен қызметке 
тағайындалатын жəне қызметтен босатылатын басшы басқарады.

20. Басшының Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің жауапты 
хатшысымен қызметке тағайындалатын жəне қызметтен босатылатын орынбасарлары бар.

21. «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД басшысы «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД қызметіне жал-
пы басшылықты жүзеге асырады жəне «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД жүктелген міндеттердің 
орындалуына жəне өз функцияларын оның жүзеге асыруына жауапты болады.

22. «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД басшысының өкілеттіктері:
1) өз орынбасарларының жəне «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД құрылымдық бөлімшелерінің 

міндеттері мен жауапкершілігін айқындайды;
2) «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД қызметкерлерін өз орынбасарларын қоспағанда, лауазымға 

тағайындайды жəне босатады;
3) «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД қызметкерлеріне өз орынбасарларын тəртіптік жаза мен 

көтермелеу шараларын қолданады;
4) «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД мүддесін басқа мемлекеттік органдар мен өзге де 

ұйымдарда білдіреді;
5) «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД бұйрықтарына қол қояды;
6) «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД жұмыс жоспарын бекітеді;
7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады. 
«Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін Министрліктің 

жауапты хатшысының бұйрығына сəйкес оны алмастыратын тұлға жүзеге асырады.
23. «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД басшысы өз орынбасарларының, құрылымдық 

бөлімшілердің басшылары мен «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД қызметкерлерінің міндеттерін 
айқындайды.

24. «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД басшысы орынбасарлары:
1) өз өкілеттіктері шегінде «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД-нің құрылымдық бөлімшелерінің 

қызметін үйлестіреді;
2) Комитет төрағасымен оған жүктелген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

4. «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД мүлкі
25. «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД шұғыл басқару құқығында оқшауланған мүлкі бар. 

«Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД мүлкі оған мемлекетпен тапсырылған мүлік есебінен қалыптасады 
жəне «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД балансында олардың құны көрсетілетін негізгі қор мен ай-
налым қаражатынан, сондай-ақ өзге де мүліктен тұрады.

26. «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД бекітілген мүлік республикалық меншікке жатады.
27. Егер заңда өзгеше көзделмесе, «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД өзіне бекітілген мүлікті 

жəне қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті 
дербес иеліктен шығаруға немесе өзге тəсілмен иелік етуге құқығы жоқ.

5. «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД қайта ұйымдастыру жəне тарату
28. «Оңтүстікқазжерқойнауы» ӨД қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 24 мамыр       №294      Астана қаласы

«Энергия аудиторларына кандидаттарды аттестаттау» 
мемлекеттiк көрсетілетін қызмет регламентін бекіту 

туралы

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сəуірдегі Қазақстан 
Республикасының Заңы 10-бабының 2) тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған «Энергия аудиторларына кандидаттарды аттестаттау» мемлекеттiк 
көрсетілетін қызмет регламенті бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Индустриялық даму 
жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитеті:

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

3) осы бұйрықтың мемлекеттік тіркеуден өткен күнінен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның 
көшірмелерін мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберілуін;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің ин-
тернет-ресурсында орналастырылуын;

5) осы бұйрықтың 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 күнiнен кейін күнтiзбелiк жиырма бір күн өткен 
соң қолданысқа енгiзiледi.

Қазақстан Республикасының Инвестициялар 
жəне даму министрі Ж.ҚАСЫМБЕК

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
2017 жылғы 24 мамырдағы №294 бұйрығымен бекітілген

«Энергия аудиторларына кандидаттарды аттестаттау» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет регламенті

1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Энергия аудиторларына кандидаттарды аттестаттау» мемлекеттік қызметін (бұдан 

əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет) Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 
даму министрлігінің Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитеті (бұдан əрі – 
көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттiк қызметті көрсету нəтижесін беру:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) www.egov.kz «электрондық үкiмет» веб-порталы (бұдан əрi – портал) арқылы жүзеге 

асырылады.
2. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) 

жəне (немесе) қағаз түрінде.
3. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі – энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігін 

арттыру саласындағы энергия аудиторының аттестаты (бұдан əрі – энергия аудиторының 
аттестаты), энергия аудиторы аттестатының телнұсқасы не көрсетілетін қызметті ұсынудан 
дəлелді бас тарту.

2-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінде көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің)

іс-қимыл тəртібінің сипаттамасы
4. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рəсімді (іс-қимылды) бастау үшін негіз Қазақстан 

Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2017 жылғы 24 ақпандағы № 112 
бұйрығымен бекітілген «Энергия аудиторларына кандидаттарды аттестаттау» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 14973 болып тіркелген) (бұдан əрі – Стандарт) 9-тармағына сəйкес мемлекеттік 
көрсетілетін қызметті алушының қоса берілетін құжаттары бар өтінішінің немесе электрондық 
сұрау салуының (бұдан əрі – құжат) болуы болып табылады.

5. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінің құрамына кіретін əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) 
мазмұны, оның орындалу ұзақтығы:

1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі маманының тіркеу нөмірін бере, күнін көрсете 
отырып, құжаттарды қабылдауы жəне тіркеуі жəне 20 (жиырма) минут ішінде оларды жауапты 
құрылымдық бөлімшеге жіберуі;

2) жауапты құрылымдық бөлімше басшысы жауапты орындаушыны 10 (он) минут ішінде 
анықтайды;

3) жауапты орындаушының 2 (екі) жұмыс күні ішінде құжаттардың толық екендігін 
қарастыруы;

көрсетілетін қызметті алушының құжаттары толық болмаған жағдайда, Стандарттың 
4-тармағының бірінші бөлігінің 3) тармақшасына сəйкес мемлекеттік көрсетілетін қызметті 
ұсынудан дəлелді бас тарту беріледі;

көрсетілетін қызметті алушының құжаттары талаптарға сəйкес болған жағдайда, құжаттарды 
одан əрi қарастыру мемлекеттік қызметті көрсету мерзіміне кіретін 13 (он үш) жұмыс күні ішінде;

4) Стандарттың 10-тармағында көзделген жағдайларда жəне негіздер бойынша көрсетілетін 
қызметті алушыға жауапты орындаушының мемлекеттік көрсетілетін қызметті ұсынудан дəлелді 
бас тартуды беруі мемлекеттік қызметті көрсету мерзіміне кіретін 13 (он үш) жұмыс күні ішінде;

5) оң шешім қабылданған жағдайда:
энергия аудиторының аттестаты дайындалады жəне энергия аудиторларының тізіліміне 

көрсетілетін қызметті алушының деректерін енгізу мемлекеттік қызметті көрсету мерзіміне 
кіретін 13 (он үш) жұмыс күні ішінде жүргізіледі;

энергия аудитор аттестатының телнұсқасы дайындалуда, Стандарттың 9-тармағының 
2) тармақшасына сəйкес көрсетілетін қызметті алушы құжаттар топтамасын көрсетілетін 
қызметті берушіге жолдайды, ол 2 (екі) жұмыс күні ішінде энергия аудитор аттестатының 
телнұсқасын береді;

6) мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін көрсетілетін қызметті алушыға жіберу 10 (он) 
минут ішінде. 

6. Келесі рəсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз ретінде қолданылатын 
мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рəсімдер (іс-қимыл) нəтижесі:

көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті 
көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын қабылдау мен тіркеу жəне оларды көрсетілетін 
қызметті берушінің жауапты құрылымдық бөлімшеге қарастыру үшін;

жауапты орындаушының құжаттардың толық болуын тексеруі;
жауапты құрылымдық бөлімше басшысымен келісілген толық еместігі бойынша дəлелді 

бас тартуды беру, не құжаттар толық болған жағдайда одан əрі қарастыру;
көрсетілетін қызметті берушінің басшысымен, ол болмаған жағдайда көрсетілетін қызметті 

беруші басшысының орынбасарымен келісілген, жауапты құрылымдық бөлімшенің оң не-
месе теріс шешімі;

оң шешімі кезінде көрсетілетін қызметті алушы туралы деректерді энергия аудиторлар 
тізімміне енгізу;

энергия аудиторының аттестатын, немесе энергия аудиторы аттестатының телнұсқасын 
не дəлелді бас тартуды беру.

3-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінде көрсетілетін қызметті 
берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара 

іс-қимыл тəртібінің сипаттамасы
7. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне көрсетілетін қызметті берушінің мынадай 

құрылымдық бөлімшелері қатысады:
1) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің маманы;
2) жауапты орындаушы;
3) жауапты құрылымдық бөлімше басшысы;
4) көрсетілетін қызметті беруші басшысының орынбасары;
5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы.
8. Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсете отырып, қызметкерлер арасындағы 

рəсімдердің (іс-қимылдардың) реттілігін сипаттау:
1) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің маманы 20 (жиырма) минут ішінде құжаттарды 

қабылдауды жəне тіркеуді жүзеге асырады, оларды көрсетілетін қызметті берушінің жауапты 
құрылымдық бөлімшесінің басшысына жібереді;

2) көрсетілетін қызметті берушінің жауапты құрылымдық бөлімшесінің басшысы 10 (он) 
минут ішінде жауапты орындаушыны анықтайды жəне құжаттарды жауапты орындаушыға 
қарауға береді;

3) жауапты орындаушы көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсету 
үшін қажетті құжаттарын тіркеген күннен бастап, 2 (екі) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде 
ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді;

4) ұсынылған құжаттар толық болмаған жағдайда, жауапты орындаушы 2 (екі) жұмыс 
күнінен аспайтын мерзімде өтінішті одан əрі қараудан дəлелді бас тартуды дайындайды; 

жауапты орындаушы 10 (он) минут ішінде мемлекеттік көрсетелетін қызметті ұсынудан 
дəлелді бас тартуды дайындайды

жауапты орындаушы дəлелді бас тартуды жауапты құрылымдық бөлімшенің басшысымен 
10 (он) минут ішінде келіседі;

жауапты құрылымдық бөлімше басшысы көрсетілетін қызметті берушінің басшысымен, ол 
болмаған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші басшысының орынбасарымен келісілген 10 
(он) минуттың ішінде дəлелді бас тартуды келіседі;

дəлелді бас тарту кеңсе маманына беріледі жəне көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің 
маманы 10 (он) минуттан кешіктірмей, көрсетілетін қызметті алушыға мемлекеттік қызмет 
көрсету нəтижесін қолма-қол, электрондық немесе поштамен жібереді;

5) құжаттар толық болған жағдайда, жауапты орындаушы құжаттарды мемлекеттік қызмет 
көрсету мерзіміне кіретін 13 (он үш) жұмыс күні ішінде қарастырады;

көрсетілетін қызметті беруші теріс шешім қабылдаған кезде Стандарттың 10-тармағында 
көзделген жағдайларда жəне негіздер бойынша жауапты орындаушы 10 (он) минут ішінде 
мемлекеттік көрсетелетін қызметті ұсынудан дəлелді бас тартуды дайындайды;

көрсетілетін қызметті беруші оң шешім қабылдаған кезде жауапты орындаушы 10 (он) 
минут ішінде энергия аудиторының аттестатын дайындайды;

жауапты орындаушы көрсетілетін қызметті алушының құжаттарды тіркеген күннен бастап 2 
(екі) жұмыс күнінен астам емес мерзімде энергия аудитор аттестатының телнұсқасын береді;

6) жауапты орындаушы мемлекеттік қызмет көрсетудің оң немесе теріс нəтижесін жауапты 
құрымдылық бөлімшенің басшысымен 10 (он) минуттың ішінде келіседі;

7) жауапты құрымдылық бөлімшенің басшысы мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін 
көрсетілетін қызметті берушінің басшысымен ол болмаған жағдайда көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысы орынбасарымен келісілген 10 (он) минуттың ішінде келіседі;

8) мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі кеңсе маманына беріледі, ол 10 (он) минуттан 
кешіктірмей, көрсетілетін қызметті алушыға мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін қолма-қол, 
электрондық немесе поштамен жібереді;

9) жауапты орындаушы көрсетілетін қызметті алушының деректерін энергия 
аудиторларының тізіліміне енгізеді.

9. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 
бөлімшелерінің (қызметкерлері) өзара іс-қимылының жəне рəсімдерінің (іс-қимылдарының) 
реттілігінің жан-жақты сипаттамасы, сондай-ақ басқа көрсетілетін қызметті алушылармен 
өзара іс-қимылы тəртібінің сипаттамасы осы Регламентке 1-қосымшаға сəйкес, «Энергия ау-
диторларына кандидаттарды аттестаттау» мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестері 
анықтамалығында көрсетіледі.

4-тарау. «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясымен жəне (неме-
се) өзге де көрсетілетін қызметті берушілермен өзара іс-қимыл тəртібінің, сондай-ақ 
мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді пайдалану тəртібінің 

сипаттамасы
10. Мемлекеттік қызмет «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» 

коммерциялық емес акционерлік қоғамымен жəне (немесе) өзге де көрсетілетін қызметті 
берушілер арқылы көрсетілмейді.

11. Портал арқылы мемлекеттік қызмет көрсету кезінде көрсетілетін қызметті беруші жəне 
көрсетілетін қызметті алушы рəсімдерінің (іс-қимылының) реттілігі жəне жүгіну тəртібі осы 
Регламентке 2-қосымшаға сəйкес көрсетілетін қызметті алушы арқылы «Энергия аудиторла-
рына кандидаттарды аттестаттау» мемлекеттік қызмет көрсетуге іске қосылған ақпараттық 
жүйелердің өзара іс-қимылының диаграммасында жəне осы Регламентке 3-қосымшаға сəйкес 
көрсетілетін қызметті алушы арқылы «Энергия аудиторларына кандидаттарды аттестаттау» 
мемлекеттік қызметін көрсету кезінде іске қосылған ақпараттық жүйелердің функционалдық 
өзара іс-қимылының диаграммасында көрсетілген.

1) көрсетілетін қызметті беруші рəсімдері (іс-қимылдары) реттілігінің сипаттамасы:
1-процес – мемлекеттік қызметті көрсету үшін көрсетілетін қызметті беруші қызметкерінің 

логин мен парольді енгізуі (авторизациялау);
1-шарт – порталда көрсетілетін қызметті берушінің тіркелген қызметкері туралы деректердің 

түпнұсқалығын логин мен пароль арқылы тексеру;
2-процес – көрсетілетін қызметті беруші қызметкерінің деректеріндегі бұзушылықтардың 

болуына байланысты порталда авторизациялаудан бас тарту туралы хабарламаны 
қалыптастыру;

3-процес – көрсетілетін қызметті беруші қызметкерінің осы мемлекеттік қызмет көрсету 
регламентінде көрсетілген қызметті таңдауы, қызметті көрсету үшін сұрау нысанын экранға 
шығару жəне көрсетілетін қызметті беруші қызметкерінің көрсетілетін қызметті алушының 
деректерін енгізуі;

2-шарт – көрсетілетін қызметті алушы деректерінің көрсетілетін қызметті алушының 
деректері туралы «Ұлттық куəландыру орталығы» жəне «Жеке тұлғалар» МДБ ақпараттық 
жүйелерінде (бұдан əрі – ЖТ МДБ АЖ) болуын тексеру; 

4-процес – көрсетілетін қызметті алушы деректерінің ЖТ МДБ АЖ-да болмаған жағдайда 
деректерді алудың мүмкін еместігі туралы хабарламаны қалыптастыру;

5-процес – құжаттардың қағаз нысанында болуы туралы белгі бөлігіндегі сұрау салу ны-
санын толтыру жəне көрсетілетін қызметті беруші қызметкерінің көрсетілетін қызметті алушы 
ұсынған қажетті құжаттарды сканерлеуі жəне оларды сұрау салу нысанына тіркеуі;

6-процес – порталда сұрау салуды тіркеу жəне порталда көрсетілетін қызметтерді өңдеу;
3-шарт – көрсетілетін қызметті берушінің көрсетілетін қызметті алушының куəлікті беруге 

арналған талаптар мен негіздемелерге сəйкестігін тексеруі;
7-процес – порталда көрсетілетін қызметті алушының деректерінде бұзушылықтар болған 

жағдайда, сұрау салынған қызметтен бас тарту туралы хабарламаны қалыптастыру;
8-процес – көрсетілетін қызметті берушінің порталмен қалыптастырылған мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет нəтижесін алу.
Электрондық құжат көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті тұлғасының электрондық 

цифрлық қолтаңбасын (бұдан əрі – ЭЦҚ) пайдалану арқылы жасалады.
2) көрсетілетін қызметті берушінің жүгіну жəне рəсімдер (іс-қимылдар) реттілігі тəртібінің 

сипаттамасы: көрсетілетін қызметті алушы порталда тіркеуді көрсетілетін қызметті алушы 
компьютерінің интернет-браузерінде сақталатын өзінің ЭЦҚ-ның тіркеу куəлігінің көмегімен 
жүзеге асырады (порталда тіркелмеген көрсетілетін қызметті алушылар үшін жүзеге асы-
рылады);

1-процес – көрсетілетін қызметті алушы компьютерінің интернет-браузеріне ЭЦҚ-ны тіркеу 
куəлігін бекіту, мемлекеттік қызметті алу үшін көрсетілетін қызметті алушының порталда 
парольді (авторизациялау процесін) енгізу процесі;

1-шарт – порталда тіркелген тұтынушы туралы деректердің түпнұсқалығын жеке 
сəйкестендіру нөмірінің (бұдан əрі – ЖСН) логині арқылы тексеру;

2-процес – көрсетілетін қызметті алушы деректерінде бұзушылықтар болған жағдайда 
порталмен авторизациялаудан бас тарту туралы хабарламаны қалыптастыру; 

3-процес – көрсетілетін қызметті алушының осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
регламентінде көрсетілген қызметті таңдауы, қызметті көрсету үшін сұрау салу нысанын 
экранға шығару жəне көрсетілетін қызметті алушының сұрау салу нысанына электрондық 
түрдегі қажетті құжаттарды қосу арқылы оның құрылымы мен форматтық талаптары есебінен 
толтыруы (деректерді енгізуі);

4-процес – көрсетілетін қызметті алушының сұрау салуды куəландыру (қол қою) үшін 
ЭЦҚ-ны тіркеу куəлігін таңдауы;

2-шарт – порталда ЭЦҚ-ны тіркеу куəлігінің қолданылу мерзімін жəне кері алынғандар 
(жойылғандар) тізімінде жоқ екендігін, сондай-ақ сұрау салуда көрсетілген БСН жəне ЭЦҚ-ны 
тіркеу куəлігінде көрсетілген БСН арасындағы сəйкестендіру деректерінің сəйкестігін тексеру;

5-процес – көрсетілетін қызметті алушы ЭЦҚ-ның түпнұсқалығы расталмаған жағдайда 
сұрау салынған қызметтен бас тарту туралы хабарламаны қалыптастыру;

6-процес – көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы арқылы қызметті көрсетуге сұрау 
салудың толтырылған нысанын (енгізілген деректерді) куəландыруы (қол қоюы);

3-шарт – көрсетілетін қызметті берушінің көрсетілетін қызметті алушының куəлікті беру 
шарттары мен талаптарына сəйкестігін тексеруі;

7-процес – көрсетілетін қызметті алушының құжаттарындағы бұзушылықтардың болуына 
байланысты сұратылған қызметтен бас тарту туралы хабарламаны қалыптастыру;

8-процес – көрсетілетін қызметті берушінің ЭЦҚ-сы арқылы қызметті көрсету сұрау салудың 
толтырылған нысанын (енгізілген деректерді) куəландыру (қол қою);

9-процес – порталда электрондық құжатты (көрсетілетін қызметті алушының сұрау салуын) 
тіркеу жəне порталда сұрауды өңдеу;

4-шарт – көрсетілетін қызметті берушінің көрсетілетін қызметті алушының куəлікті беру 
талаптары мен негіздемелеріне сəйкестігін тексеру;

10-процес – порталда көрсетілетін қызметті берушінің деректерінде бұзушылықтар болған 
жағдайда, сұрау салынған мемлекеттік көрсетілетін қызметтен бас тарту туралы хабарлама-
ны қалыптастыру;

11-процес – көрсетілетін қызметті алушының порталда қалыптастырылған мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет нəтижесін алуы.

Электрондық құжат көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті тұлғасының ЭЦҚ-сы пайда-
ланылып жасалады.

Берілген рұқсаттар туралы мəліметтерді көрсетілетін қызметті беруші «Е-лицензиялау» 
МДБ АЖ-ға енгізеді.

«Энергия аудиторларына кандидаттарды аттестаттау» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымша

«Энергия аудиторларына кандидаттарды аттестаттау» мемлекеттік қызметті көрсету 
бизнес-процестерінің анықтамалығы

- мемлекеттік қызмет көрсетудің басталуы немесе аяқталуы;

- көрсетілетін қызметті алушы рəсімінің (іс-қимылының) жəне (немесе) ҚФБ атауы;

 - таңдау нұсқасы;

- келесі рəсімге (іс-қимылға) өту.

«Энергия аудиторларына кандидаттарды аттестаттау» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша

«Энергия аудиторларына кандидаттарды аттестаттау» мемлекеттік қызметін 
көрсетуде көрсетілетін қызметті беруші арқылы іске қосылатын ақпараттық 

жүйелердің функционалдық өзара іс-қимыл диаграммасы

«Энергия аудиторларына кандидаттарды аттестаттау» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 3-қосымша

«Энергия аудиторларына кандидаттарды аттестаттау» мемлекеттік қызметін 
көрсетуде көрсетілетін қызметті алушы арқылы іске қосылатын ақпараттық 

жүйелердің функционалдық өзара іс-қимыл диаграммасы

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 21 
маусымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№15239 болып енгізілді.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 7 ақпан        №12          Астана қаласы

Жоғары технологиялы медициналық көрсетілетін 
қызметтерді ұсыну қағидаларын бекіту туралы

2009 жылғы 18 қыркүйектегі «Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» 
Қазақстан Республикасы Кодексінің 42-бабының 2-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Жоғары технологиялы медициналық көрсетілетін қызметтерді 
ұсыну қағидалары бекітілсін. 

2. «Жоғары мамандандырылған медициналық көмек көрсететін медициналық ұйымдардың 
қызметтерін үйлестіру бойынша нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2013 жылғы 12 желтоқсандағы № 728 
бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9081 болып 
тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2014 жылғы 22 мамырда жарияланған) 
күші жойылды деп танылсын.

3. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Медициналық көмекті 
ұйымдастыру департаменті заңнамада белгіленген тəртіппен: 

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

күннен бастап күнтізбелік он күннің ішінде оның көшірмесін ресми жариялау жəне Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкіне қосу үшін 
Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің интернет-ре-
сурсында орналастыруды;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Заң 
қызметі департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген іс-
шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау 
вице-министрі А.В. Цойға жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрі Е.БІРТАНОВ

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 
2017 жылғы 7 ақпандағы №12 бұйрығымен бекітілген

Жоғары технологиялы медициналық көрсетілетін қызметтерді ұсыну қағидалары
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Қағидалар халыққа жоғары технологиялы медициналық қызметті ұсыну тəртібін 
айқындайды.

2. Жоғары технологиялы медициналық көрсетілетін қызметті ұсыну «Жоғары технология-
лы медициналық қызметтердің түрлерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық 
сақтау министрінің 2016 жылғы 28 желтоқсандағы № 1112 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14630 болып тіркелген) бекітілген түрлерге сəйкес 
жүзеге асырылады.

3. Осы қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:
1) денсаулық сақтау саласындағы уəкілеттті орган (бұдан əрі – уəкілетті ор-

ган) – азаматтардың денсаулығын сақтау, медициналық жəне фармацевтикалық ғылым, 
медициналық жəне фармацевтикалық білім беру, дəрілік заттардың, медициналық мақсаттағы 
бұйымдар мен медициналық техниканың айналысы, медициналық қызметтер көрсету сапасын 
бақылау саласындағы басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік орган;

2) емдеуге жатқызу бюросы порталы (бұдан əрі – Портал) - тегін медициналық көмектің 
кепілдік берілген көлемі (бұдан əрі - ТМККК) шеңберінде пациенттерді стационарға жоспар-
лы емдеуге жатқызу жолдамаларын электрондық тіркеудің, есепке алудың, өңдеудің жəне 
сақтаудың бірыңғай жүйесі;

3) жоғары технологиялы медициналық қызметтер (бұдан əрі – ЖТМҚ) – диагностика мен 
емдеудің инновациялық, ресурссыйымды жəне (немесе) бірегей əдістерін пайдалануды талап 
ететін аурулар кезінде бейінді мамандар көрсететін қызметтер;

4) медициналық техника – аурулардың профилактикасы, оларды диагностикалау, емдеу, 
оңалту, медициналық сипаттағы ғылыми зерттеулер үшін медициналық мақсатта жеке түрде, 
кешеннің немесе жүйенің құрамында қолданылатын аппараттар, аспаптар мен жабдықтар;

5) республикалық денсаулық сақтау ұйымы – денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті 
органның қарамағындағы денсаулық сақтау ұйымдары, дербес білім беру ұйымының денсаулық 
сақтау ұйымдары, медициналық білім беру ұйымдарының клиникалары;

6) технология – материалдардағы, ақпараттардағы немесе адамдардағы қалаған өзгерістерді 
жүзеге асыру үшін қажетті біліктілік дағдылардың, жабдықтардың, инфрақұрылымның, 
аспаптардың жəне тиісті техникалық білімдердің үйлесімділігі.

2-тарау. Жоғары технологиялы медициналық көрсетілетін 
қызметтерді ұсыну қағидалары

4. Стационарлық көмек жəне стационарды алмастыратын көмек нысанындағы ЖТМҚ 
жергілікті деңгейде де республикалық деңгейде де денсаулық сақтау ұйымдарында ұсынылады. 
Консультациялық-диагностикалық көмек (бұдан əрі – КДК) нысанындағы ЖТМҚ республикалық 
деңгейде ұсынылады.

5. Халықтың өңірлер бөлінісіндегі ЖТМҚ-ға қажеттіліктерін айқындау жəне жекелеген 
аурулар бойынша ЖТМҚ-ның жоспарлаған көлемдерін бекіту уəкілетті органның жанындағы 
консультациялық-кеңестік органның хаттамалық шешімінің негізінде жүзеге асырылады.

6. Жергілікті деңгейдегі денсаулық сақтау ұйымдарында стационар жағдайында ЖТМҚ 
ұсыну үшін амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының маманы 
жолдаманы Емдеуге жатқызу бюросының порталында тіркейді жəне оны пациентке береді. 
Амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының маманы жергілікті 
деңгейде жоғары мамандандырылған медициналық көмекті ұсыну мүмкіндігі болмаған жағдайда 
республикалық денсаулық сақтау ұйымына емдеуге жатқызу мəселесін шешу үшін пациенттің 
құжаттар пакетін республикалық денсаулық сақтау ұйымына емдеуге жатқызу мəселесін шешу 
үшін облыстардың, республикалық маңызы бар қалалар мен астананың денсаулық сақтауды 
мемлекеттік басқарудың жергілікті органдарының жоғары мамандандырылған медициналық 
көмек жөніндегі комиссиясының (бұдан əрі – ЖТМҚ комиссия) қарауына жібереді.

7. ЖТМК ұсынатын жергілікті деңгейдегі денсаулық сақтау ұйымдарында емдеудің барлық 
əдістері пайдаланылған стационарлық емдеудегі пациентті емдеуге оң емдік тиімділік болмаған 
кезде, ал диагностика мен емдеудің жоғары технологиялы əдістері қолданылуы мүмкін 
республикалық денсаулық сақтау ұйымдарында, емдеуші дəрігер бөлімше меңгерушісімен 
неме се бас дəрігердің емдеу ісі жөніндегі орынбасарымен бірлесіп, ЖТМҚ комиссиясының 
қарауына стационарлық науқастың медициналық картасынан көшірмені факс байланысы 
арқылы жібереді.

8. Стационарлық көмек жəне стационарды алмастыратын көмек нысандарындағы жəне 
ЖТМҚ ұсыну үшін азаматтарды республикалық денсаулық сақтау ұйымдарына емдеуге 
жатқызу жəне КДК нысанындағы ЖТМҚ көрсетуге жіберу үшін ЖТМҚ комиссиясының шешімі 
негіз болып табылады.

9. ЖТМҚ комиссияның қарауына мынадай құжаттар ұсынылады:
1) пациенттің жеке басын куəландыратын құжаттың көшірмесі;
2) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушысының 2010 

жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген 001-3/е нысаы бойынша (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелген) стационарға, күндізгі 
стационарға емдеуге жатқызуға жолдама;

3) пациентті зерттеп-қараудың ең төменгі қажетті көлемінің нəтижелері (қанның жалпы 
талдауы, несептің жалпы талдауы (өткен мерзімі 14 күннен аспау қажет), кеуде қуысының 
ағзаларының флюоорографиясы (өткен мерзімі 1 жылдан аспау қажет), электрокардиограмма 
(өткен мерзімі 1 айдан аспауы қажет) жəне HbsAg болуы (өткен мерзімі 3 айдан аспауы қажет));

4) клиникалық диагнозын, зерттеу нəтижелерін көрсете отырып, амбулаториялық карта-
дан/сырқатнамадан көшірме;

5) пациенттің клиникалық диагнозын растайтын зертханалық жəне аспаптық зерттеулердің 
нəтижелері.

ЖТМҚ комиссиясы пациенттің құжаттар пакетін сырттай немесе қажет болған жағдайда 
пациентті бейінді мамандардың комиссиялық қарауына шақыра отырып, қарауға құқылы.

10. ЖТМҚ комиссиясы ұсынылған құжаттарды қарайды жəне пациентті түрлері мен көлеміне 
жəне пациенттің тасымалдануына сəйкес ЖТМҚ ұсыну үшін республикалық денсаулық сақтау 
ұйымдарына жіберудің негізділігін анықтайды.

11. Пациенттің құжаттары келіп түскен сəтінен бастап екі жұмыс күнінің ішінде ЖТМҚ ко-
миссиясы хаттамалық шешім қабылдайды.

12. Республикалық денсаулық сақтау ұйымдарында пациентке ЖТМҚ ұсыну туралы 
оң шешім қабылдау кезінде, ЖТМҚ комиссиясы жолдаманы емдеуге жатқызу бюросының 
Порталына тіркейді жəне жіберілген денсаулық сақтау ұйымына басылып шығарылған жол-
дамамен құжаттардың пакетін береді. Денсаулық сақтау ұйымы емдеуге жатқызуға жолдама 
алғаннан кейін пациентке Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік 

(Соңы. Басы 13-бетте) 

(Жалғасы 15-бетте) 
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даму министрінің 2015 жылғы 29 қыркүйектегі № 761 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12204 болып тіркелген) (бұдан əрі - № 761 бұйрық) 
бекітілген Стационарлық көмек көрсету қағидаларына 2-қосымшаға сəйкес емдеуге жатқызу 
туралы хабарлайды.

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2011 жылғы 
4 қарашадағы №786 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 7306 болып тіркелген) (бұдан əрі – дəрілік заттардың тізбесі) бекітілген, тегін медициналық 
көмектің кепілдік берілген көлемінің шеңберінде дəрілік заттармен жəне медициналық 
мақсаттағы бұйымдармен, оның ішінде белгілі бір аурулары (жай-күйлері) бар азаматтардың 
жекелеген санаттарына амбулаториялық деңгейде тегін немесе жеңілдікпен берілетін дəрілік 
заттармен жəне мамандандырылған емдік өнімдердің тізбесіне сəйкес тегін медициналық 
көмектің кепілдік берілген көлемінің (бұдан əрі – ТМККК) шеңберінде пациентке ЖТМҚ ұсыну 
туралы шешім қабылдаған кезде ЖТМҚ комиссиясы ағзаны транспланттаудан кейін пациентті 
дəрілік заттармен қамтамасыз ету үшін бюджеттік қаражатының бар болуын ескереді. 

Денсаулық сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті органы ағзаны транспланттаудан 
кейін ТМККК шеңберінде Дəрілік заттардың тізбесіне сəйкес пациентті қажетті дəрілік заттар-
мен қамтамасыз етеді. 

13. Пациентке ЖТМҚ ұсынудан бас тарту туралы шешім қабылдау кезінде ЖТМҚ комисси-
ясы Емдеуге жатқызу бюросының порталына бас тартуды тіркейді жəне жіберген денсаулық 
сақтау ұйымына дəйекті бас тартуды қоса бере отырып, құжаттардың пакетін қайтарады.

14. Республикалық деңгейде КДК нысанында ЖТМҚ ұсыну үшін көрсетілімдері болған кезде 
МСАК маманы ЖТМҚ комиссиясына қарау үшін пациенттің құжаттарының пакетін жібереді.

15. Пациентке республикалық деңгейде КДК нысанында ЖТМҚ ұсыну туралы оң шешім 
қабылдаған кезінде ЖТМҚ комиссиясы жолдаманың Электрондық үлгісіне тиісті жолдарды 
толтыру арқылы «Амбулаториялық-емханалық көмек» (бұдан əрі – «АЕК» АҚ) жолдаманы 
тіркейді жəне автоматты қалыптасқан емдеуге жатқызу кодымен басылып шыққан жолдама-
ны жіберген денсаулық сақтау ұйымға береді. Денсаулық сақтау ұйымы емдеуге жатқызуға 
жолдама алғаннан кейін пациентке жолдаманың күні туралы хабарлайды.

16. Пациентке республикалық денсаулық сақтау ұйымында КДК нысанында ЖТМҚ ұсынудан 
бас тарту туралы шешім қабылдау кезінде ЖТМҚ комиссиясы «АЕК» АҚ бюросының порталын-
да бас тартуды тіркейді жəне уəждемелі бас тартуды қоса бере отырып, құжаттардың пакетін 
жіберген денсаулық сақтау ұйымына қайтарады.

17. Республикалық денсаулық сақтау ұйымы пациентті жоғары мамандандырылған 
көмектің жоспарлы көлемінен 15% шекте медициналық көрсетілімдері болған жағдайда № 
761 бұйрықтың 35-тармағының 2-тармақшасына сəйкес ЖТМҚ ұсынады.

18. ЖТМҚ-ны осы қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша уəкілетті органның 
Медициналық жəне фармацевтикалық қызметті бақылау комитетінің аумақтық департаменті 
(бұдан əрі – МФҚБК АД) ЖТМҚ ұсынуға берген денсаулық сақтау ұйымының қорытындысының 
(бұдан əрі – МФҚБК қорытындысы) негізінде денсаулық сақтау ұйымы жүзеге асырады.

19. МФҚБК қорытындысын алу үшін келесі жылы ЖТМҚ ұсынуға үміткер денсаулық сақтау 
ұйымдары осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша денсаулық сақтау ұйымының 
ЖТМҚ ұсыну сəйкестігіне өтінімді МФҚБК АД-ға ағымдағы жылғы 15 қазаннан кешіктірмей 
ерікті түрде жібереді жəне «Ресурстарды басқару жүйесі» ақпараттық жүйесінде (бұдан əрі 
– «РБЖ» АЖ) тіркейді.

ЖТМҚ-ның белгілі бір түріне алғаш өтініш берген денсаулық сақтау ұйымдары осы 
Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес ЖТМҚ ұсынатын денсаулық сақтау ұйымының сипатта-
масына (бұдан əрі – Денсаулық сақтау ұйымының ЖТМҚ сипаттамасы) сəйкес ақпаратты, 
сондай-ақ осы Қағидаларға 4, 5-қосымшаларға сəйкес нысан бойынша ЖТМҚ-ны немесе 
күрделілігі бойынша ұқсас операциялық араласуларды орындауда денсаулық сақтау ұйымының 
алдыңғы практикалық тəжірибесі туралы ақпаратты бейінді ғылыми-зерттеу институттарына, 
ғылыми орталықтарға немесе олар болмаған жағдайда уəкілетті органның штаттан тыс бас 
маманына ұсынады. 

20. Денсаулық сақтау ұйымы өтінімді бергеннен кейін МҚАК АД жауапты маманы мына-
ларды береді:

осы Қағидаларға 6-қосымшаға сəйкес нысан бойынша құжаттарды қабылдау туралы қолхат;
осы Қағидаларға 7-қосымшаға сəйкес нысан бойынша құжаттарды қабылдаудан бас тарту 

туралы қолхат, мынадай жағдайларда:
1) оған қоса берілетін, тиісінше рəсімделмеген өтінім мен құжаттар; 
2) өтінімге осы Қағидалардың 19-тармағында көзделген тізбе бойынша 
құжаттардың толық емес пакеті ұсынылады. 
21. МФҚБК АД өтінімді тіркеген сəттен бастап күнтізбелік 30 күннің ішінде Жоғары техноло-

гиялы көрсетілетін медициналық қызметтерді ұсынатын денсаулық сақтау ұйымының сипат-
тамасында көрсетілген денсаулық сақтау ұйымдарыныңа ұсынылған құжаттардың негізінде 
ЖТМҚ ұсынуға кадрлар мен жабдықтардың сəйкестігін бағалау бойынша іс-шаралар өткізеді 
жəне денсаулық сақтау ұйымына бір жылға жарамдылық мерзіммен қорытынды береді жəне 
қорытындыны «РБЖ» АЖ-де тіркейді.

22. Денсаулық сақтау ұйымдары МФҚБД оң қорытындысын уəкілетті органның Медициналық 
қызметке ақы төлеу комитетінің аумақтық департаментіне (бұдан əрі – МҚАТК АД) жібереді.

23. МҚАК АД қызметтер берушіні таңдау рəсімін өткізгенге дейін ЖТМҚ ұсынуға жіберілген 
денсаулық сақтау ұйымдардың тізбесін қалыптастыру үшін ЖТМҚ ұсынатын денсаулық сақтау 
ұйымдарының тізімін уəкілетті органның Медициналық қызметке ақы төлеу комитетіне (бұдан 
əрі – МҚАК), кейіннен əлеуметтік сақтандыру қорына жібереді.

24. Облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың жəне астананың мемлекеттік 
денсаулық сақтауды басқарудың жерглікті органы ағымдағы жылғы 15 қарашаға дейін 
ЖТМҚ ұсынуға рұқсат берілген денсаулық сақтау ұйымдардың бөлінісінде осы Қағидаларға 
8-қосымшаға сəйкес нысан бойынша ЖТМҚ ұсынуға өтінімдерді уəкілетті органның 
Медициналық көмекті ұйымдастыру департаментіне (бұдан əрі – МКҰД) жібереді.

25. МКҰД МҚАК-пен бірлесіп ЖТМҚ түрлері бойынша мемлекеттік бюджеттің шеңберінде 
ағымдағы жылғы 10 желтоқсаннан кешіктірмей түпкілікті мемлекеттік тапсырысты 
қалыптастырады.

26. ТМККК шеңберінде ЖТМҚ қолданумен мамандандырылған медициналық көмектің 
көлемін орналастыру Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму 
министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 30 шілдедегі № 638 бұйрығымен (Қазақстан 
Республикасы Əділет министрлігінде 2015 жылғы 27 тамызда № 11960 болып тіркелген) 
бекітілген Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін көрсету бойынша қызметті 
берушіні таңдау қағидаларына сəйкес жүзеге асырылады. 

27.Денсаулық сақтау ұйымы міндетті түрде ЖТМҚ көрсетуге рұқсаты бар, маманды 
жұмыстан босату туралы МҚАК АД жазбаша түрде хабарлайды жəне «РБЖ» АЖ мəліметті 
актуалдандырады. 

Жоғары технологиялы медициналық көрсетілетін 
қызметтерді ұсыну қағидаларына 1-қосымша

нысан

Денсаулық сақтау ұйымдарының ЖТМҚ көрсетуге сəйкес келуі туралы қорытынды

1. _________________________________________________ денсаулық сақтау ұйымы 
(толық заңды атауы)

2. Енгізілетін түрінің атауы ____________________________________________________   

Кадрлар Сəйкес келуі/ 
сəйкес келмеуі

Медициналық техникамен 
жарақтандыру туралы мəлімет

Сəйкес келуі/ 
сəйкес келмеуі

Қорытынды
Ескертпе: Медициналық жəне фармацевтикалық қызметтерді бақылау комитетінің 

ауқымды депертаменті толтырады

Жоғары технологиялы медициналық көрсетілетін 
қызметтерді ұсыну қағидаларына 2-қосымша

нысан

___________жылға арналған ЖТМҚ көрсетуге денсаулық сақтау ұйымдарының 
сəйкестігіне өтінім 

Денсаулық сақтау ұйымы __________________________________
       (толық заңды атауы)

ЖТМҚ көрсетуге рұқсат беруді сұрайды:

№ Код ЖТМҚ түрі Кадрлар тура-
лы мəліметтер

Жабдықтардың болуы 
бойынша ақпараттар

Көлем

Ескертпе: денсаулық сақтау ұйымы толтырады

Жоғары технологиялы медициналық көрсетілетін 
қызметтерді ұсыну қағидаларына 3-қосымша

нысан

Жоғары технологиялы медициналық қызметті ұсынатын 
денсаулық сақтау ұйымдардың сипаттамасы 

1. Бірегей түрлер
р/с 
№ Код Түрлердің атауы Кадрлар Жарақтандыру 

Кардиохирургия

1. 37.66
Имплантталатын 
қосымша жүрек 
жүйесін енгізу

Штатта «кардиохирур-
гия» (ересектер, балалар) 
мамандығы бойынша сер-
тификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша кемінде 
5 жыл жұмыс өтілінің, ашық 
жүрекке өз бетінше жылына 
көрсетілген мамандық бой-
ынша кемінде 200 операция 
жасау тəжірибесі, соңғы 5 
жылдың ішінде кемінде 108 
сағат көлемінде көрсетілген 
мамандық бойынша біліктілігін 
арттырудың болуы.

«Қазақстан Республикасының 
халқына кардиологиялық, 
интервенциялық 
кардиологиялық жəне 
кардиохирургиялық көмек 
көрсететін денсаулық 
сақтау ұйымдары туралы 
ережені бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы 
Денсаулық министрінің 
міндетін атқарушының 2011 
жылғы 22 қыркүйектегі № 647 
бұйрығымен (Нормативтік 
құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 7273 болып тіркелген, 
бұдан əрі – Бұйрық № 647) 
бекітілген. 
Қазақстан Республикасының 
халқына кардиологиялық, 
интервенциялық 
кардиологиялық жəне 
кардиохирургиялық көмек 
көрсететін денсаулық сақтау 
ұйымдары туралы ережеге 
3-қосымшаға сəйкес 

Нейрохирургия

2. 02.93

Интракраниалдық 
нейростиму-
лятордың электро-
дын (электродта-
рын) импланттау 
немесе ауыстыру

Штатта «нейрохирур-
гия» (ересектер, балалар) 
мамандығы бойынша сер-
тификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша кемінде 
5 жыл жұмыс өтілінің, соңғы 
5 жылдың ішінде кемінде 108 
сағат көлемінде көрсетілген 
мамандық бойынша біліктілігін 
арттырудың болуы 

Стереотаксикологиялық 
навигациялық негіздемелік 
жүйе, нейростимуляторлар, 
электродтар.

3. 03.93

Арқа нейростиму-
ляторының элек-
тродын (электрод-
тарын) импланттау 
немесе ауыстыру

Штатта «нейрохирургия» (ере-
сектер, балалар) мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы бой-
ынша кемінде 5 жыл жұмыс 
өтілінің, соңғы 5 жылдың ішінде 
кемінде 108 сағат көлемінде 
көрсетілген мамандық бойынша 
біліктілігін арттырудың болуы 

Нейростимуляторлар мен 
электродтардың болуы

Трансплантология

4. 33.5 Өкпені транс-
планттау

«Тіндерді (тіннің бөлігін) жəне 
(немесе) ағзаларды (ағзалардың 
бөлігін) алу, дайындау, сақтау, 
консервациялау, тасымалдау 
жəне тіндерді (тіннің бөлігін) 
жəне (немесе) ағзаларды 
(ағзалардың бөлігін) транс-
планттау жөніндегі денсаулық 
сақтау ұйымдарының тізбесін 
қалыптастыру қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Денсаулық 
сақтау жəне əлеуметтік даму 
министрінің 2015 жылғы 29 
маусымдағы № 534 бұйрығымен 
(Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
11743 болып тіркелген) (бұдан 
əрі - №534 Бұйрық) Тіндерді 
(тіннің бөлігін) жəне (немесе)
ағзаларды (ағзалардың 
бөлігін) дайындау, алу, 
сақтау, консервациялау, та-
сымалдау жəне трансплант-
тау жөніндегі денсаулық 
сақтау ұйымдарының тізбесін 
қалыптастыру қағидаларына 
3-қосымшаға сəйкес 

№ 534 Бұйрыққа 2- 
қосымшаға сəйкес

5. 33.6
«Өкпе-жүрек» 
кешенін 
құрамдастырылған 
транспланттау

№ 534 Бұйрыққа
3- қосымшаға сəйкес

№ 534 Бұйрыққа 
2- қосымшаға сəйкес

6. 37.51 Жүректі транс-
планттау

№ 534 Бұйрыққа 
3- қосымшаға сəйкес

№ 534 Бұйрыққа 
2- қосымшаға сəйкес

7. 50.52 Кадаврдан бауыр-
ды транспланттау

№ 534 Бұйрыққа 
3- қосымшаға сəйкес

№ 534 Бұйрыққа
 2- қосымшаға сəйкес

8. 52.80
Ұйқыбезін транс-
планттау, 
нақтыланбаған

№ 534 Бұйрыққа 
3 -қосымшаға сəйкес

№ 534 Бұйрыққа 
2- қосымшаға сəйкес

9. 55.62 Кадаврдан өкпені 
трансплантациялау

№ 534 Бұйрыққа 
3 -қосымшаға сəйкес

№ 534 Бұйрыққа 
2 -қосымшаға сəйкес

10. 99.791
Қанның 
гематопоэтикалық 
дің жасушаларын 
дайындау

Штатта «гематология» (ере-
сектер) жəне/немесе «онколо-
гия жəне гематология» (ере-
сектер, балалар) мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы бой-
ынша кемінде 3 жыл жұмыс 
өтілінің, соңғы 5 жылдың 
ішінде сүйек кемігін транс-
платтау мəселелері бойынша 
кемінде108 сағат біліктілігін 
арттыру туралы куəлігінің 
болуы

Палаталар гепа – 
сүзгілермен немесе өзге 
ауаның ламинарлық ағынын 
айдаушы құрылғылармен 
жабдықталып, бір-екі орын-
ды, пациенттің мониторла-
рымен, ӨЖЖ аппаратымен 
жарақтандырылған болуы. 
Дің жасушаларын дайындау 
зертханасы (жасуша сепа-
раторы жəне/немесе жасу-
ша биотехнологиясының 
механикалық тəсілі) 
ағынды биоматериал 
алу үшін жабдықтармен, 
цитофлуориметрмен, 
криоқойма үшін жабдықпен 
жарақтандырылуы тиіс 
(шарт негізінде болуы 
мүмкін).

11. 41.06
Кіндік дің жасу-
шаларын транс-
планттау

Штатта «гематология» 
(ересектер) жəне/немесе 
«Онкология жəне гематоло-
гия» (ересектер, балалар) 
мамандығы бойынша сер-
тификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша кемінде 
5 жыл жұмыс өтілінің, соңғы 
5 жылдың ішінде жасушалық 
терапия жəне/немесе 
жасушалық транспланттау 
жəне/немесе жасушалық 
технологиялар мəселелері 
бойынша кемінде 108 сағат 
біліктілігін арттыру туралы 
куəліктің болуы.

Палаталар гепа – 
сүзгілермен немесе өзге 
ауаның ламинарлық ағынын 
айдаушы құрылғылармен 
жабдықталған болуы тиіс; 
палаталар тəуліктік посты 
бар бір орынды болуы тиіс. 
Зертхананың цитологиялық, 
цитогенетикалық, 
иммундық-фенотиптік, 
иммундық-гистиохимиялық, 
молекуларлық 
– генетикалық, 
гемостазиологиялық, 
микробиологиялық 
зерттеуді, HLA типтеуді 
(шарт негізінде болуы 
мүмкін) орындау мүмкіндігі 
болуы тиіс. Дің жасуша-
ларын дайындау жəне 
биотехнологиялау зерт-
ханасы (жасуша сепара-
торы жəне/немесе жасу-
ша биотехнологиясының 
механикалық тəсілі) 
ағынды биоматериал 
алу үшін жабдықтармен, 
цитофлуориметрмен, 
криоқойма үшін жабдықпен 
жарақтандырылуы тиіс 
(шарт негізінде болуы 
мүмкін).

12. 41.10
Феталдық дің жа-
сушаларын транс-
планттау

Штатта «гематология» 
(ересектер) жəне/немесе 
«Онкология жəне гематоло-
гия» (ересектер, балалар) 
немесе «Жалпы хирур-
гия» (трансплантология) 
мамандығы бойынша сер-
тификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша 
кемінде 5 жыл жұмыс 
өтілінің, соңғы 5 жылдың 
ішінде жасушалық терапия 
жəне/немесе жасушалық 
транспланттау жəне/неме-
се жасушалық технологи-
ялар мəселелері бойынша 
кемінде 108 сағат біліктілігін 
арттыру туралы куəліктің 
болуы. 

Палаталар гепа 
– сүзгілермен не-
месе өзге ауаның 
ламинарлық ағынын ай-
даушы құрылғылармен 
жабдықталған болуы тиіс; 
палаталар тəуліктік по-
сты бар бір орынды бо-
луы тиіс. Зертхананың 
цитологиялық, 
цитогенетикалық, 
иммундық-фенотиптік, 
иммундық-
гистиохимиялық, 
молекуларлық 
– генетикалық, 
гемостазиологиялық, 
микробиологиялық 
зерттеуді, HLA типтеуді 
(шарт негізінде болуы 
мүмкін) орындау мүмкіндігі 
болуы тиіс. Дің жасуша-
ларын дайындау жəне 
биотехнологиялау зерт-
ханасы (жасуша сепара-
торы жəне/немесе жасу-
ша биотехнологиясының 
механикалық тəсілі) 
ағынды биоматериал 
алу үшін жабдықтармен, 
цитофлуориметрмен, 
криоқойма үшін жабдықпен 
жарақтандырылуы тиіс 
(шарт негізінде болуы 
мүмкін).

13. 00.93
Транспланттау үшін 
кадаврдан ағзаларды 
жəне/немесе тінді алу

№534 Бұйрыққа 
3- қосымшаға сəйкес

№ 534 Бұйрыққа 
2-қосымшаға сəйкес

2. Негізгі түрлер

р/с № Код Түрлердің атауы Кадрлар Жарақтандыру 
Кардиохирургия

1. 35. 10
Ауыстырмай 
анықталмаған жүрек 
қақпақшасының ашық 
вальвулопластикасы

Штатта «кардиохирур-
гия» (ересектер, балалар) 
мамандығы бойынша сер-
тификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша кемінде 
5 жыл жұмыс өтілінің, ашық 
жүрекке жылына өз бетінше 
кемінде 200 операция жа-
сау тəжірибесі, соңғы 5 
жылдың ішінде кемінде 108 
сағат көлемінде көрсетілген 
мамандық бойынша біліктілігін 
арттырудың болуы. 

№ 647 Бұйрыққа 3- 
қосымшаға сəйкес

2. 35. 11
Ауыстырмай 
аорталық 
қақпақшаның ашық 
вальвулопластикасы

Штатта «кардиохирургия» (ере-
сектер, балалар) мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы бой-
ынша кемінде 5 жыл жұмыс 
өтілінің, ашық жүрекке жылына 
өз бетінше кемінде 100 опера-
ция жасау тəжірибесі, соңғы 
5 жылдың ішінде кемінде 108 
сағат көлемінде көрсетілген 
мамандық бойынша біліктілігін 
арттырудың болуы. 

№ 647 Бұйрыққа 
3- қосымшаға сəйкес

3. 35. 12
Ауыстырмай митраль 
қақпақшаның ашық 
вальвулопластикасы

Штатта «кардиохирургия» (ере-
сектер, балалар) мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы бой-
ынша кемінде 5 жыл жұмыс 
өтілінің, ашық жүрекке жылына 
өз бетінше кемінде 100 опера-
ция жасау тəжірибесі, соңғы 
5 жылдың ішінде кемінде 108 
сағат көлемінде көрсетілген 
мамандық бойынша біліктілігін 
арттырудың болуы. 

№ 647 Бұйрыққа 
3- қосымшаға сəйкес

4. 35. 13 
Ауыстырмай өкпе 
діңі қақпақшасының 
ашық вальвулопла-
стикасы

Штатта «кардиохирургия» (ере-
сектер, балалар) мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы бой-
ынша кемінде 5 жыл жұмыс 
өтілінің, ашық жүрекке жылына 
өз бетінше кемінде 100 опера-
ция жасау тəжірибесі, соңғы 
5 жылдың ішінде кемінде 108 
сағат көлемінде көрсетілген 
мамандық бойынша біліктілігін 
арттырудың болуы. 

№ 647 Бұйрыққа 
3- қосымшаға сəйкес

5. 35. 14
Ауыстырмай 
үшжармалы 
қақпақшаның ашық 
вальвулопластикасы

Штатта «кардиохирургия» (ере-
сектер, балалар) мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы бой-
ынша кемінде 5 жыл жұмыс 
өтілінің, ашық жүрекке жылына 
өз бетінше кемінде 100 опера-
ция жасау тəжірибесі, соңғы 
5 жылдың ішінде кемінде 108 
сағат көлемінде көрсетілген 
мамандық бойынша біліктілігін 
арттырудың болуы. 

№ 647 Бұйрыққа 
3- қосымшаға сəйкес

6. 35. 21 

Аорталық 
қақпақшаны тін 
трансплантатпен 
ашық жəне басқаша 
ауыстыру

Штатта «кардиохирургия» (ере-
сектер, балалар) мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы бой-
ынша кемінде 5 жыл жұмыс 
өтілінің, ашық жүрекке жылына 
өз бетінше кемінде 100 опера-
ция жасау тəжірибесі, соңғы 
5 жылдың ішінде кемінде 108 
сағат көлемінде көрсетілген 
мамандық бойынша біліктілігін 
арттырудың болуы. 

№ 647 Бұйрыққа 
3- қосымшаға сəйкес

7. 35. 23 

Митралды 
қақпақшаны тін 
трансплантатпен 
ашық жəне басқаша 
алмастыру

Штатта «кардиохирургия» (ере-
сектер, балалар) мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы бой-
ынша кемінде 5 жыл жұмыс 
өтілінің, ашық жүрекке жылына 
өз бетінше кемінде 100 опера-
ция жасау тəжірибесі, соңғы 
5 жылдың ішінде кемінде 108 
сағат көлемінде көрсетілген 
мамандық бойынша біліктілігін 
арттырудың болуы. 

№ 647 Бұйрыққа 
3- қосымшаға сəйкес

8. 35. 25 

Өкпе діңінің 
қақпақшасын тіндік 
трансплантатпен 
ашық жəне басқа 
ауыстыру

Штатта «кардиохирур-
гия» (ересектер, балалар) 
мамандығы бойынша сер-
тификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша кемінде 
5 жыл жұмыс өтілінің, ашық 
жүрекке жылына өз бетінше 
кемінде 100 операция жа-
сау тəжірибесі, соңғы 5 
жылдың ішінде кемінде 108 
сағат көлемінде көрсетілген 
мамандық бойынша біліктілігін 
арттырудың болуы. 

№ 647 Бұйрыққа 3- 
қосымшаға сəйкес

9. 35. 27

Үшжармалы 
қақпақшаны тіндік 
трансплантатпен 
ашық жəне басқаша 
алмастыру

Штатта «кардиохирур-
гия» (ересектер, балалар) 
мамандығы бойынша сер-
тификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша кемінде 
5 жыл жұмыс өтілінің, ашық 
жүрекке жылына өз бетінше 
кемінде 100 операция жа-
сау тəжірибесі, соңғы 5 
жылдың ішінде кемінде 108 
сағат көлемінде көрсетілген 
мамандық бойынша біліктілігін 
арттырудың болуы. 

№ 647 Бұйрыққа 3- 
қосымшаға сəйкес

10. 35. 33 Аннулопластика

Штатта «кардиохирур-
гия» (ересектер, балалар) 
мамандығы бойынша сер-
тификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша кемінде 
5 жыл жұмыс өтілінің, ашық 
жүрекке жылына өз бетінше 
кемінде 200 операция жа-
сау тəжірибесі, соңғы 5 
жылдың ішінде кемінде 108 
сағат көлемінде көрсетілген 
мамандық бойынша біліктілігін 
арттырудың болуы. 

№ 647 Бұйрыққа 3- 
қосымшаға сəйкес

11. 35. 34 Инфундибулэктомия

Штатта «кардиохирур-
гия» (ересектер, балалар) 
мамандығы бойынша сер-
тификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша кемінде 
5 жыл жұмыс өтілінің, ашық 
жүрекке жылына өз бетінше 
кемінде 100 операция жа-
сау тəжірибесі, соңғы 5 
жылдың ішінде кемінде 108 
сағат көлемінде көрсетілген 
мамандық бойынша біліктілігін 
арттырудың болуы. 

№ 647 Бұйрыққа 3- 
қосымшаға сəйкес

12. 35. 53 
Протездің көмегімен 
қарынша аралық 
қалқан ақауын жою

Штатта «кардиохирур-
гия» (ересектер, балалар) 
мамандығы бойынша сер-
тификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша кемінде 
5 жыл жұмыс өтілінің, ашық 
жүрекке жылына өз бетінше 
кемінде 100 операция жа-
сау тəжірибесі, соңғы 5 
жылдың ішінде кемінде 108 
сағат көлемінде көрсетілген 
мамандық бойынша біліктілігін 
арттырудың болуы. 

№ 647 Бұйрыққа 3- 
қосымшаға сəйкес

13. 35. 55 
Протездің көмегімен 
қарынша аралық 
қалқан ақауын жабық 
əдіспен жою

Штатта «кардиохирур-
гия» (ересектер, балалар) 
мамандығы бойынша сер-
тификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша кемінде 
5 жыл жұмыс өтілінің, ашық 
жүрекке жылына өз бетінше 
кемінде 100 операция жа-
сау тəжірибесі, соңғы 5 
жылдың ішінде кемінде 108 
сағат көлемінде көрсетілген 
мамандық бойынша біліктілігін 
арттырудың болуы. 

№ 647 Бұйрыққа 3- 
қосымшаға сəйкес

14. 35. 62

Тін 
трансплантатының 
көмегімен қарынша 
аралық қалқан 
ақауын жою

Штатта «кардиохирургия» (ере-
сектер, балалар) мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы бой-
ынша кемінде 5 жыл жұмыс 
өтілінің, ашық жүрекке жылына 
өз бетінше кемінде 100 опера-
ция жасау тəжірибесі, соңғы 
5 жылдың ішінде кемінде 108 
сағат көлемінде көрсетілген 
мамандық бойынша біліктілігін 
арттырудың болуы. 

№ 647 Бұйрыққа 3- 
қосымшаға сəйкес

15. 39. 72 

Бас жəне мойын 
тамырларын эндова-
скулярлы (жаппай) 
эмболиялау немесе 
окклюзиялау

Штатта «нейрохирургия» жəне/
немесе «ангиохирургия» (рент-
генхирургия, интервенционды 
хирургия) мамандығы бойынша 
сертификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша кемінде 
5 жыл жұмыс өтілінің, соңғы 
5 жылдың ішінде кемінде 432 
сағат көлемінде эндоваскуляр-
лы нейрохирургия бойынша 
біліктілігін арттырудың болуы. 

Дуплекстік сканер. 
Ангиографы бар рент-
ген-операция жасау 
бөлмесі. 
Гемодинамиканың 
Интраоперациялық 
мониторингі. 

16. 39. 75 

Жабық емес спи-
ральдарды пайда-
ланумен бас жəне 
мойын тамырларын 
эндоваскулярлы 
эмболиялау немесе 
окклюзиялау. 

Штатта «нейрохирургия» жəне/
немесе «ангиохирургия» (рент-
генхирургия, интервенционды 
хирургия) мамандығы бойынша 
сертификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша кемінде 
5 жыл жұмыс өтілінің, соңғы 
5 жылдың ішінде кемінде 432 
сағат көлемінде эндоваскуляр-
лы нейрохирургия бойынша 
біліктілігін арттырудың болуы. 

Дуплекстік сканер. 
Ангиографы бар рент-
ген-операция жасау 
бөлмесі. 
Гемодинамиканың 
Интраоперациялық 
мониторингі. 

17. 39. 76

Биобелсенді спи-
ральдарды пайда-
ланумен бас жəне 
мойын тамырларын 
эндоваскулярлы эм-
болизациялау неме-
се окклюзиялау

Штатта «нейрохирургия» жəне/
немесе «ангиохирургия» (рент-
генхирургия, интервенционды 
хирургия) мамандығы бойынша 
сертификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша кемінде 
5 жыл жұмыс өтілінің, соңғы 
5 жылдың ішінде кемінде 432 
сағат көлемінде эндоваскуляр-
лы нейрохирургия бойынша 
біліктілігін арттырудың болуы. 

Дуплекстік сканер. 
Ангиографы бар рент-
ген-операция жасау 
бөлмесі. 
Гемодинамиканың 
Интраоперациялық 
мониторингі. 

18. 38. 852
Ашық артериялы 
өзекті окклюдер-
мен эндоваскуляр-
лы жабу

Штатта «кардиохирургия» (ере-
сектер, балалар) мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы бой-
ынша кемінде 3 жыл жұмыс 
өтілінің, соңғы 5 жылдың ішінде 
кемінде 108 сағат көлемінде 
көрсетілген ЖТМҚ түрі бойын-
ша біліктілігін арттырудың бо-
луы, иондаушы сəуле шығару 
көздерімен жұмысқа рұқсат. 

Гемодинамика жүйесі 
бар барангиографиялық 
қондырғы, уақытша 
электрокардиоынталан-
дыру аппараты, био-
фазды дефибрилятор, 
ішкі артериялық бал-
лонды контрпульсато-
ры, пульс жиілігі (бұдан 
əрі - ПЖ) датчигімен 
эхокардиография 
(бұдан əрі - ЭХОКГ)

19. 39. 7942
Бронх қолқаларын 
эндоваскулярлы эм-
болизациялау

Штатта «кардиология (ере-
сектер, балалар), оның ішінде 
интервенционды» жəне/не-
месе «ангиохирургия (рентге-
нохирургия, интервенционды 
хирургия) (ересектер, бала-
лар)» мамандығы бойынша 
сертификаты бар мамманның, 
мамандығы бойынша кемінде 
3 жыл жұмыс өтілінің болуы, 
рентгенэндоваскулярлы хи-
рургия мəселелері бойынша 
соңғы 5 жылға кемінде108 
сағат көлемінде біліктілігін 
арттырудың болуы, иондау-
шы сəуле шығару көздерімен 
жұмысқа рұқсат. 

Гемодинамика жүйесі 
барангиографиялық 
рентген қондырғысы. 
Дефибрилятор, нар-
козды-тыныс алу ап-
параты. 

20. 39. 7944

Жамбас орган-
дары, жатыр 
артерияларының 
тамырларын эндо-
васкулярлы эмбо-
лиялау

Штатта «кардиология (ере-
сектер, балалар), оның ішінде 
интервенционды» жəне/не-
месе «ангиохирургия (рентге-
нохирургия, интервенционды 
хирургия) (ересектер, бала-
лар)» мамандығы бойынша 
сертификаты бар мамманның, 
мамандығы бойынша кемінде 
3 жыл жұмыс өтілінің болуы, 
рентгенэндоваскулярлы хи-
рургия мəселелері бойынша 
соңғы 5 жылға кемінде108 
сағат көлемінде біліктілігін 
арттырудың болуы, иондау-
шы сəуле шығару көздерімен 
жұмысқа рұқсат. 

Ангиографиялық рент-
ген қондырғысы. 

21. 35. 41 Жүрек қалқасының 
бар ақауын ұлғайту

Штатта «кардиология (ере-
сектер, балалар), оның ішінде 
интервенционды» жəне/не-
месе «ангиохирургия (рентге-
нохирургия, интервенционды 
хирургия) (ересектер, бала-
лар)» мамандығы бойынша 
сертификаты бар мамманның, 
мамандығы бойынша кемінде 
3 жыл жұмыс өтілінің болуы, 
рентгенэндоваскулярлы хи-
рургия мəселелері бойынша 
соңғы 5 жылға кемінде108 
сағат көлемінде біліктілігін 
арттырудың болуы, иондау-
шы сəуле шығару көздерімен 
жұмысқа рұқсат. 

Гемодинамика жүйесі 
бар барангиографиялық 
қондырғы, уақытша 
электрокардиоынта-
ландыру аппараты, 
биофазды дефибри-
лятор, ішкі артериялық 
баллонды контрпуль-
саторы, ПЖ датчигімен 
ЭХОКГ

22. 35. 52
Протез көмегімен 
жүрек қалқасының 
ақауын жабық 
əдіспен жою

Штатта «кардиология (ере-
сектер, балалар), оның 
ішінде интервенционды» 
жəне/немесе «ангиохирургия 
(рентгенохирургия, интер-
венционды хирургия) (ересек-
тер, балалар)» мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
мамманның, мамандығы бой-
ынша кемінде 3 жыл жұмыс 
өтілінің болуы, көрсетілген 
ЖТМҚ түрі мəселелері бойын-
ша соңғы 5 жылға кемінде108 
сағат көлемінде біліктілігін 
арттырудың болуы, иондау-
шы сəуле шығару көздерімен 
жұмысқа рұқсат. 

Гемодинамика жүйесі 
бар барангиографиялық 
қондырғы, уақытша 
электрокардиоынта-
ландыру аппараты, 
биофазды дефибри-
лятор, ішкі артериялық 
баллонды контрпуль-
саторы, ПЖ датчигімен 
ЭХОКГ

23. 35. 61

Тіндік 
трансплантаттың 
көмегімен 
жүрекшеаралық 
далданың кемістігін 
жою

Штатта «кардихирургия (ере-
сектер, балалар), мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
мамманның, мамандығы бой-
ынша кемінде 5 жыл жұмыс 
өтілінің, ашық жүрекке жылына 
өз бетінше кемінде 100 опера-
ция жасау тəжірибесі, соңғы 
5 жылдың ішінде кемінде 108 
сағат көлемінде көрсетілген 
мамандық бойынша біліктілігін 
арттырудың болуы. 

№ 647 Бұйрыққа 3- 
қосымшаға сəйкес

24. 35. 63

Тіндік 
трансплантаттың 
көмегімен эндокард 
жамауларының 
ақауларын жою

Штатта «кардиохирургия» (ере-
сектер, балалар) мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы бой-
ынша кемінде 5 жыл жұмыс 
өтілінің, ашық жүрекке өз 
бетінше жылына көрсетілген 
мамандық бойынша кемінде 
100 операция жасау тəжірибесі, 
соңғы 5 жылдың ішінде кемінде 
108 сағат көлемінде көрсетілген 
мамандық бойынша біліктілігін 
арттырудың болуы. 

№ 647 Бұйрыққа 3- 
қосымшаға сəйкес

25. 35. 81
Фалло тетрада-
сын толық қалпына 
келтіру

Штатта «кардиохирургия» (ере-
сектер, балалар) мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы бой-
ынша кемінде 5 жыл жұмыс 
өтілінің, ашық жүрекке өз 
бетінше жылына көрсетілген 
мамандық бойынша кемінде 
100 операция жасау тəжірибесі, 
соңғы 5 жылдың ішінде кемінде 
108 сағат көлемінде көрсетілген 
мамандық бойынша біліктілігін 
арттырудың болуы. 

№ 647 Бұйрыққа 3- 
қосымшаға сəйкес

26. 35. 82
Өкпе көктамырының 
ауытқу жалғауын 
толық қалпына 
келтіру

Штатта «кардиохирур-
гия» (ересектер, балалар) 
мамандығы бойынша сер-
тификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша кемінде 
5 жыл жұмыс өтілінің, ашық 
жүрекке өз бетінше жылына 
көрсетілген мамандық бой-
ынша кемінде 100 операция 
жасау тəжірибесі, соңғы 5 
жылдың ішінде кемінде 108 
сағат көлемінде көрсетілген 
мамандық бойынша біліктілігін 
арттырудың болуы. 

№ 647 Бұйрыққа 3- 
қосымшаға сəйкес

27. 35. 83
Артериялық діңді 
толық қалпына 
келтіру

Штатта «кардиохирур-
гия» (ересектер, балалар) 
мамандығы бойынша сер-
тификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша кемінде 
5 жыл жұмыс өтілінің, ашық 
жүрекке өз бетінше жылына 
көрсетілген мамандық бой-
ынша кемінде 100 операция 
жасау тəжірибесі, соңғы 5 
жылдың ішінде кемінде 108 
сағат көлемінде көрсетілген 
мамандық бойынша біліктілігін 
арттырудың болуы. 

№ 647 Бұйрыққа 3- 
қосымшаға сəйкес

28. 35. 84

Басқа айдарларда 
жіктелмеген маги-
стральды тамырлар 
транспозициясын 
толық қалпына 
келтіру

Штатта «кардиохирур-
гия» (ересектер, балалар) 
мамандығы бойынша сер-
тификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша кемінде 
5 жыл жұмыс өтілінің, ашық 
жүрекке өз бетінше жылына 
көрсетілген мамандық бой-
ынша кемінде 100 операция 
жасау тəжірибесі, соңғы 5 
жылдың ішінде кемінде 108 
сағат көлемінде көрсетілген 
мамандық бойынша біліктілігін 
арттырудың болуы. 

№ 647 Бұйрыққа 3- 
қосымшаға сəйкес

29. 35. 9900

Интраоперациялық 
радиожиілік аблаци-
яны пайдаланумен 
жүрек қақпашаларын 
протездеу

Штатта «кардиохирур-
гия» (ересектер, балалар) 
мамандығы бойынша сер-
тификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша кемінде 
5 жыл жұмыс өтілінің, ашық 
жүрекке өз бетінше жылына 
көрсетілген мамандық бой-
ынша кемінде 100 операция 
жасау тəжірибесі, соңғы 5 
жылдың ішінде кемінде 108 
сағат көлемінде көрсетілген 
мамандық бойынша біліктілігін 
арттырудың болуы. 

№ 647 Бұйрыққа 3- 
қосымшаға сəйкес

30. 36. 12
Екі коронарлы арте-
рияны аортокоронар-
лы шунттау

Штатта «кардиохирур-
гия» (ересектер, балалар) 
мамандығы бойынша сер-
тификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша кемінде 
5 жыл жұмыс өтілінің, ашық 
жүрекке өз бетінше жылына 
көрсетілген мамандық бой-
ынша кемінде 100 операция 
жасау тəжірибесі, соңғы 5 
жылдың ішінде кемінде 108 
сағат көлемінде көрсетілген 
мамандық бойынша біліктілігін 
арттырудың болуы. 

№ 647 Бұйрыққа 3- 
қосымшаға сəйкес

31. 36. 13 
Үш коронарлы арте-
рияны аортокоронар-
лы шунттау

Штатта «кардиохирургия» (ере-
сектер, балалар) мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы бой-
ынша кемінде 5 жыл жұмыс 
өтілінің, ашық жүрекке өз 
бетінше жылына көрсетілген 
мамандық бойынша кемінде 
100 операция жасау тəжірибесі, 
соңғы 5 жылдың ішінде кемінде 
108 сағат көлемінде көрсетілген 
мамандық бойынша біліктілігін 
арттырудың болуы. 

№ 647 Бұйрыққа 3- 
қосымшаға сəйкес

32. 36. 14
Төрт жəне одан көп 
коронарлық артерия-
ны аортокоронарлық 
шунттау

Штатта «кардиохирургия» (ере-
сектер, балалар) мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы бойын-
ша кемінде 5 жыл жұмыс 
өтілінің, ашық жүрекке өз 
бетінше жылына көрсетілген 
мамандық бойынша кемінде 
100 операция жасау тəжірибесі, 
соңғы 5 жылдың ішінде кемінде 
108 сағат көлемінде көрсетілген 
мамандық бойынша біліктілігін 
арттырудың болуы. 

№ 647 Бұйрыққа 3- 
қосымшаға сəйкес

33. 36. 15 Дара ішкі маммарлы-
коронарлы шунттау

Штатта «кардиохирургия» (ере-
сектер, балалар) мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы бойын-
ша кемінде 5 жыл жұмыс 
өтілінің, ашық жүрекке өз 
бетінше жылына көрсетілген 
мамандық бойынша кемінде 
100 операция жасау тəжірибесі, 
соңғы 5 жылдың ішінде 
кемінде 108 сағат көлемінде 
көрсетілген мамандық бой-
ынша біліктілігін арттырудың 
болуы. 

№647 Бұйрыққа 3- 
қосымшаға сəйкес

34. 36. 16 Қос ішкі маммарлы-
коронарлы шунттау

Штатта «кардиохирургия» (ере-
сектер, балалар) мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы бой-
ынша кемінде 5 жыл жұмыс 
өтілінің, ашық жүрекке өз 
бетінше жылына көрсетілген 
мамандық бойынша кемінде 
100 операция жасау тəжірибесі, 
соңғы 5 жылдың ішінде 
кемінде 108 сағат көлемінде 
көрсетілген мамандық бой-
ынша біліктілігін арттырудың 
болуы. 

№647 Бұйрыққа 3- 
қосымшаға сəйкес

35. 36. 1000

Интраоперациялық 
радиожиілік абляци-
яны пайдаланумен 
аортокоронарлы 
шунттау

Штатта «кардиохирургия» (ере-
сектер, балалар) мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы бой-
ынша кемінде 5 жыл жұмыс 
өтілінің, ашық жүрекке өз 
бетінше жылына көрсетілген 
мамандық бойынша кемінде 
100 операция жасау тəжірибесі, 
соңғы 5 жылдың ішінде 
кемінде 108 сағат көлемінде 
көрсетілген мамандық бой-
ынша біліктілігін арттырудың 
болуы. 

№647 Бұйрыққа 3- 
қосымшаға сəйкес

36. 36. 1090
Аортокоронарлы 
шунттаудың жəне 
артерияларды 
стенттеудің үйлесуі

Штатта «кардиохирургия» (ере-
сектер, балалар) мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы бой-
ынша кемінде 5 жыл жұмыс 
өтілінің, ашық жүрекке өз 
бетінше жылына көрсетілген 
мамандық бойынша кемінде 
100 операция жасау тəжірибесі, 
соңғы 5 жылдың ішінде 
кемінде 108 сағат көлемінде 
көрсетілген мамандық бой-
ынша біліктілігін арттырудың 
болуы. 
Штатта «ангиохирургия (рент-
генохирургия, интервенци-
онды хирургия) (ересектер, 
балалар)» жəне/немесе «кар-
диология (ересектер, бала-
лар), оның ішінде интервен-
ционды», мамандығы бой-
ынша кемінде 3 жыл жұмыс 
өтілінің, соңғы 5 жылға 108 
сағат көлемінде көрсетілген 
мамандық бойынша біліктілігін 
арттырудың болуы, иондау-
шы сəуле шығару көздерімен 
жұмысқа рұқсат. 

№647 Бұйрыққа 3- 
қосымшаға сəйкес

37. 37. 32 Жүрек аневризма-
сын кесу

Штатта «кардиохирургия» (ере-
сектер, балалар) мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы бой-
ынша кемінде 5 жыл жұмыс 
өтілінің, ашық жүрекке өз 
бетінше жылына көрсетілген 
мамандық бойынша кемінде 
100 операция жасау тəжірибесі, 
соңғы 5 жылдың ішінде кемінде 
108 сағат көлемінде көрсетілген 
мамандық бойынша біліктілігін 
арттырудың болуы. 

№ 647 Бұйрыққа 3- 
қосымшаға сəйкес

38. 37. 34

Эндоваскулярлы қол 
жеткізуді пайдала-
ну арқылы жүректің 
басқа зақымданған 
жеріне немесе тінін 
кесу немесе деструк-
циялау

Штатта «кардиохирур-
гия» (ересектер, балалар) 
мамандығы бойынша сер-
тификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша кемінде 
5 жыл жұмыс өтілінің, ашық 
жүрекке өз бетінше жылына 
көрсетілген мамандық бой-
ынша кемінде 100 операция 
жасау тəжірибесі, соңғы 5 
жылдың ішінде кемінде 108 
сағат көлемінде аритмо-
логия мəселелері бойын-
ша біліктілігін арттырудың 
болуы. 

Салқын аблация жүргізу 
үшін ирригационды 
сорғы, ангиограф, 
электр физиологиялық 
бекет (бұдан əрі – ЭФ 
бекет) ЭФ бекетімен 
бірлескен электр карди-
оынталандыру
ЭФ бекетімен бірлескен 
радио жиілік деструк-
торы

39. 37. 35 Парциальды вентри-
кулоэктомия

Штатта «кардиохирургия» (ере-
сектер, балалар) мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы бой-
ынша кемінде 5 жыл жұмыс 
өтілінің, ашық жүрекке өз 
бетінше жылына көрсетілген 
мамандық бойынша кемінде 
100 операция жасау тəжірибесі, 
соңғы 5 жылдың ішінде кемінде 
108 сағат көлемінде көрсетілген 
мамандық бойынша біліктілігін 
арттырудың болуы

№ 647 Бұйрыққа 3- 
қосымшаға сəйкес

40. 37. 36
Жүрекшенің сол жақ 
қарыншасын кесу, 
деструкциялау жəне 
алып тастау

Штатта «кардиология» (ере-
сектер, балалар) оның ішінде 
интервенционды» мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы бой-
ынша кемінде 3жыл жұмыс 
өтілінің, соңғы 5 жылдың ішінде 
кемінде 216 сағат көлемінде 
аритмология мəселелері бой-
ынша біліктілігін арттырудың 
болуы

Гемодинамика жүйесі 
бар ангиографиялық 
қондырғы, ішкі жүректі 
жəне/немесе өңеш 
датчигі арқылы ЭХОКГ

41. 37. 76

Трансвеналық атри-
алды жəне/немесе 
вентрикулярлы элек-
тродты (электродтар-
ды) ауыстыру

Штатта «кардиология» (ере-
сектер, балалар) оның ішінде 
интервенционды» мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы бой-
ынша кемінде 3жыл жұмыс 
өтілінің, соңғы 5 жылдың ішінде 
кемінде 216 сағат көлемінде 
аритмология мəселелері бой-
ынша біліктілігін арттырудың 
болуы, иондаушы сəуле шығару 
көздерімен рұқсат. 

Гемодинамикалық 
жүйесі бар 
ангиографиялық 
қондырғы. 
Электродтарды 
экстракциялауға 
арналған жиынтық. 

42. 37. 80 

Тұрақты электро-
кардиостимулятор-
ды енгізу, алғашқы 
немесе құрылғының 
түрін нақтыламай 
оны ауыстыру, 

Штатта «кардиология» (ере-
сектер, балалар) оның ішінде 
интервенционды» мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, соңғы 5 жылдың 
ішінде кемінде 108 сағат 
көлемінде аритмология 
мəселелері бойынша біліктілігін 
арттырудың болуы, иондау-
шы сəуле шығару көздерімен 
рұқсат. 

Гемодинамикалық 
жүйесі бар 
ангиографиялық 
қондырғы. 

43. 37. 85

Жиырылудың 
нақтыланбаған 
жиілігмені əр түрлі 
түрдегі электро-
кардиостимулятор-
ды бір камералы 
құрылғымен ауы-
стыру, 

Штатта «кардиология» (ере-
сектер, балалар) оның ішінде 
интервенционды» мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, соңғы 5 жылдың 
ішінде кемінде 108 сағат 
көлемінде аритмология 
мəселелері бойынша біліктілігін 
арттырудың болуы, иондау-
шы сəуле шығару көздерімен 
рұқсат. 

Гемодинамикалық 
жүйесі бар 
ангиографиялық 
қондырғы. 

44. 37. 87

Əр түрлі түрдегі 
электрокардиости-
муляторды екі каме-
ралы құрылғымен 
ауыстыру

Штатта «кардиология» (ере-
сектер, балалар) оның ішінде 
интервенционды» мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, соңғы 5 жылдың 
ішінде кемінде 108 сағат 
көлемінде аритмология 
мəселелері бойынша біліктілігін 
арттырудың болуы, иондау-
шы сəуле шығару көздерімен 
рұқсат. 

Гемодинамикалық 
жүйесі бар 
ангиографиялық 
қондырғы. 

45. 37. 94
Автоматты 
кардиовертерді/
дефибрилляторды 
имплантанттау 

Штатта «кардиология» 
(ересектер, балалар) оның 
ішінде интервенционды» 
мамандығы бойынша сер-
тификаты бар маманның, 
кемінде 3 жыл жұмыс 
өтілінің, соңғы 5 жылдың 
ішінде кемінде 30 электркар-
диостимуляторды имплант-
тау тəжірибесі, аритмоло-
гия мəселелері бойынша 
кемінде 216 сағат біліктілігін 
арттырудың болуы, ион-
даушы сəуле шығару 
көздерімен жұмысқа рұқсат. 

Гемодинамикалық 
жүйесі бар 
ангиографиялық 
қондырғы. 

46 37. 941

Автоматты 
кардиовертерді/
дефибрилляторды 
жүйесін толық ау-
ыстыру

Штатта «кардиология» (ере-
сектер, балалар) оның ішінде 
интервенционды» мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, кемінде 3 жыл 
жұмыс өтілінің, соңғы 5 
жылдың ішінде кемінде 30 
электркардиостимуляторды 
импланттау тəжірибесі, арит-
мология мəселелері бойынша 
кемінде 216 сағат біліктілігін 
арттырудың болуы, иондау-
шы сəуле шығару көздерімен 
жұмысқа рұқсат. 

Гемодинамикалық 
жүйесі бар 
ангиографиялық 
қондырғы. 
Электродтарды 
экстракциялауға 
арналған жиынтық

47. 37. 95 

Автоматты 
кардиовертердің/
дефибриллятордың 
тек электродын 
(электродтарын) им-
плантанттау

Штатта «кардиология» 
(ересектер, балалар) оның 
ішінде интервенционды» 
мамандығы бойынша сер-
тификаты бар маманның, 
кемінде 3 жыл жұмыс 
өтілінің, соңғы 5 жылдың 
ішінде кемінде 30 электркар-
диостимуляторды имплант-
тау тəжірибесі, аритмоло-
гия мəселелері бойынша 
кемінде 216 сағат біліктілігін 
арттырудың болуы, ион-
даушы сəуле шығару 
көздерімен жұмысқа рұқсат. 

Гемодинамикалық 
жүйесі бар 
ангиографиялық 
қондырғы

48. 37. 96

Автоматты 
кардиовертердің/
дефибриллятордың 
тек қана импульстар 
генераторын им-
плантанттау

Штатта «кардиология» (ере-
сектер, балалар) оның ішінде 
интервенционды» мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, кемінде 3 жыл 
жұмыс өтілінің, соңғы 5 
жылдың ішінде кемінде 30 
электркардиостимуляторды 
импланттау тəжірибесі, арит-
мология мəселелері бойынша 
кемінде 216 сағат біліктілігін 
арттырудың болуы, иондау-
шы сəуле шығару көздерімен 
жұмысқа рұқсат. 

Гемодинамикалық 
жүйесі бар 
ангиографиялық 
қондырғы

49. 38. 041
Қолқа коарктация-
сы кезіндегі истмо-
пластика

Штатта «ангиохирургия» 
мамандығы бойынша сер-
тификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша кемінде 
5 жыл жұмыс өтілінің, соңғы 
5 жылдың ішінде кемінде 108 
сағат көлемінде көрсетілген 
мамандық бойынша біліктілігін 
арттыру. 

№ 647 Бұйрыққа 3 - 
қосымшаға сəйкес

50. 38. 12

Бас жəне мой-
ын басқа 
артерияларының 
эндартериоэкто-
миясы

Штатта «ангиохирургия» 
мамандығы бойынша сер-
тификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша кемінде 
5 жыл жұмыс өтілінің, соңғы 
5 жылдың ішінде кемінде 108 
сағат көлемінде көрсетілген 
мамандық бойынша біліктілігін 
арттыру. 

Дуплекстік сканер. 
Тамырлы хирургияға 
арналған жеке опера-
ция жасау бөлмесі. 
Интраоперациялық мо-
ниторинг – инвазивтік 
АҚ. 
Ми қанайналымының 
мониторингі– ми 
оксиметрі немесе 
транскраниалды доп-
плер. 

(Жалғасы. Басы 14-бетте) 

(Жалғасы 16-бетте) 
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51. 38. 121

Эндартериоэктомия 
(ұйқы артериясының 
жəне оның 
тармақтары, жарма 
венасы)

Штатта «ангиохирургия» 
мамандығы бойынша сер-
тификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша кемінде 5 
жыл жұмыс өтілінің болуы. 

Дуплекстік сканер. 
Тамырлы хирургияға 
арналған жеке опера-
ция жасау бөлмесі. 
Интраоперациялық 
мониторинг – инвазивті 
артериальдік қан 
қысымы (бұдан əрі 
- АҚ). 
Ми қанайналымының 
мониторингі– ми 
оксиметрі немесе транс-
краниалды допплер. 

52. 38. 34 Анастомозбен аорта 
резекциясы

Штатта «кардиохирургия (ере-
сектер, балалар)» мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның болуы, ашық 
жүректе жылына кемінде 100 
операция жасау тəжірибесі, 
жəне/немесе «ангиохирургия» 
мамандығы бойынша серти-
фикаты бар маманның болуы, 
сертификаты; мамандығы 
бойынша кемінде 5 жыл 
жұмыс өтілінің, соңғы 5 жылға 
көрсетілген мамандық бойын-
ша кемінде 108 сағат көлемінде 
біліктілігін арттырудың болуы. 

Дуплекстік сканер. 
Тамырлы хирургия үшін 
арналған жиынтық. 
Ангиограф жəне/немесе 
компьютерлі томограф 
(бұдан əрі - КТ)

53. 38. 341 Қолқа доғасының 
үзілісін түзету

Штатта «кардиохирургия (ере-
сектер, балалар)» мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы бой-
ынша кемінде 5 жыл жұмыс 
өтілінің, ашық жүректе өз 
бетінше жылына кемінде 100 
операция жасау тəжірибесінің 
болуы. 

№ 647 бұйрыққа 
3-қосымшаға сəйкес

54. 38. 851 Ашық артериялы 
өзекті лигилдеу

Штатта «кардиохирургия (ере-
сектер, балалар)» мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы бой-
ынша кемінде 5 жыл жұмыс 
өтілінің, ашық жүректе өз 
бетінше жылына кемінде 100 
операция жасау тəжірибесі, 
соңғы 5 жылға көрсетілген 
мамандық бойынша кемінде 
108 сағат көлемінде біліктілігін 
арттырудың болуы. 

№ 647 бұйрыққа 
3-қосымшаға сəйкес

55. 39. 521 Өкпе артериясының 
бандингі

Штатта «кардиохирургия (ере-
сектер, балалар)» мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы бой-
ынша кемінде 5 жыл жұмыс 
өтілінің, ашық жүректе өз 
бетінше жылына кемінде 100 
операция жасау тəжірибесі, 
соңғы 5 жылға көрсетілген 
мамандық бойынша кемінде 
108 сағат көлемінде біліктілігін 
арттырудың болуы. 

№ 647 бұйрыққа 
3-қосымшаға сəйкес

56. 39. 56

Жамау түрінде тін 
трансплантатын 
пайдаланумен қан 
тамырын қалпына 
келтіру

Штатта «ангиохирургия (рент-
генохирургия, интервенционды 
хирургия) (ересектер, бала-
лар)» мамандығы бойынша 
маманның, мамандығы бой-
ынша кемінде 5 жыл жұмыс 
өтілінің, соңғы 5 жылдың 
ішінде көрсетілген мамандық 
бойынша 108 сағат көлемінде 
біліктілігін арттырудың болуы. 

Дуплекстік сканер. 
Интраоперациялық 
мониторинг – инвазивті 
АҚ. 
Ренимация бөлімінің бо-
луы. Тамырлы хирургия 
жиынтығы. 

57. 39. 57

Синтетикалық 
жамау түріндегі 
трансплантаттың 
көмегімен қан та-
мырларын қалпына 
келтіру

Штатта «ангиохирургия (рент-
генохирургия, интервенционды 
хирургия) (ересектер, бала-
лар)» мамандығы бойынша 
маманның, мамандығы бой-
ынша кемінде 5 жыл жұмыс 
өтілінің, соңғы 5 жылдың ішінде 
көрсетілген мамандық бойынша 
108 сағат көлемінде біліктілігін 
арттырудың болуы, иондау-
шы сəуле шығару көздерімен 
жұмыс істеуге рұқсат

Дуплекстік сканер. 
Интраоперациялық 
мониторинг – инвазивтік 
АҚ. 
Ренимация бөлімінің бо-
луы. Тамырлы хирургия 
жиынтығы. 

58. 39. 711

Аорта коаркта-
циясы кезіндегі 
транслюминалдық 
баллонды ангио-
пластика

Штатта «ангиохирургия (рент-
генохирургия, интервенционды 
хирургия) (ересектер, бала-
лар)» мамандығы бойынша 
маманның, мамандығы бой-
ынша кемінде 5 жыл жұмыс 
өтілінің, соңғы 5 жылдың ішінде 
көрсетілген мамандық бойынша 
108 сағат көлемінде біліктілігін 
арттырудың болуы, иондау-
шы сəуле шығару көздерімен 
жұмыс істеуге рұқсат

Дуплексті сканер. 
Интероперациялық 
мониторинг – инвазивті 
АҚ. 
Гемодинамика жүйесі 
бар ангиографиялық 
қондырғы. 
Клиника құрылымында 
ашық операцияға 
арналған операциялық 
блоктың болуы. Кеуде 
қолқасында опера-
цияларды орындауға 
арналған құрылғылар 
жиынтығы. Қан реин-
фузиясына арналған 
аппарат. Реанимация 
бөлімінің болуы. 

59. 00. 63
Каротид артериясы-
на стенттерді терi 
арқылы қондыру

Штатта «ангиохирургия (рент-
генохирургия, интервенционды 
хирургия) (ересектер, бала-
лар)» мамандығы бойынша 
маманның, мамандығы бой-
ынша кемінде 5 жыл жұмыс 
өтілінің, соңғы 5 жылдың ішінде 
көрсетілген мамандық бойынша 
108 сағат көлемінде біліктілігін 
арттырудың болуы, иондау-
шы сəуле шығару көздерімен 
жұмыс істеуге рұқсат

Дуплекстік сканер. 
тамырлы хирургияға 
арналған жеке 
операциялық бөлім. 
Интраоперациялық мо-
ниторинг – инвазивті АҚ. 
Ми қан айналымының 
мониторингі церебраль-
ды оксиметрі немесе 
транскранильді доп-
плер. Гемодинамика 
жүйесі бар 
ангиографиялық 
қондырғы. Клиника 
құрылымында ашық 
операцияға арналған 
операциялық бөлімнің 
болуы. Реанимация 
бөлімінің болуы. 

60. 39. 731 Аорта коарктациясын 
стенттеу

Штатта «ангиохирургия (рент-
генохирургия, интервенционды 
хирургия) (ересектер, бала-
лар)» мамандығы бойынша 
маманның, кемінде 5 жыл 
жұмыс өтілінің болуы. 

Дуплекстік сканер. 
тамырлы хирургияға 
арналған жеке 
операциялық 
бөлімнің болуы. 
Интраоперациялық мо-
ниторинг – инвазивті АҚ. 
Гемодинамика жүйесі 
бар ангиографиялық 
қондырғы. Клиника 
құрылымында ашық 
операцияға арналған 
операциялық бөлімнің 
болуы. Кеуде жəне 
құрсақ қуысына опе-
рация орындау үшін 
құрылғылар жиынтығы. 
Қан реинфузиясына 
арналған аппарат. 
Реанимация бөлімінің 
болуы. 

61. 39. 741
Бас жəне мойын 
тамырларын эндова-
скулярлы стенттеу

Штатта «ангиохирургия (рент-
генохирургия, интервенционды 
хирургия) (ересектер, бала-
лар)» мамандығы бойынша 
сертификаты бар маманның 
болуы, кемінде 5 жыл жұмыс 
өтілінің болуы жəне «нейрохи-
рургия» мамандығы бойынша 
маманның болуы, мамандығы 
бойынша кемінде 5 жыл жұмыс 
өтілінің болуы. 

Дуплекстік сканер. 
Тамырлы хирургияға 
арналған жеке 
операциялық 
бөлімнің болуы. 
Интраоперациялық мо-
ниторинг – инвазивті АҚ. 
Ми қан айналымының 
мониторингі, орталық 
оксиметр немесе транс-
краниальды допплер. 
Гемодинамика жүйесі 
бар ангиографиялық 
қондырғы. Клиника 
құрылымында ашық 
операцияға арналған 
жеке операциялық 
бөлме. Құрсақ жəне 
кеуде аортасына опре-
ация жасауға арналған 
жабдықтар. Реанимация 
бөлімінің бар болуы. 

62. 35. 121
Митралды тесік 
тарылуының 
баллондық вальву-
лопластикасы

Штатта «кардиохирургия (ере-
сектер, балалар)» мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы бой-
ынша кемінде 5 жыл жұмыс 
өтілінің болуы. 

Гемодинамика жүйесі 
бар ангиографиялық 
қондырғы. ПЖ жəне 
ішкі жүрек датчигімен 
ЭХО КГ

63. 00. 50

Жалпы жүйе де-
фибрилляторды 
ескертусіз бивентри-
кулярлы электро-
кардиостимуляторды 
импланттау (CRT-P)

Штатта «кардиохирургия (ере-
сектер, балалар)» мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның болуы, мамандығы 
бойынша кемінде 5 жыл жұмыс 
өтілінің, соңғы 5 жылға арит-
мология мəселелері бойынша 
108 сағат біліктілік арттырудың 
болуы, иондаушы сəуле 
шығару көздерімен жұмыс 
істеуге рұқсат. 

Гемодинамика жүйесі 
бар ангиографиялық 
қондырғы

64. 00. 51

Жалпы жүйе 
бивентрикулярлық 
дефибрилляторды 
тұтас импланттау 
(CRT-D)

Штатта «кардиология (ересек-
тер, балалар)», оның ішінде 
интервенционды» мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның болуы, мамандығы 
бойынша кемінде 3 жыл жұмыс 
өтілінің, соңғы 5 жылға арит-
мология мəселелері бойынша 
108 сағат біліктілік арттырудың 
болуы, иондаушы сəуле 
шығару көздерімен жұмыс 
істеуге рұқсат. 

Гемодинамика жүйесі 
бар ангиографиялық 
қондырғы

65. 35. 05
Аорталық 
қақпақшаны 
эндоваскулярлық 
алмастыру

Штатта «кардиология (ере-
сектер, балалар)», оның 
ішінде интервенционды» 
мамандығы бойынша серти-
фикаты бар маманның болуы, 
мамандығы бойынша кемінде 
5 жыл жұмыс өтілінің, соңғы 5 
жылға көрсетілген ЖТМҚ түрі 
бойынша 216 сағат біліктілік 
арттырудың болуы, иондау-
шы сəуле шығару көздерімен 
жұмыс істеуге рұқсат. 

Гемодинамика жүйесі 
бар ангиографиялық 
қондырғы, наркозды-ты-
ныс алу аппаратурасы, 
бифазды дефибри-
ляторы, жасанды қан 
айналымның аппараты. 

66. 39. 73
Кеуде аортасына 
эндоваскулярлы им-
планттау. 

Штатта «кардиология (ересек-
тер, балалар)» оның ішінде 
интервенционды» мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, жəне/немесе «ан-
гихирургия (рентгенохирур-
гия, интервенционды хирур-
гия) (ересектер, балалар)», 
мамандық бойынша 5 жыл 
жұмыс өтілінің, көрсетілген 
ЖТМҚ түрі бойынша соңғы 5 
жылдың ішінде кемінде 216 
сағат көлемінде біліктілігін 
арттырудың болу. . 

Гемодинамика жүйесі 
бар ангиографиялық 
қондырғы, наркозды-ты-
ныс алу аппаратурасы, 
бифазды дефибри-
ляторы, жасанды қан 
айналымның аппараты. 

67. 39. 791
Үлкен аорта-өкпелік 
коллатералдардың 
эндоваскулярлы ок-
клюзиясы

Штатта «кардиология (ересек-
тер, балалар)» оның ішінде 
интервенционды» мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, жəне/немесе «ан-
гихирургия (рентгенохирур-
гия, интервенционды хирур-
гия) (ересектер, балалар)» 
мамандық бойынша 3 жыл 
жұмыс өтілінің, көрсетілген 
ЖТМҚ түрі бойынша соңғы 5 
жылдың ішінде кемінде 108 
сағат көлемінде біліктілігін 
арттырудың болуы. 

Гемодинамика жүйесі 
бар ангиографиялық 
қондырғы наркозды-ты-
ныс алу аппаратура, жа-
санды қан айналымның 
бифазды дефибриля-
торы, ПЖ датчигімен 
ЭХОКГ

68. 35. 91
Веналық 
қанның ағуының 
жүрекшеаралық 
транспозициясы

Штатта «кардиохирургия (ере-
сектер, балалар)» мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы бой-
ынша кемінде 5 жыл жұмыс 
өтілінің, ашық жүректе өз 
бетінше жылына кемінде 100 
операция жасау тəжірибесі, 
соңғы 5 жылға көрсетілген 
мамандық бойынша кемінде 
108 сағат көлемінде біліктілігін 
арттырудың болуы. 

№ 647 Бұйрыққа 
3-қосымшаға сəйкес

69. 39. 591
Аорто-өкпелік 
саңлаудың пла-
стикасы

Штатта «кардиохирургия (ере-
сектер, балалар)» мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы бой-
ынша кемінде 5 жыл жұмыс 
өтілінің, ашық жүректе өз 
бетінше жылына кемінде 100 
операция жасау тəжірибесі, 
соңғы 5 жылға көрсетілген 
мамандық бойынша кемінде 
108 сағат көлемінде біліктілігін 
арттырудың болуы. 

№ 647 Бұйрыққа 3 - 
қосымшаға сəйкес

70. 39. 71
Құрсақ аортасына 
басқа трансплантат-
ты эндоваскулярлық 
импланттау

Штатта «ангихирургия (рентге-
нохирургия, интервенционды 
хирургия) (ересектер, бала-
лар)», мамандығы бойынша 
сертификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша кемінде 
5 жыл жұмыс өтілінің, соңғы 
5 жылдың ішінде рентге-
нэндоваскулярлы хирургия 
мəселелері бойынша кемінде 
216 сағат көлемінде біліктілігін 
арттырудың болуы, иондау-
шы сəуле шығару көздерімен 
жұмысқа рұқсат

Дуплекстік сканер. 
Гемодинамика жүйесі 
бар ангиографиялық 
қондырғы
Компьютерлік то-
мография. Клиника 
құрылымында ашық 
операцияға арналған 
операция бөлімінің 
болуы. Құрсақ жəне 
кеуде аортасына опера-
цияларды орындау үшін 
құрылғылар жиынтығы. 

71. 35. 991 Митралды тесікті 
клиптеу

Штатта «кардиология (ересек-
тер, балалар)» оның ішінде 
интервенционды» мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, жəне/немесе «ан-
гихирургия (рентгенохирур-
гия, интервенционды хирур-
гия) (ересектер, балалар)» 
мамандық бойынша 3 жыл 
жұмыс өтілінің, көрсетілген 
ЖТМҚ түрі бойынша соңғы 5 
жылдың ішінде кемінде 216 
сағат көлемінде біліктілігін 
арттырудың болуы. . 

Гемодинамика жүйесі 
бар ангиографиялық 
қондырғы наркозды 
тыныс алу аппара-
тура, жасанды қан 
айналымның бифазды 
дефибриляторы

72. 39. 65
Экстракорпоральдық 
мембраналық окси-
генация

Штатта «кардиохирургия (ере-
сектер, балалар)» мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы бой-
ынша кемінде 5 жыл жұмыс 
өтілінің, ашық жүректе өз 
бетінше жылына кемінде 100 
операция жасау тəжірибесі, 
соңғы 5 жылға көрсетілген 
мамандық бойынша кемінде 
108 сағат көлемінде біліктілігін 
арттырудың болуы. 

№ 647 Бұйрыққа 
3 - қосымшаға сəйкес

73. 00. 65
Стенттердің 
бассүйек ішіндегі 
артерияларға тері 
арқылы импланттау

Штатта «нейрохирургия» 
мамандығы бойынша серти-
фикаты бар маманның болуы, 
кемінде 5 жыл жұмыс өтілінің, 
эндоваскулярлы нейрохи-
рургия мəселелері бойынша 
кемінде 432 сағат біліктілігін 
арттырудың болуы. 

Дуплексті ска-
нер. Ангиографпен 
рентген-операциялық, 
гемодинамиканың 
Интраоперациялық 
мониторингі. 

74. 01. 53
Эпилепсия кезіндегі 
мидың лобэкто-
миясы

Штатта «нейрохирургия» 
мамандығы бойынша серти-
фикаты бар маманның болуы, 
кемінде 5 жыл жұмыс өтілінің 
болуы. 

Интраоперациялық 
электроэнцефалограф. 
Сүйек кемігіне жəне 
жұлынға араласулар 
үшін хирургиялық 
навигациялық 
құрылғы, операциялық 
нейрохирургиялық 
микроскоп. 

. 75 02. 391
Үшінші қарынша 
түбінің вентри-
кулостомиясы 
(эндоскопиялық)

Штатта «нейрохирургия» 
мамандығы бойынша сер-
тификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша кемінде 
5 жыл жұмыс өтілінің, соңғы 
5 жылдың ішінде көрсетілген 
мамандық бойынша кемінде 
108 сағат көлемінде біліктілігін 
арттырудың болуы. 

Эндоскопиялық тіркеуіш
Миға араласулар 
үшін хирургиялық 
навигациялық құрылғы

76. 03. 4

Жұлын немесе 
жұлын қабығының 
зақымданған бөлігін 
кесу немесе деструк-
циялау. 

Штатта «нейрохирургия» 
мамандығы бойынша сер-
тификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша кемінде 
5 жыл жұмыс өтілінің, соңғы 
5 жылдың ішінде көрсетілген 
мамандық бойынша кемінде 
108 сағат көлемінде біліктілігін 
арттырудың болуы. 

Операциялық 
нейрохирургиялық 
микроскоп. 

77. 03. 799
Нейрохирургиялық 
навигациямен 
жасалған опера-
циялар

Штатта «нейрохирургия» 
мамандығы бойынша сер-
тификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша кемінде 
5 жыл жұмыс өтілінің, соңғы 
5 жылдың ішінде көрсетілген 
мамандық бойынша кемінде 
108 сағат көлемінде біліктілігін 
арттырудың болуы. 

Миға араласулар 
үшін хирургиялық 
навигациялық 
құрылғы. Операциялық 
нейрохирургиялық 
микроскоп. 

78. 07. 62
Трансфеноидальды 
жету арқылы 
гипофизді жарты-
лай кесу

Штатта «нейрохирургия» 
мамандығы бойынша сер-
тификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша кемінде 
5 жыл жұмыс өтілінің, соңғы 
5 жылдың ішінде көрсетілген 
мамандық бойынша кемінде 
108 сағат көлемінде біліктілігін 
арттырудың болуы. 

Миға араласулар 
үшін хирургиялық 
навигациялық құрылғы. 
Эндоскопиялық 
тіркеуіш. 

79 07. 65
Трансфеноидалдық 
жету əдісі арқылы 
гипофизді толық кесу

Штатта «нейрохирургия» 
мамандығы бойынша сер-
тификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша кемінде 
5 жыл жұмыс өтілінің, соңғы 
5 жылдың ішінде көрсетілген 
мамандық бойынша кемінде 
108 сағат көлемінде біліктілігін 
арттырудың болуы

Миға араласулар 
үшін хирургиялық 
навигациялық құрылғы. 
Эндоскопиялық 
тіркеуіш. 

80. 38. 621

Гломустық ісіктің, 
бастың, беттің, 
мойынның түкті бөлік 
гемангиомасының 
рентгенэндоваску-
лярлы эмболиза-
циясы

Штатта «нейрохирургия» жəне/
немесе «ангихирургия (рентге-
нохирургия, интервенционды 
хирургия) (ересектер, бала-
лар)», мамандығы бойынша 
сертификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша кемінде 
5 жыл жұмыс өтілінің, соңғы 
5 жылдың ішінде рентге-
нэндоваскулярлы хирургия 
мəселелері бойынша кемінде 
216 сағат көлемінде біліктілігін 
арттырудың болуы. 

Дуплексті ска-
нер. Ангиографпен 
рентген-операциялық, 
гемодинамикамен 
Интраоперациялық мо-
ниторинг. 

81. 39. 28
Экстра - интракра-
ниалды васкулярлы 
шунттау

Штатта «нейрохирургия» 
мамандығы бойынша сер-
тификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша кемінде 5 
жыл жұмыс өтілінің, көрсетілген 
мамандық бойынша соңғы 5 
жылдың ішінде кемінде 108 
сағат көлемінде біліктілігін 
арттырудың болуы. 

Ангиографиялық рент-
ген қондырғы
Операциялық 
нейрохирургиялық 
микроскоп. 

82. 39. 511
Ми тамырларының 
аневризмасын 
клиптау

Штатта «нейрохирургия» 
мамандығы бойынша сер-
тификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша кемінде 5 
жыл жұмыс өтілінің, көрсетілген 
мамандық бойынша соңғы 5 
жылдың ішінде кемінде 108 
сағат көлемінде біліктілігін 
арттырудың болуы. 

Ангиографиялық рент-
ген қондырғысы. 
Операциялық 
нейрохирургиялық 
микроскоп. 

83. 39. 531
Мидың 
артериовеналық 
жыланкөзін жою

Штатта «нейрохирургия» 
мамандығы бойынша сер-
тификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша кемінде 
5 жыл жұмыс өтілінің, эндо-
васкулярлы нейрохирургия 
мəселелері бойынша соңғы 
5 жылдың ішінде кемінде 432 
сағат біліктілігін арттырудың 
болуы. 

Дуплексті ска-
нер. Ангиографпен 
рентген-операциялық, 
гемодинамикамен 
Интраоперациялық мо-
ниторинг. 

84. 81. 6010
Омыртқа ісігі 
кезіндегі вертебро-
пластика

Штатта «нейрохи-
рургия» жəне/немесе 
«Онкология»мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы 
бойынша кемінде 5 жыл 
жұмыс өтілінің, көрсетілген 
мамандығы бойынша соңғы 
5 жылдың ішінде кемінде 108 
сағат көлемінде біліктілігін 
арттырудың болуы. 

Электрондық оптикалық 
түрлендіргіш бар 
мобидьді рентген 
құрылғысы. 

85. 84. 62 
Мойын деңгейінде 
омыртқа аралық 
диск протезiн им-
планттау

Штатта «нейрохирургия» 
мамандығы бойынша сер-
тификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша кемінде 5 
жыл жұмыс өтілінің, көрсетілген 
мамандық бойынша соңғы 5 
жылдың ішінде кемінде 108 
сағат көлемінде біліктілігін 
арттырудың болуы. 

Электрондық оптикалық 
түрлендіргіш бар 
мобидьді рентген 
құрылғысы. 

86. 84. 65
Бел-құйымшақ 
сегізкөз деңгейінде 
омыртқааралық диск 
протезін импланттау

Штатта «нейрохирургия» 
мамандығы бойынша сер-
тификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша кемінде 5 
жыл жұмыс өтілінің, көрсетілген 
мамандық бойынша соңғы 5 
жылдың ішінде кемінде 108 
сағат көлемінде біліктілігін 
арттырудың болуы. 

Электрондық оптикалық 
түрлендіргіш бар 
мобидьді рентген 
құрылғысы. 

87. 03. 7991
Нейронавигацияны 
қолданумен 
омыртқаға жəне 
жұлынға операция

Штатта «нейрохирургия» 
мамандығы бойынша сер-
тификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша кемінде 5 
жыл жұмыс өтілінің, көрсетілген 
мамандық бойынша соңғы 5 
жылдың ішінде кемінде 108 
сағат көлемінде біліктілігін 
арттырудың болуы. 

Электрондық оптикалық 
түрлендіргіш бар 
мобидьді рентген 
құрылғысы. 
Ми жəне жұлынға 
араласулар үшін 
хирургиялық 
навигациялық құрылғы. 

88. 01. 591

Интраоперациялық 
нейромониторингті 
қолданумен мидың 
зақымдалған 
тіндерін кесу

Штатта «нейрохирургия» 
мамандығы бойынша сер-
тификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша кемінде 5 
жыл жұмыс өтілінің, көрсетілген 
мамандық бойынша соңғы 5 
жылдың ішінде кемінде 108 
сағат көлемінде біліктілігін 
арттырудың болуы. 

Интраоперациялық 
нейромониторинг-
ке арналған аппа-
рат. Операциялық 
нейрохирургиялық 
микроскоп. 

89. 03. 7992
Негіздемелік 
стереотаксиялық 
жүйені қолданумен 
операция

Штатта «нейрохирургия» 
мамандығы бойынша сер-
тификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша кемінде 5 
жыл жұмыс өтілінің, көрсетілген 
мамандық бойынша соңғы 5 
жылдың ішінде кемінде 108 
сағат көлемінде біліктілігін 
арттырудың болуы. 

Стереотаксиялық 
навигациялық 
негіздемелік жүйе

90. 03. 7993

Стереотаксиялық 
жүйенiң 
қолдануымен мию 
нейростимуляторын 
импланттау

Штатта «нейрохирургия» 
мамандығы бойынша сер-
тификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша кемінде 5 
жыл жұмыс өтілінің, көрсетілген 
мамандық бойынша соңғы 5 
жылдың ішінде кемінде 108 
сағат көлемінде біліктілігін 
арттырудың болуы. 

Стереотаксиялық 
навигациялық 
негіздемелік жүйе

91. 81. 051 

Ішкі транспедику-
лярлы жүйелердің 
жəне кейдждердің 
бекітуімен ке-
уде жəне бел 
омыртқаларының 
спондиллодезі, 
артқы жету əдісі

Штатта «травматология-орто-
педия (ересектер, балалар)» 
жəне/немесе «нейрохирур-
гия» (ересектер, балалар) 
жəне/немесе «Онкология» 
мамандығы бойынша сер-
тификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша кемінде 5 
жыл жұмыс өтілінің, көрсетілген 
ЖТМҚ түрі бойынша соңғы 5 
жылдың ішінде кемінде 216 
сағат көлемінде біліктілігін 
арттырудың болуы. 

Электрондық-
оптикалық -оптикалық 
түрлендіргіштің болуы. 
Күш жұмсалатын 
құралдар (электр 
аралары, электр 
дрельдері). 
Үлкен 
травматологиялық 
жиынтық. 
Рентген-негативтік 
травматологиялық 
операциялық үстел. 
Транспедикулярлық 
бекіту үшін құралдар. 
Кейдждерді орнату үшін 
құралдардың болуы. 
Бинокулярлы 
ұлғайтқыш. 

92. 81. 081

Ішкі транспедику-
лярлы жүйелердің 
жəне кейдждердің 
бекітуімен
кеуде жəне бел 
омыртқаларының 
спондиллодезі, 
артқы жету əдісі 

Штатта «травматология-орто-
педия (ересектер, балалар)» 
жəне/немесе «нейрохирур-
гия» (ересектер, балалар) 
жəне/немесе «Онкология» 
мамандығы бойынша сер-
тификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша кемінде 5 
жыл жұмыс өтілінің, көрсетілген 
ЖТМҚ түрі бойынша соңғы 5 
жылдың ішінде кемінде 216 
сағат көлемінде біліктілігін 
арттырудың болуы. 

Электрондық-оптикалық 
түрлендіргіштің болуы. 
Күш жұмсалатын 
құралдар (электр 
аралары, электр 
дрельдері). 
Үлкен 
травматологиялық 
жиынтық;
Рентген-негативтік 
травматологиялық 
операциялық үстел. 
Транспедикулярлық 
бекіту үшін құралдар;
кейдждерді орнату үшін 
құралдардың болуы. 
Бинокулярлы 
ұлғайтқыш. 

93. 81. 73

Қол ұштарының 
бунақаралық жəне 
білезік-бунақ буын-
дарын толық ау-
ыстыру

Штатта «травматология-орто-
педия (камбустология) (ере-
сектер, балалар)» мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы 
бойынша кемінде 5 жыл 
жұмыс өтілінің, көрсетілген 
ЖТМҚ түрі бойынша соңғы 
5 жылдың ішінде кемінде 
54 сағат көлемінде біліктілік 
арттырудың болуы. 

Электрондық-оптикалық 
түрлендіргіштің болуы. 
Күш жұмсалатын 
құралдар (электр 
аралары, электр 
дрельдері). 
Рентген-негативті 
əмбебап операциялық 
столы. Эндопротездің 
əр моделіне 
мамандандырылған 
хирургиялық құрылғы. 

94. 81. 74

Имплантат 
көмегімен білезік-
бунақ буынының 
жəне білезік сүйегі 
буындарының артро-
пластикасы

Штатта «травматология-орто-
педия (камбустология) (ере-
сектер, балалар)» мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы 
бойынша кемінде 5 жыл 
жұмыс өтілінің, көрсетілген 
ЖТМҚ түрі бойынша соңғы 
5 жылдың ішінде кемінде 
54 сағат көлемінде біліктілік 
арттырудың болуы. 

Электрондық-оптикалық 
түрлендіргіштің болуы. 
Күш жұмсалатын 
құралдар (электр 
аралары, электр 
дрельдері). 
Рентген-негативті 
əмбебап операциялық 
столы. Эндопротездің 
əр моделіне 
мамандандырылған 
хирургиялық құрылғы. 

95. 81. 052

Эндокорректордың 
ішкі бекітуі арқылы 
кеуде жəне бел 
омыртқаларының 
спондиллодезі, 
артқы жету əдісі

Штатта «травматология-орто-
педия (ересектер, балалар)» 
жəне/немесе «нейрохирур-
гия» (ересектер, балалар) 
жəне/немесе «Онкология» 
мамандығы бойынша сер-
тификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша кемінде 5 
жыл жұмыс өтілінің, көрсетілген 
ЖТМҚ түрі бойынша соңғы 5 
жылдың ішінде кемінде 216 
сағат көлемінде біліктілігін 
арттырудың болуы. 

Электрондық-оптикалық 
түрлендіргіштің болуы. 
Күш жұмсалатын 
құралдар (электр 
аралары, электр 
дрельдері). 
Рентген-
негативті əмбебап 
операциялық столы. 
Транспедикулярлы 
бекітуге арналған 
құрылғылар. 

96. 81. 082

Эндокорректор 
фиксациясы арқылы 
бел жəне сегізкөз 
омыртқаларының 
спондиллодезі, 
артқы жету əдісі

Штатта «травматология-орто-
педия (ересектер, балалар)» 
жəне/немесе «нейрохирур-
гия» (ересектер, балалар) 
жəне/немесе «Онкология» 
мамандығы бойынша сер-
тификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша кемінде 5 
жыл жұмыс өтілінің, көрсетілген 
ЖТМҚ түрі бойынша соңғы 5 
жылдың ішінде кемінде 216 
сағат көлемінде біліктілігін 
арттырудың болуы. 

Электрондық-оптикалық 
түрлендіргіштің болуы. 
Күш жұмсалатын 
құралдар (электр 
аралары, электр 
дрельдері). 
Рентген-
негативті əмбебап 
операциялық столы. 
Транспедикулярлы 
бекітуге арналған 
құрылғылар. 

97. 81. 53
Ұршықбуынның ауы-
стырылуын тексеру, 
анықталмаған

Штатта «травматология-орто-
педия (камбустология) (ере-
сектер, балалар)» мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы 
бойынша кемінде 5 жыл 
жұмыс өтілінің, көрсетілген 
ЖТМҚ түрі бойынша соңғы 5 
жылдың ішінде кемінде 216 
сағат көлемінде біліктілігін 
арттырудың болуы. 
соңғы 5 жылдың ішінде алғаш 
протездеудің саны кемінде 100 
операция жасау тəжірибесі. 

Электрондық-оптикалық 
түрлендіргіштің болуы. 
Күш жұмсалатын 
құралдар (электр 
аралары, электр 
дрельдері). 
Эндопротездің əр 
моделіне арнайы 
мамандандырылған 
хирургиялық құрал. 
Рентген-негативтік 
травматологиялық 
операциялық үстел. 
Сүйек банкі. 

98. 81. 55
Тізе буынын ауы-
стыруды тексеру, 
анықталмаған

Штатта «травматология-орто-
педия (камбустология) (ере-
сектер, балалар)» мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы 
бойынша кемінде 5 жыл 
жұмыс өтілінің, көрсетілген 
ЖТМҚ түрі бойынша соңғы 5 
жылдың ішінде кемінде 216 
сағат көлемінде біліктілік 
арттырудың болуы. 
Соңғы 5 жылдың ішінде алғаш 
протездеудің саны кемінде 50 
операция жасау тəжірибесі. 

Электрондық-оптикалық 
түрлендіргіштің болуы. 
Күш жұмсалатын 
құралдар (кесу арасы, 
ример). 
Эндопротездің əрбір 
үлгісіне арналған 
мамандандырылған 
хирургиялық құрал. 
Рентген-негативтік 
травматологиялық 
операциялық үстел. 
Сүйек банкі. 

99. 33. 34 Торакопластика

Штатта «травматология-орто-
педия (камбустология) (ере-
сектер, балалар)» мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы 
бойынша кемінде 5 жыл 
жұмыс өтілінің, көрсетілген 
ЖТМҚ түрі бойынша соңғы 5 
жылдың ішінде кемінде 108 
сағат көлемінде біліктілік 
арттырудың болуы. 

Жалпы хирургиялық 
операциялық жиынтық. 

100. 78. 191

Кезеңдік түзетуді 
қажет ететін 
сырқаттар кезінде 
жамбас сүйектеріне 
сыртқы бекіту 
құрылғысын пай-
далану

Штатта «травматология-орто-
педия (камбустология) (ере-
сектер, балалар)» мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы 
бойынша кемінде 5 жыл 
жұмыс өтілінің, көрсетілген 
ЖТМҚ түрі бойынша соңғы 5 
жылдың ішінде кемінде 108 
сағат көлемінде біліктілік 
арттырудың болуы. 

Электрондық-оптикалық 
түрлендіргіш. 
Күш жұмсалатын 
құралдар ( электр 
дрельі). 
травматология жəне 
ортопедияға арналған 
рентген-негативті 
əмбебеап операциялық 
столы. 

101. 79. 391

Блоктаушы 
экстрамедуллярлық 
имплантпен ішкі 
бекітумен жамбас 
сүйек сынықтарының 
ашық репозициясы

Штатта «травматология-орто-
педия (камбустология) (ере-
сектер, балалар)» мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы 
бойынша кемінде 5 жыл 
жұмыс өтілінің, көрсетілген 
ЖТМҚ түрі бойынша соңғы 5 
жылдың ішінде кемінде 216 
сағат көлемінде біліктілік 
арттырудың болуы. 

Электрондыққ-
оптикалық түрлендіргіш. 
Күш жұмсалатын 
құралдар ( электр 
дрельі). 
травматология жəне 
ортопедияға арналған 
рентген-негативті 
əмбебеап операциялық 
столы

102. 80. 206
Артроскопиялық 
мозаикалық хондро-
пластика

Штатта «травматология-орто-
педия (камбустология) (ере-
сектер, балалар)» мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы 
бойынша кемінде 5 жыл 
жұмыс өтілінің, көрсетілген 
ЖТМҚ түрі бойынша соңғы 5 
жылдың ішінде кемінде 216 
сағат көлемінде біліктілік 
арттырудың болуы. 

Артроскопиялық 
тіреуіш. Тізе бу-
ыны артроскопи-
ясына арналған 
қол құралдарының 
жиынтығы. 
Мозаикалық 
хондропластикаға 
арналған арнайы 
жиынтық. 

103. 80. 267 
Гемофилия кезінде 
артроскопиялық опе-
рациялар

Штатта «травматология-орто-
педия (камбустология) (ере-
сектер, балалар)» мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы 
бойынша кемінде 5 жыл 
жұмыс өтілінің, көрсетілген 
ЖТМҚ түрі бойынша соңғы 5 
жылдың ішінде кемінде 216 
сағат көлемінде біліктілік 
арттырудың болуы. 

Артроскопиялық 
тіреуіш. 
Буынның артроско-
пиясына арналған 
қол құралдарының 
жиынтығы. 
Салқын плазмалық ко-
блация аппараты. 

104. 80. 219

Иық буынының 
капсулалық-
байламдық 
құрылымдарының 
артроскопиялық ва-
поризациясы

Штатта «травматология-орто-
педия (камбустология) (ере-
сектер, балалар)» мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның болуы, мамандығы 
бойынша кемінде 5 жыл жұмыс 
өтілінің болуы, ЖТМҚ берілген 
түрі бойынша соңғы 5 жылға 
кемінде 108 сағат біліктілік 
арттыру. 

Артроскопиялық 
тіркеуіш. 
Буынның артроско-
пиясына арналған 
қол құралдарының 
жиынтығы. 
Вапоризациялауға 
арналған аппарат. 

105. 80. 269 

Сирақ буынының 
капсулалық-
байламдық 
құрылымдарының 
артроскопиялық ва-
поризациясы

Штатта «травматология-орто-
педия (камбустология) (ере-
сектер, балалар)» мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның болуы, мамандығы 
бойынша кемінде 5 жыл жұмыс 
өтілінің болуы, ЖТМҚ берілген 
түрі бойынша соңғы 5 жылға 
кемінде 108 сағат біліктілік 
арттыру. 

Артроскопиялық 
тіркеуіш. 
Буынның артроско-
пиясына арналған 
қол құралдарының 
жиынтығы. 
Вапоризациялауға 
арналған аппарат. 

106. 80. 279

Сирақ-табан 
буынының 
капсулалық-
байламдық 
құрылымдарының 
артроскопиялық ва-
поризациясы

Штатта «травматология-орто-
педия (камбустология) (ере-
сектер, балалар)» мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның болуы, мамандығы 
бойынша кемінде 5 жыл жұмыс 
өтілінің болуы, ЖТМҚ берілген 
түрі бойынша соңғы 5 жылға 
кемінде 108 сағат біліктілік 
арттыру. 

Артроскопиялық 
тіркеуіш. 
Буынның артроско-
пиясына арналған 
қол құралдарының 
жиынтығы. 
Вапоризациялауға 
арналған аппарат. 

107. 80. 215

Иық буынының 
капсулалық-
байламдық 
құрылымдарының 
артроскопиялық пла-
стикасы

Штатта «травматология-орто-
педия (камбустология) (ере-
сектер, балалар)» мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның болуы, мамандығы 
бойынша кемінде 5 жыл жұмыс 
өтілінің болуы, ЖТМҚ берілген 
түрі бойынша соңғы 5 жылға 
кемінде 108 сағат біліктілік 
арттыру. 

Артроскопиялық 
тіркеуіш. 
Иық буынның ар-
троскопиясына 
арналған құралдардың 
жиынтығы. 

108. 80. 263
Менискті 
артроскопиялық тігіп 
тастау

Штатта «травматология-орто-
педия (камбустология) (ере-
сектер, балалар)» мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның болуы, мамандығы 
бойынша кемінде 5 жыл жұмыс 
өтілінің болуы, ЖТМҚ берілген 
түрі бойынша соңғы 5 жылға 
кемінде 108 сағат біліктілік 
арттыру. 

Артроскопиялық 
тіркеуіш. 
Мениск тігісіне арналған 
құралдар жиынтығы. 

109. 80. 265

Сирақ буынының 
капсулалық-
байламдық 
құрылымдарының 
артроскопиялық пла-
стикасы

Штатта «травматология-орто-
педия (камбустология) (ере-
сектер, балалар)» мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның болуы, мамандығы 
бойынша кемінде 5 жыл жұмыс 
өтілінің болуы, ЖТМҚ берілген 
түрі бойынша соңғы 5 жылға 
кемінде 108 сағат біліктілік 
арттыру. 

Артроскопиялық 
тіркеуіш. 
Тізе буынның ар-
троскопиясына 
арналған құралдардың 
жиынтығы. 
Тізе буынының бай-
лам аппаратын 
реконструкциялауға 
арналған жиынтық. 

110. 81. 041

Ішкі 
транспедикулярлық 
жүйе жəне кейдж 
фиксациясы арқылы 
кеуде жəне бел 
омыртқаларының 
спондиллодезі, 
алдыңғы жету əдісі

Штатта «травматология-орто-
педия (камбустология) (ересек-
тер, балалар)» жəне/немесе 
«нейрохирургия (ересектер, 
балалар) мамандығы бойынша 
сертификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша кемінде 5 
жыл жұмыс өтілінің, көрсетілген 
ЖТМҚ түрі бойынша соңғы 5 
жылдың ішінде кемінде 216 
сағат көлемінде біліктілігін 
арттырудың болуы. 

Электрондық-оптикалық 
түрлендіргіштің болуы. 
Күш жұмсалатын 
құралдар (электр 
аралары, электр 
дрельдері). 
Рентген-негативтік 
əмбебап операциялық 
үстел. 
Транспедикулярлық 
бекітуге арналған 
құралдар. 
Кейджді орнату үшін 
құралдардың болуы. 
Бинокулярлы 
ұлғайтқыш. 

111. 81. 042

Эндокорректор 
фиксациясы арқылы 
кеуде жəне бел 
омыртқаларының 
спондиллодезі, 
алдыңғы жету əдісі

Штатта «травматология-орто-
педия (камбустология) (ересек-
тер, балалар)» жəне/немесе 
«нейрохирургия (ересектер, 
балалар) мамандығы бойынша 
сертификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша кемінде 5 
жыл жұмыс өтілінің, көрсетілген 
ЖТМҚ түрі бойынша соңғы 5 
жылдың ішінде кемінде 216 
сағат көлемінде біліктілігін 
арттырудың болуы. 

Электрондық-оптикалық 
түрлендіргіштің болуы. 
Күш жұмсалатын 
құралдар (электр 
аралары, электр 
дрельдері). 
Рентген-негативтік 
əмбебап операциялық 
үстел. 
Транспедикулярлық 
бекітуге арналған 
құралдар. 
Кейджді орнату үшін 
құралдардың болуы. 
Бинокулярлы 
ұлғайтқыш. 

112. 81. 043

Кеуде жəне бел 
омыртқасының спон-
дилодезы, алдыңғы 
жету жолы, диск 
протезін жасау

Штатта «травматология-орто-
педия (камбустология) (ересек-
тер, балалар)» жəне/немесе 
«нейрохирургия (ересектер, 
балалар) мамандығы бойынша 
сертификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша кемінде 5 
жыл жұмыс өтілінің, көрсетілген 
ЖТМҚ түрі бойынша соңғы 5 
жылдың ішінде кемінде 216 
сағат көлемінде біліктілігін 
арттырудың болуы. 

Электрондық-оптикалық 
түрлендіргіштің болуы. 
Күш жұмсалатын 
құралдар (электр арала-
ры, электр дрельдері). 
Рентген-негативтік 
əмбебап операциялық 
үстел. 
Транспедикулярлық 
бекітуге арналған 
құралдар. 
Кейджді орнату үшін 
құралдардың болуы. 
Бинокулярлы 
ұлғайтқыш. 

113. 81. 06

Бел жəне 
құйымшақ сегізкөз 
омыртқасының 
спондилодезі, 
алдыңғы жету жолы

Штатта «травматология-орто-
педия (камбустология) (ересек-
тер, балалар)» жəне/немесе 
«нейрохирургия (ересектер, 
балалар) мамандығы бойынша 
сертификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша кемінде 5 
жыл жұмыс өтілінің, көрсетілген 
ЖТМҚ түрі бойынша соңғы 5 
жылдың ішінде кемінде 216 
сағат көлемінде біліктілігін 
арттырудың болуы. 

Электрондық-оптикалық 
түрлендіргіштің болуы. 
Күш жұмсалатын 
құралдар (фреза, 
аралармен электр 
дрельдері). 
Рентген-негативтік 
травматологиялық 
операциялық үстел. 

114. 81. 061

Ішкі транспедику-
лярлы жүйе жəне 
кейдж ішкі фик-
сациясы арқылы 
кеуде жəне бел 
омыртқаларының 
спондиллодезы, 
алдыңғы жету əдісі

Штатта «травматология-орто-
педия (камбустология) (ересек-
тер, балалар)» жəне/немесе 
«нейрохирургия (ересектер, 
балалар) мамандығы бойынша 
сертификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша кемінде 5 
жыл жұмыс өтілінің, көрсетілген 
ЖТМҚ түрі бойынша соңғы 5 
жылдың ішінде кемінде 216 
сағат көлемінде біліктілігін 
арттырудың болуы. 

Электрондық-оптикалық 
түрлендіргіштің болуы. 
Күш жұмсалатын 
құралдар (электр арала-
ры, электр дрельдері). 
Рентген-негативтік 
əмбебеап операциялық 
үстел. 
Транспедикулярлық 
бекіту үшін құралдар. 
Кейджді орнату үшін 
құралдардың болуы. 
Бинокулярлы 
ұлғайтқыш. 

115. 81. 062 

Эндокорректордың 
ішкі фиксациясы 
арқылы бел жəне 
құйымшақ сегізкөз 
омыртқаларының 
спондиллодезы, 
алдыңғы жету əдісі

Штатта «травматология-орто-
педия (камбустология) (ересек-
тер, балалар)» жəне/немесе 
«нейрохирургия (ересектер, 
балалар) мамандығы бойынша 
сертификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша кемінде 5 
жыл жұмыс өтілінің, көрсетілген 
ЖТМҚ түрі бойынша соңғы 5 
жылдың ішінде кемінде 216 
сағат көлемінде біліктілігін 
арттырудың болуы. 

Электрондық-оптикалық 
түрлендіргіштің болуы. 
Күш жұмсалатын 
құралдар (электр арала-
ры, электр дрельдері). 
Рентген-негативтік 
əмбебап операциялық 
үстел. 
Транспедикулярлық 
бекіту үшін құралдар. 
Бинокулярлы 
ұлғайтқыш

116. 81. 063

Бел жəне 
құйымшақ сегізкөз 
омыртқаларының 
спондиллодезы, 
алдыңғы жету əдісі, 
диск протезін жасау

Штатта «травматология-ор-
топедия (камбустология) 
(ересектер, балалар)» жəне/
немесе «нейрохирургия (ере-
сектер, балалар) мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы 
бойынша кемінде 5 жыл 
жұмыс өтілінің, көрсетілген 
ЖТМҚ түрі бойынша соңғы 5 
жылдың ішінде кемінде 216 
сағат көлемінде біліктілігін 
арттырудың болуы. 

Электрондық-оптикалық 
түрлендіргіштің болуы. 
Күш жұмсалатын 
құралдар (электр арала-
ры, электр дрельдері). 
Рентген-негативтік 
əмбебап операциялық 
үстел. 
Диск протезін орна-
ту үшін құралдар. 
Бинокулярлы 
ұлғайтқыш

117. 81. 071

Ішкі транспедикуляр-
лы жүйе жəне кейдж 
ішкі фиксациясы 
арқылы бел жəне 
құйымшақ сегізкөз 
омыртқаларының 
спондиллодезы, 
бүйір көлдеңен 
жету əдісі

Штатта «травматология-
ортопедия (камбустоло-
гия) (ересектер, балалар)» 
жəне/немесе «нейрохирур-
гия (ересектер, балалар)» 
жəне/немесе «онкология» 
мамандығы бойынша сер-
тификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша кемінде 
5 жыл жұмыс өтілінің, 
көрсетілген ЖТМҚ түрі бой-
ынша соңғы 5 жылдың ішінде 
кемінде 216 сағат көлемінде 
біліктілігін арттырудың 
болуы. 

Электрондық-оптикалық 
түрлендіргіштің болуы. 
Күш жұмсалатын 
құралдар (электр арала-
ры, электр дрельдері). 
Рентген-негативтік 
əмбебеап операциялық 
үстел. 
Транспедикулярлық 
бекіту үшін құралдар. 
Кейджді орнату үшін 
құралдардың болуы. 
Бинокулярлы 
ұлғайтқыш. 

118. 81. 072

Эндокорректордың 
ішкі фиксациясы 
арқылы бел жəне 
құйымшақ сегізкөз 
омыртқаларының 
спондиллодезы, 
бүйір көлдеңен 
жету əдісі

Штатта «травматология-ор-
топедия (камбустология) 
(ересектер, балалар)» жəне/
немесе «нейрохирургия (ере-
сектер, балалар) мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы 
бойынша кемінде 5 жыл 
жұмыс өтілінің, көрсетілген 
ЖТМҚ түрі бойынша соңғы 5 
жылдың ішінде кемінде 216 
сағат көлемінде біліктілігін 
арттырудың болуы. 

Электрондық-оптикалық 
түрлендіргіштің болуы. 
Күш жұмсалатын 
құралдар (электр арала-
ры, электр дрельдері). 
Рентген-негативтік 
əмбебеап операциялық 
үстел. 
Транспедикулярлық 
бекіту үшін құралдар. 
Бинокулярлы 
ұлғайтқыш. 

119. 81. 073

Эндокорректордың 
ішкі фиксациясы 
арқылы бел жəне 
құйымшақ сегізкөз 
омыртқаларының 
спондиллодезы, диск 
протезін жасау

Штатта «травматология-орто-
педия (камбустология) (ересек-
тер, балалар)» жəне/немесе 
«нейрохирургия (ересектер, 
балалар) мамандығы бойынша 
сертификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша кемінде 5 
жыл жұмыс өтілінің, көрсетілген 
ЖТМҚ түрі бойынша соңғы 5 
жылдың ішінде кемінде 216 
сағат көлемінде біліктілігін 
арттырудың болуы. 

Электрондық-оптикалық 
түрлендіргіштің болуы. 
Күш жұмсалатын 
құралдар (электр арала-
ры, электр дрельдері). 
Рентген-негативтік 
əмбебап операциялық 
үстел. 
Диск протезін орна-
ту үшін құралдар. 
Бинокулярлы 
ұлғайтқыш

120. 81. 51 Жамбас буынын 
толық ауыстыру

Штатта «травматология-орто-
педия (камбустология) (ере-
сектер, балалар)» мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның болуы, мамандығы 
бойынша кемінде 5 жыл жұмыс 
өтілінің болуы, ЖТМҚ берілген 
түрі бойынша соңғы 5 жылға 
кемінде 216 сағат біліктілігін 
арттырудың болуы. 

Электрондық-оптикалық 
түрлендіргіштің болуы. 
Күш жұмсалатын 
құралдар (электр арала-
ры, электр дрельдері). 
Эндопротездің əрбір 
моделіне арнайы 
мамандандырылған 
хирургиялық құралдар. 
Рентген-негативтік 
əмбебап операциялық 
үстел. 

121. 81. 52
Жамбас буынын 
жартылай ауыстыру 
(биополярлы эн-
допртез)

Штатта «травматология-орто-
педия (камбустология) (ере-
сектер, балалар)» мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның болуы, мамандығы 
бойынша кемінде 5 жыл жұмыс 
өтілінің болуы, ЖТМҚ берілген 
түрі бойынша соңғы 5 жылға 
кемінде 216 сағат біліктілігін 
арттырудың болуы. 

Электрондық-оптикалық 
түрлендіргіштің болуы. 
Күш жұмсалатын 
құралдар (электр арала-
ры, электр дрельдері). 
Эндопротездің əрбір 
моделіне арнайы 
мамандандырылған 
хирургиялық құралдар. 
Рентген-негативтік 
əмбебап операциялық 
үстел. 

122. 81. 54 Тізе буынын толық 
ауыстыру

Штатта «травматология-орто-
педия (камбустология) (ере-
сектер, балалар)» мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның болуы, мамандығы 
бойынша кемінде 5 жыл жұмыс 
өтілінің болуы, ЖТМҚ берілген 
түрі бойынша соңғы 5 жылға 
кемінде 216 сағат біліктілігін 
арттырудың болуы. 
Жылына жоспарланатын опе-
рациялар саны – 50. 

Электрондық-оптикалық 
түрлендіргіштің не-
месе қозғалмалы 
операциялық рентген-
аппаратының болуы. 
Күш жұмсалатын 
құралдар (электр арала-
ры, электр дрельдері). 
Эндопротездің əрбір 
моделіне арнайы 
мамандандырылған 
хирургиялық құралдар. 
Рентген-негативтік 
əмбебап операциялық 
үстел. 

123. 81. 65 Тері асты вертебро-
пластика

Штатта «травматология-ор-
топедия (камбустология) 
(ересектер, балалар)» жəне/
немесе «нейрохирургия (ере-
сектер, балалар) мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы 
бойынша кемінде 5 жыл 
жұмыс өтілінің, көрсетілген 
ЖТМҚ түрі бойынша соңғы 5 
жылдың ішінде кемінде 216 
сағат көлемінде біліктілігін 
арттырудың болуы. 

Электрондық-оптикалық 
түрлендіргіштің болуы. 
Күш жұмсалатын 
құралдар (электр арала-
ры, электр дрельдері). 
Рентген-негативтік 
əмбебап операциялық 
үстел. 
Вертебропластикаға 
арналған құралдар. 

124. 81. 71

Имплант көмегімен 
аяқ саусақаралық 
жəне саусақ 
буындарының артро-
пластикасын жасау

Штатта «травматология-орто-
педия (камбустология) (ере-
сектер, балалар)мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы бой-
ынша кемінде 5 жыл жұмыс 
өтілінің, көрсетілген ЖТМҚ 
түрі бойынша соңғы 5 жылдың 
ішінде кемінде 54 сағат 
көлемінде біліктілігін арттыру. 

Электрондық-оптикалық 
түрлендіргіштің болуы. 
Күш жұмсалатын 
құралдар (электр арала-
ры, электр дрельдері). 
Эндопротездің əрбір 
үлгісіне арналған 
мамандандырылған 
хирургиялық құрал. 
Рентген-негативтік 
əмбебап операциялық 
үстел. 

125. 81. 80 Иық буынын толық 
ауыстыру

Штатта «травматология-орто-
педия (камбустология) (ере-
сектер, балалар)» мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның болуы, мамандығы 
бойынша кемінде 5 жыл жұмыс 
өтілінің болуы, ЖТМҚ берілген 
түрі бойынша соңғы 5 жылға 
кемінде 216 сағат біліктілігін 
арттырудың болуы

Электрондық-оптикалық 
түрлендіргіштің болуы. 
Күш жұмсалатын 
құралдар (электр арала-
ры, электр дрельдері). 
Эндопротездің əрбір 
үлгісіне арналған 
мамандандырылған 
хирургиялық құрал. 
Рентген-негативтік 
əмбебап операциялық 
үстел. 

126. 81. 84 Шынтақ буынын 
толық ауыстыру 

Штатта «травматология-орто-
педия (камбустология) (ере-
сектер, балалар)мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы 
бойынша кемінде 5 жыл 
жұмыс өтілінің, көрсетілген 
ЖТМҚ түрі бойынша соңғы 
5 жылдың ішінде кемінде 54 
сағат көлемінде біліктілігін 
арттырудың болуы. 

Электрондық-оптикалық 
түрлендіргіштің болуы. 
Күш жұмсалатын 
құралдар (электр арала-
ры, электр дрельдері). 
Эндопротездің əрбір 
үлгісіне арналған 
мамандандырылған 
хирургиялық құрал. 
Рентген-негативтік 
əмбебап операциялық 
үстел. 

127. 83. 75
Сіңірдің орнын жыл-
жыту немесе транс-
планттау

Штатта «травматология-орто-
педия (камбустология) (ере-
сектер, балалар)мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы 
бойынша кемінде 5 жыл 
жұмыс өтілінің, көрсетілген 
ЖТМҚ түрі бойынша соңғы 
5 жылдың ішінде кемінде 54 
сағат көлемінде біліктілігін 
арттырудың болуы. 

Жалпыхирургиялық 
операциялық жиынтық. 
Сіңірлер операциясына 
арналған жиынтық. 

128. 84. 21  
Қолдың бас 
бармағын реим-
планттау

Штатта «травматология-орто-
педия (камбустология) (ере-
сектер, балалар)» мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның болуы, мамандығы 
бойынша кемінде 5 жыл жұмыс 
өтілінің болуы, ЖТМҚ берілген 
түрі бойынша соңғы 5 жылға 
кемінде 108 сағат біліктілік 
арттыру. 

Электрондық-оптикалық 
түрлендіргіш. 
Күш жұмсалатын 
құралдар (электр арала-
ры, электр дрельдері). 
Арнайы 
микрохирургиялық 
құралдар. 
Рентген-негативті 
əмбебап операциялық 
столы. Операциялық 
микроскоп. 

129. 68. 61
Лапароскопиялық 
радикалдық абдоми-
налды гистерэкто-
миялар

Штатта «Онкология» жəне 
«акушерлік жəне гинеколо-
гия» мамандығы бойынша 
сертификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша кемінде 5 
жыл жұмыс өтілінің, көрсетілген 
эндобейнехирургиясы 
мəселелері бойынша кемінде 
216 сағат көлемінде біліктілігін 
арттырудың болуы. 

Гинекологиялық 
операцияларды 
өткізуге арналған 
видеоэндоскопиялық 
жиынтық. Электр 
пышақтар мен коагу-
ляторлар. ӨЖЖ ап-
параты. Операциялық 
электрлік стол. 
Реанимациялық 
бөлім. Компьютерлік 
томография жəне 
магниттік резонанстық 
томография, УДЗ 
аппараты. Клиника-
диагностикалық зерт-
хана, Патоморфология 
(гистология, цитология) 
зертханасы. 

130. 69. 221

Торлы протез-
бен жатырды 
лапароскопиялық 
промонтофикса-
циялау

Штатта «акушерлік жəне 
гинекология» мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы бой-
ынша кемінде 5 жыл жұмыс 
өтілінің, көрсетілген эндо-
бейнехирургия мəселелері 
бойынша кемінде 216 
сағат көлемінде біліктілігін 
арттырудың болуы. 

Гинекологиялық опера-
цияларды жүргізу үшін 
бейнеэндоскопиялық 
жиынтық. 

(Жалғасы. Басы 14-15-беттерде) 

(Жалғасы 17-бетте) 
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131. 69. 231

Пубо-цервикалдық 
жəне жамбас 
шандырының 
синтетикалық тор-
лы протезбен толық 
экстраперитонеалдық 
репозициялау

Штатта «акушерлік жəне гине-
кология» мамандығы бойынша 
сертификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша кемінде 5 
жыл жұмыс өтілінің, жамбас хи-
рургиясы мəселелері бойынша 
біліктілігін арттырудың болуы 
(72 сағат). 

Хирургиялық жиынтық

. 132. 07. 8411
Тимоманы видеото-
ракоскопиялық жол-
мен алып тастау

Штатта «жалпы хирургия» 
(торакальды хирургия) немесе 
«балалар хирургиясы» (неона-
тальды) мамандығы бойынша 
сертификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша кемінде 
10 жыл жұмыс өтілінің, эн-
добейнехирургия бойынша 
кемінде 216 сағат біліктілігін 
арттырудың жəне «онколо-
гия» мамандығы бойынша 
сертификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша кемінде 5 
жыл жұмыс өтілінің болуы

Өкпенің жеке жел-
детуге арналған қос 
жарықты эндоброхиаль-
ды қүтікшелер. ӨЖЖ 
аппараты. Электрлік 
операциялық үстел. 
Реанимациялық бөлім. 
Рентгенографиялық 
қондырғы. 
Компьютерлік то-
мография немесе 
магниттік резонанстық 
томография, УДЗ ап-
параты. Клиникалық- 
диагностикалық зерт-
хана. Патоморфология 
(гистология, цитология) 
зертханасы. 

133. 17. 0722 Лапароскопиялық 
адреналэктомия

Штатта «жалпы хирургия» жəне 
«урология мен андрология» 
немесе «балалар хирургиясы» 
(неонотология) мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы бой-
ынша кемінде 10 жыл жұмыс 
өтілінің, эндобейнехирур-
гия мəселелері бойынша 
кемінде 108 сағат біліктілігін 
арттырудың болуы. 
Штатта «Онкология» 
мамандығы бойынша сер-
тификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша кемінде 
5 жыл жұмыс өтілінің болуы 
«Эндокринология» мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы бой-
ынша кемінде 3 жыл жұмыс 
өтілінің болуы

Лапороскопиялық 
операциялар-
ды жүргізу үшін 
бейнеэндоскопиялық 
жиынтық. ӨЖЖ ап-
параты. Электрлік 
операциялық үстел. 
Реанимациялық бөлім. 
Рентгенографиялық 
қондырғы. 
Компьютерлік то-
мография немесе 
магниттік резонанстық 
томография, УДЗ ап-
параты. Клиникалық-
диагностикалық зерт-
хана. Патоморфология 
(гистология, цитология) 
зертханасы. 

134. 32. 41
Өкпенің 
торакоскопиялық 
лобэктомиясы

Штатта «жалпы хирургия» 
(торакальды хирургия) немесе 
«балалар хирругиясы» (неона-
тальды)мамандығы бойынша 
сертификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша кемінде 
10 жыл жұмыс өтілінің болуы, 
эндобейнехирургия бойынша 
кемінде 216 сағат біліктілігін 
арттырудың, мамандығы бой-
ынша кемінде 5 жыл жұмыс 
өтілінің болуы. «Онкология» 
мамандығы бойынша серти-
фикаты бар маманның болуы, 
осы қызметті 18 жастан артық 
тұлғаларға көрсету, мамандығы 
бойынша кемінде 5 жыл жұмыс 
өтілінің болуы

Видеоторакоскопиялық 
кешен. Өкпенің жеке 
желдетуге арналған қос 
жарықты эндоброхиаль-
ды қүтікшелер. ӨЖЖ 
аппараты. Электрлік 
операциялық үстел. 
Реанимациялық бөлім. 
Рентгенографиялық 
қондырғы. 
Компьютерлік то-
мография немесе 
магниттік резонанстық 
томография, УДЗ ап-
параты. Клиникалық- 
диагностикалық зерт-
хана. Патоморфология 
(гистология, цитология) 
зертханасы. 

135. 33. 4301

Миниторакотомалық 
жету жолы жəне 
экстраплевралық 
пневмолиз 
арқылы өкпенің 
булласын видео-
торакоскопиялық тігу

Штатта «жалпы хирургия» 
(торакальды хирургия) немесе 
«балалар хирругиясы» (неона-
тальды)мамандығы бойынша 
сертификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша кемінде 
10 жыл жұмыс өтілінің болуы, 
эндобейнехирургия бойынша 
кемінде 216 сағат біліктілігін 
арттырудың болуы. 

Видеоторакоскопиялық 
кешен. Өкпенің жеке 
желдетуге арналған қос 
жарықты эндоброхиаль-
ды қүтікшелер. ӨЖЖ 
аппараты. Электрлік 
операциялық үстел. 
Реанимациялық бөлім. 
Рентгенографиялық 
қондырғы. 
Компьютерлік то-
мография немесе 
магниттік резонанстық 
томография, УДЗ ап-
параты. Клиникалық- 
диагностикалық зерт-
хана. Патоморфология 
(гистология, цитология) 
зертханасы. 

136. 42. 51 Кеудеішілік эзофаго- 
эзофагостомия

Штатта «жалпы хирургия» 
(торакальды хирургия) немесе 
«балалар хирругиясы» (неона-
тальды)мамандығы бойынша 
сертификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша кемінде 
10 жыл жұмыс өтілінің болуы, 
өңеш хирургиясы мəселелері 
бойынша кемінде 108 сағат 
біліктілігін арттырудың болуы. 

ӨЖЖ аппара-
ты. Электрлік 
операциялық үстел. 
Реанимациялық бөлім. 
Рентгенографиялық 
қондырғы. 
Компьютерлік то-
мография немесе 
магниттік резонанстық 
томография, УДЗ ап-
параты. Клиникалық- 
диагностикалық зерт-
хана. 

137. 42. 55

Тоқішек ин-
терпозициясы 
арқылы өңештің 
интраторакалдық 
анастомозы

Штатта «жалпы хирур-
гия» (торакальды хирургия) 
мамандығы бойынша сер-
тификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша кемінде 
10 жыл жұмыс өтілінің болуы, 
өңеш хирургиясы мəселелері 
бойынша кемінде 108 сағат 
біліктілігін арттырудың бо-
луы. Штатта «Онкология» 
мамандығы бойынша серти-
фикаты бар маманның болуы, 
осы қызметті 18 жастан асқан 
тұлғаларға көрсету, мамандығы 
бойынша кемінде 10 жыл 
жұмыс өтілінің болуы

Өкпенің жеке жел-
детуге арналған қос 
жарықты эндоброхиаль-
ды қүтікшелер. ӨЖЖ 
аппараты. Электрлік 
операциялық үстел. 
Реанимациялық бөлім. 
Рентгенографиялық 
қондырғы. 
Компьютерлік то-
мография немесе 
магниттік резонанстық 
томография, УДЗ ап-
параты. Клиникалық- 
диагностикалық зерт-
хана. Патоморфология 
(гистология, цитология) 
зертханасы. 

138. 42. 65

Тоқішек ин-
терпозициясы 
арқылы өңештің 
антестерналдық ана-
стомозы

Штатта «балалар хирургиясы 
(неонатальды)» мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы бой-
ынша кемінде 10 жыл жұмыс 
өтілінің, соңғы 5 жылдың ішінде 
өңеш хирургиясы бойынша 
кемінде 108 сағат біліктілігін 
арттырудың болуы. 

МРТ жəне/немесе КТ. 
Ауыстыру кассетала-
рымен тігу аппаратта-
ры, үлкен хирургиялық 
жиынтық. 

139. 44. 65 Эзофагогастро
пластика

Штатта «жалпы хирургия» 
(торакальды хирургия) жəне/
немесе «балалар хирургиясы 
(неонатальды)» мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы бой-
ынша кемінде 10 жыл жұмыс 
өтілінің, соңғы 5 жылдың ішінде 
өңеш хирургиясы бойынша 
кемінде 108 сағат көлемінде 
біліктілігін арттырудың жəне 
«Онкология» мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы бой-
ынша кемінде 10 жыл жұмыс 
өтілінің болуы. 

Өкпенің жеке желдетуге 
арналған қос жарықты 
эндоброхиальды 
қүтікшелер. Сызықтық 
жəне циркулярлы тігу 
аппараттары. ӨЖЖ 
аппараты. Электрлік 
операциялық үстел. 
Реанимациялық бөлім. 
Рентгенографиялық 
қондырғы. 
Компьютерлік то-
мография немесе 
магниттік резонанстық 
томография, УДЗ ап-
параты. Клиникалық- 
диагностикалық зерт-
хана. Патоморфология 
(гистология, цитология) 
зертханасы. 

140. 42. 8901
Өңештің 
лапароскопиялық ди-
вертикулэктомия

Штатта «жалпы хирургия» 
мамандығы бойынша сер-
тификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша кемінде 
10 жыл жұмыс өтілінің, эн-
добейнехирургия бойынша 
кемінде 216 сағат көлемінде 
біліктілігін арттырудың болуы. 

Бейнеэндоскопиялық 
кешен. Өкпенің 
жеке желдетуге 
үшін қосжарықты 
эндобронхиальды 
түтікшелер. . ӨЖЖ 
аппараты. Наркозды 
аппараты. Электрлік 
операциялық үстел. 
Реанимациялық бөлім. 
Рентгенографиялық 
қондырғы. 
Компьютерлік то-
мография немесе 
магниттік резонанстық 
томография, УДЗ ап-
параты. Клиникалық- 
диагностикалық зерт-
хана. 

141. 46. 3900

Балалардың өт 
жолдарындағы 
бүйрек өзегінің 
анастомозы (ру 
бойынша у-тəрізді 
анастомоз арқылы 
касаи бойынша 
жасалған порто-эн-
теростомия)

Штатта «балалар хирургиясы 
(неонатальды)» мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы бой-
ынша кемінде 10 жыл жұмыс 
өтілінің, абдоминальды хирур-
гиясы мəселелері бойынша 
соңғы 5 жылдың ішінде 108 
сағат көлемінде біліктілігін 
арттырудың болуы. 

Үлкен хирургиялық 
құралдардың жинағы. 

142. 51. 62 

Бауыр – ұйқы безі 
ампуласын кесу 
(жалпы от жолын 
реимплантациялау 
арқылы)

Штатта «жалпы хирургия» 
жəне (немесе) «балалар хи-
рургиясы» (неонатальды) 
мамандығы бойынша сер-
тификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша кемінде 
10 жыл жұмыс өтілінің, гепато-
панкреатобилиарлы хирургия 
мəселелері бойынша кемінде 
216 сағат көлемінде біліктілігін 
арттырудың болуы. 

Қан реинфузиясына 
арналған аппарат. 
Моно жəне биполярлық 
электрокоагулятор. 
Монофиламенттік тігіс 
материалдары. 

143. 52. 53
Радикалдық 
субтоталдық панкре-
атэктомия

Штатта «жалпы хирургия» жəне 
(немесе) «балалар хирургия-
сы» (неонатальды) мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандық бойынша 
кемінде 10 жыл жұмыс өтілінің, 
бейін бойынша кемінде 108 
сағат біліктілігін арттырудың 
жəне «онкология» мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандық бойынша 
кемінде 10 жыл жұмыс өтілінің 
болуы. 

Үлкен хирургиялық 
жиынтық. 
Қан реинфузиясына 
арналған аппарат. 
Моно жəне биполярлық 
электрокоагулятор. 
Монофиламенттік тігіс 
материалдары. 

144. 52. 6 Ұйқы безін толықтай 
алып тастау

Штатта «жалпы хирургия» жəне 
(немесе) «балалар хирургия-
сы» (неонатальды) мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандық бойынша 
кемінде 10 жыл жұмыс өтілінің, 
бейін бойынша кемінде 108 
сағат біліктілігін арттырудың 
жəне «Онкология» мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандық бойынша 
кемінде 10 жыл жұмыс өтілінің 
болуы. 

Үлкен хирургиялық 
жиынтық
Қан реинфузиясына 
арналған аппарат. 
Моно жəне биполярлық 
электрокоагулятор. 
Монофиламенттік тігіс

145. 52. 7 Радикалды панкреа-
тикодуоденэктомия

Штатта «жалпы хирургия» жəне 
(немесе) «балалар хирургия-
сы» (неонатальды) мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандық бойынша 
кемінде 10 жыл жұмыс өтілінің, 
бейін бойынша кемінде 108 
сағат біліктілігін арттырудың 
жəне «онкология» мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандық бойынша 
кемінде 10 жыл жұмыс өтілінің 
болуы. 

Үлкен хирургиялық 
жиынтық
Қан реинфузиясына 
арналған аппарат. 
Моно жəне биполярлық 
электрокоагулятор. 
Монофиламенттік тігіс 
материалдары. 

146. 29. 4. 
Жұтқыншаққа 
пластикалық опера-
циялар

Штатта «онкология» немесе 
«оториноларингология» (ба-
лалар, ересектер) мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы бой-
ынша кемінде 10 жыл жұмыс 
өтілінің болуы

Рентгенографиялық 
қондырғы. 
Компьютерлік томогра-
фия немесе магниттік 
резонанстық томогра-
фия, УДЗ аппараты. 
Микрохирургиялық 
құралдар жиынтығы. 

147. . 30. 4 Радикалдық ларин-
гэктомия

Штатта «онкология» 
мамандығы бойынша сер-
тификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша кемінде 
10 жыл жұмыс өтілінің болуы, 
бас жəне мойын ісігін емдеу 
мəселелері бойынша 216 сағат 
біліктілігін арттырудың болуы. 

Рентгенографиялық 
қондырғы. 
Компьютерлік томогра-
фия немесе магниттік 
резонанстық томогра-
фия, УДЗ аппараты. 
Микрохирургиялық 
құралдар жиынтығы. 
Патоморфология зерт-
ханасы (гистология, 
цитология)

148. 31. 7910

Кеңірдікке 
қалпына келтіру 
(реконструктивтік-
пластикалық) опера-
циялары

Штатта «жалпы хирургия» жəне 
(немесе) «балалар хирургия-
сы» (неонатальды) мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандық бойынша 
кемінде 10 жыл жұмыс өтілінің, 
бейін бойынша кемінде 216 
сағат біліктілігін арттырудың 
жəне «Онкология» мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандық бойынша 
кемінде 10 жыл жұмыс өтілінің 
болуы. 

Реанимация бөлімінің 
болуы Өкпенің жеке 
желдетуге үшін 
қосжарықты эн-
добронхиальды 
түтікшелер. Үлкен 
хирургиялық жинақ. 
Компьютерлік томогра-
фия немесе магниттік 
резонанстық томогра-
фия, УДЗ аппараты. . 
Патоморфология (ги-
стология, цитология) 
зертханасы. 

149. 33. 4910

Бронхқа 
қалпына келтіру 
(реконструктивтік-
пластикалық) опера-
циялары

Штатта «жалпы хирургия» 
(торакальды хирургия) жəне/
немесе «балалар хирургиясы» 
(неонатальды) мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның болуы, мамандығы 
бойынша кемінде 10 жыл 
жұмыс өтілінің, онкологияда то-
ракальды хирургия мəселелері 
бойынша 216 сағат біліктілігін 
арттырудың жəне «Онкология» 
мамандығы бойынша серти-
фикаты бар маманның бо-
луы, осы қызметті 18 жастан 
асқан тұлғаларға көрсету, 
мамандығы бойынша 5 жыл 
жұмыс өтілінің болуы. 

Реанимация бөлімінің 
болуы Өкпенің жеке 
желдетуге үшін 
қосжарықты эн-
добронхиальды 
түтікшелер . Үлкен 
хирургиялық жинақ. 
Компьютерлік томогра-
фия немесе магниттік 
резонанстық томогра-
фия, УДЗ аппараты. . 
Патоморфология (ги-
стология, цитология) 
зертханасы. 

150 39. 7900
Рентгено-эндовас-
кулярлық эмболи-
зация (+электрокоа-
гуляция)

Штатта «ангиохирургия» 
мамандығы бойынша сер-
тификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша кемінде7 
жыл жұмыс өтілінің болуы

Ангиографиялық 
құрылғы

151. 39. 7916

Əртүрлі орындағы 
бастапқы жəне 
қайталанған 
метастатикалық 
ісіктердің 
эндоваскулярлық хи-
миоэмболизациясы

Штатта «ангиохирургия» 
мамандығы бойынша сер-
тификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша кемінде7 
жыл жұмыс өтілінің болуы 
жəне «Онкология» мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы бой-
ынша кемінде 5 жыл жұмыс 
өтілінің болуы

Ангиографиялық 
құрылғы. 
Химиопрепарат. 

152. 42. 4110

Кеңейтілген екі 
аймақтық лимфодис-
секциямен өңештің 
субтоталды резек-
циясы

Штатта «жалпы хирургия» 
жəне (немесе) мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы 
бойынша кемінде10 жыл 
жұмыс өтілінің болуы жəне 
«Онкология» мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы бой-
ынша кемінде10 жыл жұмыс 
өтілінің болуы. 

Өкпенің жеке желдетуге 
арналған қос жарықты 
эндоброхиальды 
қүтікшелер. Сызықтық 
жəне циркулярлы тігу 
аппараттары. ӨЖЖ 
аппараты. Электрлік 
операциялық үстел. 
Реанимациялық бөлім. 
Рентгенографиялық 
қондырғы. 
Компьютерлік то-
мография немесе 
магниттік резонанстық 
томография, УДЗ ап-
параты. Клиникалық- 
диагностикалық зерт-
хана. Патоморфология 
(гистология, цитология) 
зертханасы. 

153. 43. 0019

Өңеш жəне 
қарыншаның 
қатерлі ісіктері 
кезінде кеңейтілген 
біріктірілген гастрэк-
томиясы

Штатта «жалпы хирургия» 
мамандығы бойынша сер-
тификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша 
кемінде10 жыл жұмыс өтілінің 
жəне «Онкология» мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы бой-
ынша кемінде10 жыл жұмыс 
өтілінің болуы

Өкпенің жеке желдетуге 
арналған қос жарықты 
эндоброхиальды 
қүтікшелер. Сызықтық 
жəне циркулярлы тігу 
аппараттары. ӨЖЖ 
аппараты. Электрлік 
операциялық үстел. 
Реанимациялық бөлім. 
Рентгенографиялық 
қондырғы. 
Компьютерлік то-
мография немесе 
магниттік резонанстық 
томография, УДЗ ап-
параты. Клиникалық- 
диагностикалық зерт-
хана. Патоморфология 
(гистология, цитология) 
зертханасы. 

154. 50. 2219

Бауырда ісіктер 
пайда болғанда 
кеңейтілген 
біріктірілген гемиге-
патэктомия

Штатта «жалпы хирургия» 
жəне (немесе) «балалар хи-
рургиясы» (неонатальды) 
мамандығы бойынша сер-
тификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша 
кемінде10 жыл жұмыс өтілінің 
жəне «Онкология» мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы бой-
ынша кемінде10 жыл жұмыс 
өтілінің болуы

ӨЖЖ аппара-
ты. Электрлік 
операциялық үстел. 
Реанимациялық бөлім. 
Рентгенографиялық 
қондырғы. 
Компьютерлік то-
мография немесе 
магниттік резонанстық 
томография, УДЗ ап-
параты. Клиникалық- 
диагностикалық зерт-
хана. Патоморфология 
(гистология, цито-
логия) зертханасы. 
Фронтальды бинуклеар-
ды ұлғайтқыш. 

155. 55. 5016
Тромбэктомиямен 
түбегейлі нефрэк-
томия

Штатта «жалпы хирургия» 
мамандығы бойынша сер-
тификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша кемінде 
5 жыл жұмыс өтілінің жəне 
«Онкология» мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы бой-
ынша кемінде10 жыл жұмыс 
өтілінің болуы

ӨЖЖ аппара-
ты. Электрлік 
операциялық үстел. 
Реанимациялық бөлім. 
Рентгенографиялық 
қондырғы. 
Компьютерлік то-
мография немесе 
магниттік резонанстық 
томография, УДЗ ап-
параты. Клиникалық- 
диагностикалық зерт-
хана. Патоморфология 
(гистология, цито-
логия) зертханасы. 
Допплерографияға 
арналған аппарат. 
Үлкен хирургиялық 
жиынтық. Тамырлы 
хирургиялық жиынтық. 

156. 57. 7114

Энтеропластикамен 
(ортотопиялық қуық 
жасаумен) брикер 
бойынша илеум-
кондуитпен немесе 
колонкондуитпен 
түбегейлі цистэк-
томия

Штатта «урология» мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы бой-
ынша кемінде10 жыл жұмыс 
өтілінің жəне «Онкология» 
мамандығы бойынша серти-
фикаты бар маманның болуы, 
мамандығы бойынша кемінде 
10 жыл жұмыс өтілінің болуы. 
Зəр шығару жүйесі ісіктері бой-
ынша соңғы 5 жылдың ішінде 
кемінде108 сағат біліктілігін 
арттырудың болуы. 

ӨЖЖ аппара-
ты. Электрлік 
операциялық үстел. 
Реанимациялық бөлім. 
Рентгенографиялық 
қондырғы. 
Компьютерлік то-
мография немесе 
магниттік резонанстық 
томография, УДЗ ап-
параты. Клиникалық- 
диагностикалық зерт-
хана. Патоморфология 
(гистология, цитология) 
зертханасы. Үлкен 
хирургиялық жиынтық. 

157. 67. 3910
Лапароскопиялық 
ассистирленген 
радикальді қынаптық 
трахелэктомия

Штатта «онкология» жəне 
«акушерлік жəне гинеколо-
гия» мамандығы бойынша 
сертификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша кемінде 
5 жыл жұмыс өтілінің болуы, 
эндобейнехирургиясы бойын-
ша кемінде 108 сағат біліктілігін 
арттырудың болуы. 

Гинекологиялық 
операцияларды 
өткізуге арналған 
видеоэндоскопиялық 
жиынтық. Электр 
пышақтар жəне коагу-
ляторлар. ӨЖЖ ап-
параты. Операциялық 
электрлі столы. 
Реанимациялық 
бөлім. Компьютерлік 
томография жəне 
магнитті резонанстық 
томография, УДЗ 
аппараты. Клиника-
диагностикалық зерт-
хана, Патоморфология 
(гистология, цитология) 
зертханасы. 

158 42. 4210 Торакоскопиялық 
эзофагэктомия

Штатта «жалпы хирургия 
(торакальды хирургия)» жəне 
(немесе) «балалар хирургия-
сы» (неонатальды) мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы бой-
ынша кемінде10 жыл жұмыс 
өтілінің, эндобейнехирургиясы 
бойынша кемінде 216 сағат 
біліктілігін арттырудың жəне 
«Онкология» мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның болуы, осы қызметті 
18 жастан асқан тұлғаларға 
көрсету, мамандығы бойынша 
кемінде 5 жыл жұмыс өтілінің 
болуы

Бейнеторакскопиялық 
кешен. Өкпенің жеке 
желдетуге арналған қос 
жарықты эндоброхиаль-
ды қүтікшелер. ӨЖЖ 
аппараты. Электрлік 
операциялық үстел. 
Реанимациялық бөлім. 
Рентгенографиялық 
қондырғы. 
Компьютерлік то-
мография немесе 
магниттік резонанстық 
томография, УДЗ ап-
параты. Клиникалық- 
диагностикалық зерт-
хана. Патоморфология 
(гистология, цитология) 
зертханасы. 

159 81. 9610
Сүйек ісігі кезінде 
буындарды жəне/
немесе сүйекті ау-
ыстыру

Штатта «онкология» 
мамандығы бойынша сер-
тификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша 
кемінде10 жыл жұмыс 
өтілінің болуы, тірек-қимыл 
аппаратының ісігі мəселелері 
бойынша кемінде 216 сағат 
біліктілігін арттырудың болуы. 

КТ немесе МРТ. Ірі 
буындарды эндопротез-
деу бойынша операция 
жүргізуге құрылғылар. 
Микрохирургиялық 
жиынтық. Онкологиялық 
эндопротездер. 
Операциялық рентген 
қондырғы. 

160 34. 0010
Тоталды, алдыңғы, 
артқы жамбас экзен-
трациясы

Штатта «жалпы хирургия» 
мамандығы бойынша сер-
тификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша 
кемінде10 жыл жұмыс өтілінің 
болуы. 
Штатта «Онкология» 
мамандығы бойынша сер-
тификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша 
кемінде10 жыл жұмыс өтілінің 
болуы. 

Электр пышақтар жəне 
коагуляторлар. ӨЖЖ 
аппараты. Наркозды 
аппарат. Электрлік 
операциялық үстел. 
Реанимациялық 
бөлім. Компьютерлік 
томография немесе 
магниттік резонанстық 
томография, УДЗ ап-
параты. Клиникалық- 
диагностикалық зерт-
хана. Патоморфология 
(гистология, цитология) 
зертханасы. 

161 55. 04
Тері арқылы (пер-
кутанды) нефроли-
трипсия, нефролито-
лапаксия

Штатта «урология мен андро-
логия» мамандығы бойынша 
сертификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша 
кемінде10 жыл жұмыс өтілінің 
болуы, эндобейнехирургия 
бойынша кемінде 216 сағат 
біліктілігін арттырудың болуы. 

Фрюороскияға 
арналған С-доғасы 
бар ұтқыр ренген ап-
параты. Урологиялық 
операцияларды жа-
сау үшін арналған 
бейнеэндоскопиялық 
кешен. Экстракорп. 
соққы-толқындық ұтқыр 
литотри-р. Жоғары 
қуатты хирург. лазерлі 
жүйе. Перкунтанттық 
нефролитотрипсия 
үшін арналған жинақ. 
Медициналық стерил-
деу жүйесі; Жоғары 
жиілікті электрокоагуля-
тор. Наркоздық – тыныс 
алу аппараты. 

162. 55. 5002
Толық нефрэк-
томия (эндови-
део хирургиялық, 
ретроперитонеалдық)

Штатта «урология мен ан-
дрология (балалар, ересек-
тер)» мамандығы бойынша 
сертификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша кемінде 
10 жыл жұмыс өтілінің, эн-
добейнехирургия бойынша 
кемінде 106 сағат біліктілігін 
арттырудың болуы. 

Бейнеэндоскопиялық 
кешен. ӨЖЖ аппа-
раты. Наркоздық 
аппарат. Электрлік 
операциялық үстел. 
Реанимациялық 
бөлім. Компьютерлік 
томография немесе 
магниттік резонанстық 
томография, УДЗ ап-
параты. Клиникалық- 
диагностикалық зерт-
хана. Патоморфология 
(гистология, цито-
логия) зертханасы. 
Допплерографияға 
арналған аппарат. 
Үлкен хирургиялық 
жиынтық. Тамырлы 
хирургиялық жиынтық. 

163. 55. 8602
Лапароскопиялық 
неоуретероцистона-
стомоз

Штатта «урология мен ан-
дрология (балалар, ересек-
тер)» мамандығы бойынша 
сертификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша 
кемінде10 жыл жұмыс өтілінің, 
эндобейнехирургия бойынша 
кемінде 106 сағат біліктілігін 
арттырудың болуы. 

Бейнеэндоскопиялық 
кешен. ӨЖЖ аппара-
ты. Наркоздық тыныс 
алу аппарат. Электрлік 
операциялық үстел. 
Реанимациялық бөлім. 
Рентгенографиялық 
қондырғы. 
Компьютерлік то-
мография немесе 
магниттік резонанстық 
томография, УДЗ ап-
параты. Клиникалық- 
диагностикалық зерт-
хана. Патоморфология 
(гистология, цито-
логия) зертханасы. 
Допплерографияға 
арналған аппарат. 
Үлкен хирургиялық 
жиынтық. Тамырлы 
хирургиялық жиынтық. 

164. 55. 87
Түбекше - несеп-
тамыр сегментінің 
лапароскапиялық 
пластикасы

Штатта «урология мен ан-
дрология (балалар, ересек-
тер)» мамандығы бойынша 
сертификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша 
кемінде10 жыл жұмыс өтілінің, 
эндобейнехирургия бойынша 
кемінде 106 сағат біліктілігін 
арттырудың болуы. 

Бейнеэндоскопиялық 
кешен. ӨЖЖ аппара-
ты. Наркоздық тыныс 
алу аппарат. Электрлік 
операциялық үстел. 
Реанимациялық бөлім. 
Рентгенографиялық 
қондырғы. Шприцтік 
инжектерімен 
Компьютерлік то-
мография немесе 
магниттік резонанстық 
томография, УДЗ ап-
параты. Клиникалық- 
диагностикалық зерт-
хана. Патоморфология 
(гистология, цито-
логия) зертханасы. 
Допплерографияға 
арналған аппарат. 
Үлкен хирургиялық 
жиынтық. Тамырлы 
хирургиялық жиынтық. 

165 56. 7404

Блохин бойын-
ша қосымша 
антирефлюксті 
механизмі 
бар политано-
летбеттердің 
модификацияланған 
əдісі бойынша урете-
роцистонеостомия

Штатта «урология мен ан-
дрология (балалар, ересек-
тер)» мамандығы бойынша 
сертификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша 
кемінде10 жыл жұмыс өтілінің 
болуы. 

ӨЖЖ аппараты. 
Наркоздық тыныс алу 
аппарат. Электрлік 
операциялық үстел. 
Реанимациялық бөлім. 
Рентгенографиялық 
қондырғы. Шприцтік 
инжектерімен 
Компьютерлік то-
мография немесе 
магниттік резонанстық 
томография, УДЗ ап-
параты. Клиникалық- 
диагностикалық зерт-
хана. Патоморфология 
(гистология, цито-
логия) зертханасы. 
Допплерографияға 
арналған аппарат. 
Үлкен хирургиялық 
жиынтық. Тамырлы 
хирургиялық жиынтық. 

166 57. 8404
Көпіршікті қынап 
жыланкөзінің пла-
стикасы

Штатта «урология мен андро-
логия (балалар, ересектер)» 
жəне (немесе) «Онкология» 
мамандығы бойынша сер-
тификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша 
кемінде10 жыл жұмыс өтілінің 
болуы

ӨЖЖ аппараты. 
Наркоздық тыныс алу 
аппарат. Электрлік 
операциялық үстел. 
Реанимациялық бөлім. 
Рентгенографиялық 
қондырғы. Шприцтік 
инжектерімен 
Компьютерлік то-
мография немесе 
магниттік резонанстық 
томография, УДЗ ап-
параты. Клиникалық- 
диагностикалық зерт-
хана. Патоморфология 
(гистология, цито-
логия) зертханасы. 
Допплерографияға 
арналған аппарат. 
Үлкен хирургиялық 
жиынтық. Тамырлы 
хирургиялық жиынтық. 

167 58. 4904
Үрпіні қалпына 
келтіру (Буккалды 
кесіндімен пластика)

Штатта «урология мен ан-
дрология (балалар, ересек-
тер)» мамандығы бойынша 
сертификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша 
кемінде10 жыл жұмыс өтілінің 
болуы. 

ӨЖЖ аппараты. 
Наркоздық тыныс алу 
аппарат. Электрлік 
операциялық үстел. 
Реанимациялық бөлім. 
Рентгенографиялық 
қондырғы. Шприцтік 
инжектерімен 
Компьютерлік то-
мография немесе 
магниттік резонанстық 
томография, УДЗ ап-
параты. Клиникалық- 
диагностикалық зерт-
хана. Патоморфология 
(гистология, цитология) 
зертханасы. Үлкен 
хирургиялық жиынтық. 

168 63. 8301

Обструкциялы 
азошəует кезіндегі 
микрохирургиялық 
инвагинационды 
вазоэпидидимо-
стомия

Штатта «урология мен ан-
дрология (балалар, ересек-
тер)» мамандығы бойынша 
сертификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша кемінде 5 
жыл жұмыс өтілінің, гениталь-
ды хирургия мəселелері бой-
ынша соңғы 5 жылдың ішінде 
кемінде 216 сағат біліктілігін 
арттырудың болуы. 

Микрохирургиялық 
құралдар жинағы. 
Жинақтамадағы үлкен 
хирург. құралдар 
жинағы. 
Наркозды – тыныс алу 
аппараты. 
Жоғары жиілікті элек-
трокоагулятор. 

169 19. 11
 Үзеңгісүйекті ауы-
стырумен стапедэк-
томия

Штатта «оториноларингология 
(сурдология) (ересектер, ба-
лалар)» мамандығы бойынша 
сертификаты бар маманның, 
отохирургия мəселелері бой-
ынша соңғы 5 жылдың ішінде 
кемінде 108 сағат біліктілігін 
арттырудың болуы. 

Операциялық микро-
скоп. Тимпаналдық 
хирургиялық жинақ. 
Есту сүйекшелерінің 
протездері. 
Бормашина. 

170 19. 21
Үзеңгісүйекті ауысты-
румен стапедэктоми-
яны тексеру 

Штатта «оториноларингология 
(сурдология) (ересектер, ба-
лалар)» мамандығы бойынша 
сертификаты бар маманның, 
отохирургия мəселелері бой-
ынша соңғы 5 жылдың ішінде 
кемінде 108 сағат біліктілігін 
арттырудың болуы. 

Операциялық микро-
скоп. Тимпаналдық 
хирургиялық жинақ. 
Есту сүйекшелерінің 
протездері. 
Бормашина. 

171 20. 95
Электромагнитті 
есту аппаратын им-
планттау *

Штатта «оториноларингология 
(сурдология) (ересектер, ба-
лалар)» мамандығы бойынша 
сертификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша 5 жыл 
жұмыс өтілінің болуы, отохи-
рургия жəне кохлеарлы им-
плантация мəселелері бой-
ынша біліктілігін арттырудың 
болуы. 
Кохлеарлы имплантты жөнге 
салу бойынша біліктілік артты-
румен «оториноларингология» 
(сурдология) (ересектер, ба-
лалар)» мамандығы бойынша 
сертификаты бар маманның 
болуы

Операциялық микро-
скоп. Тимпаналдық 
хирургиялық жинақ. 
Кохлеарлы имплант. 
Бормашина. 
Кохлеарлы имплантты 
іске жəне жөнге салу 
бағдарламасы бар 
ноутбук. 

172 30. 0902
Жұтқыншақтың 
эндоскопиялық 
микроларингохи-
рургиясы 

Штатта «оториноларинго-
логия (сурдология) (ересек-
тер, балалар)» мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы 
бойынша кемінде 5 жыл 
жұмыс өтілінің, хирургиялық 
лазерді қолданумен 
микроларингліхирургиян 
мəселелері бойынша біліктілігін 
арттырудың болуы. 

Микроскоп. 
Эндоскопиялық тіреу. 
Тірек ларингоскоп. 
Өкпені жоғары жиілікті 
желдету аппараты. 
Эндоларингеалдық 
операциялар жасауға 
арналған құралдар. 
Хирургиялық лазер не-
месе суық-плазменді 
коагуляция аппараты. 

173 11. 62 
Қабаттық 
кератопластиканың 
басқа түрлері 

Штатта «офтальмология (ба-
лалар, ересектер)» мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы бой-
ынша кемінде 5 жыл жұмыс 
өтілінің,  көз микрохирургиясы 
жəне кератопластика жəне\
немесе «Офтальмологиядағы 
жаңа лазерлік технологиялар» 
жəне/немесе «Көздің қасаң 
қабығының патологиясы» жəне/
немесе «Рефракциялық хи-
рургия» тақырыбы бойынша 
маманданудан өту туралы 
сертификаттың болуы. 
«Патологиялық анатомия (ере-
сектер, балалар) мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның болуы. 

 Жинақтағы 
операциялық микроско-
пы. Офтальмологиялық 
микрохирургия 
жүйесі немесе 
офтальмологиялық 
хирургия жүйесі. 
Белгілердің 
автоматтандырылған 
проекторы, сына-
малы көзілдірік 
линзаларының жинағы. 
Жарықша шамдары. 
Қосылыссыз тоно-
метр. Ультрадыбыстық 
сканер жəне/немесе 
офтольмологиялық 
эхоскан. Оптикалық 
когеренттық томограф. 
Донорлық матери-
алды жеткізу шар-
ты. Ультрадыбыстық 
биомикроскоп. 
Авторефрактометр. 
Патогистология зертха-
на құрылымында жəне 
трансплантациялау 
үшін донорлық тіндерді 
дайындаудың болуы. 

174 11. 64
Тесік 
кератопластиканың 
басқа түрлері

Штатта «офтальмология (ба-
лалар, ересектер)» мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның болуы, мамандығы 
бойынша кемінде 5 жыл 
жұмыс өтілінің болуы,  көз 
микрохирургиясы жəне ке-
ратопластика жəне\немесе 
«офтальмологиядағы жаңа 
лазерлік технологиялар» 
жəне/немесе «көздің қасаң 
қабығының патологиясы» жəне/
немесе «Рефракциялық хи-
рургия» тақырыбы бойынша 
мамандандырудан өту туралы 
сертификаттың болуы. Штатта 
«патологиялық анатомия (ере-
сектер, балалар) мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның болуы. 

Жинақтағы 
операциялық 
микроскопы. 
Офтальмологиялық 
микрохирургия 
жүйесі немесе 
офтальмологиялық 
хирургия жүйесі. 
Белгілердің 
автоматтандырылған 
проекторы, сына-
малы көзілдірік 
линзаларының жинағы. 
Жарықша шамдары 
немесе Биомикроскоп. 
Қосылыссыз тоно-
метр. Ультрадыбыстық 
сканер жəне/немесе 
офтальмологиялық 
эхоскан. Оптикалық 
когеренттық томограф. 
Донорлық матери-
алды жеткізу шарты. 
Ультрадыбыстық 
биомикроскоп. 
Авторефрактометр. 
Патогистология зерт-
хана құрылымында 
жəне трансплантаци-
ялау үшін донорлық 
тіндерді дайындаудың 
болуы. 

175 12. 5901

Цистостатик экспо-
зициясы жəне дре-
нажды импланттау 
арқылы жасалған 
трабекулэктомия

Штатта «офтальмология (ба-
лалар, ересектер)» мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы бой-
ынша кемінде 5 жыл жұмыс 
өтілінің,  көз микрохирургиясы, 
«Глаукома», Көз органының та-
мырлы патологиясы» жəне/не-
месе «Офтальмологияның ин-
новационды технологиялары» 
тақырыптарында біліктілігін 
арттырудың болуы. 

Жинақтағы 
операциялық микро-
скопы. Белгілердің 
автоматтандырылған 
проекторы, сына-
малы көзілдірік 
линзаларының жинағы. 
Жарықша шамдары 
немесе Биомикроскоп. 
Қосылыссыз тоно-
метр. Ультрадыбыстық 
сканер жəне/немесе 
офтальмологиялық 
эхоскан. Оптикалық 
когеренттік томогра-
фы. Офтальмоскоп. 
Автоматтандырылған 
периметрі немесе 
компьютерлік периметр. 
Фундус-камера. Visante 
oct 1000 оптикалық 
когеренттік томо-
графы. HRT II–мүйіз 
жиектемелі модулі бар 
ретинотомограф ап-
параты

176. 13. 7301

Интраокулярлық 
линзаның 
трансклералық 
фиксациясы жəне 
қаптамалық қаптың 
пластикасы арқылы 
сублюксацияланған 
көз жанарының 
факоэмульсифи-
кациясы

Штатта «офтальмология (ба-
лалар, ересектер)» мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы 
бойынша кемінде 5 жыл 
жұмыс өтілінің болуы, көз 
микрохирургиясы, «катарак-
та факоэмульсификациясы», 
«Витреоритиналдық хирургия» 
мəселелері бойынша біліктілігін 
арттырудың болуы. 

Жинақтағы 
операциялық ми-
кроскопы жəне 
операциялық микро-
скопы. Жинақтамада 
2 даналы құрал- 
жабдықтар жинағы 
бар микрохирургиялық 
офтальмологиялық 
жүйесі немесе 
жинақтамада 1 да-
налы жинағы бар 
микрохирургиялық 
офтальмологиялық 
жүйесі. Белгілердің 
автоматтандырылған 
проекторы, сына-
малы көзілдірік 
линзаларының жинағы. 
Жарықша шамда-
ры Ультрадыбыстық 
биомикроскоп. 
Қосылыссыз тоно-
метр. Авторефракто-
кератометр. 
Ультрадыбыстық 
сканер жəне/немесе 
офтальмологиялық 
эхоскан. Итраокулярлық 
линзаны есептеу үшін 
арналған аппарат. 

177 14. 24

Көз торын лазерлік 
фотокоагуляци-
ялау жолымен 
хореоретиналдық 
зақымды деструк-
циялау

Штатта «офтальмоло-
гия (балалар, ересектер)» 
мамандығы бойынша сер-
тификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша кемінде 
10 жыл жұмыс өтілінің болуы,  
көз микрохирургиясы жəне 
«Офтальмологиядағы жаңа 
лазерлік технологиялар» жəне/
немесе «Көру органының 
ауруларын емдеудің лазерлік 
интраокулярлық əдістері» 
жəне/немесе «Уақыты жетпей 
туған нəрестелердің ретино-
патиясы» жəне/немесе «Даму 
аномалиясы жəне көз торы 
патологиясы, «Лазерлік жəне 
витреоретиналдық хирургия» 
жəне/немесе мəселелері бой-
ынша біліктілігін арттырудың 
болуы. 

Офтальмологиялық 
лазерлік аппарат тіреуі 
бар офтальмологиялық 
дулыға. Маңдайға 
тағатын офтальмоскоп 
Саңылаулы портативтік 
шам Бинокулярлық 
офтальмоскоп 
Офтальмологиялық 
ультрадыбыстық 
сканер. 

178 14. 41
Имплантантаудың 
көмегімен аққабықты 
бекіту

Штатта «офтальмология (ба-
лалар, ересектер)» мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның болуы, мамандығы 
бойынша кемінде 10 жыл 
жұмыс өтілінің, көз микрохирур-
гиясы жəне «Склеропластика» 
жəне/немесе «Көру 
органдарының зақымдануы 
жəне қайта құрылымдау хи-
рургиясы» жəне/немесе «Көру 
органының жарақаттары» 
мəселелері бойынша біліктілігін 
арттырудың болуы. 

Жиынтықта 
операциялық ми-
кроскоп. Маңдай 
бинокулярлық 
офтальмоскопі. 
Белгілердің 
автоматтандырылған 
проекторы жəне сы-
намалы көзілдірік 
линзаларының жинағы. 
Жарықша шамы. 
Қосылыссыз тоно-
метр. Ультрадыбыстық 
сканер жəне/немесе 
офтальмологиялық эхо-
скан. Офтальмоскоп. 
Компьютерлік пери-
метр. Фундускамера. 
Патогистология 
зертханасы 
құрылымында жəне 
трансплантациялауға 
донорлық тіндерді дай-
ындау жəне склеральды 
импланттарды жеткізуге 
шарттың болуы. 

179 14. 74
Артқы қол жеткізу 
арқылы механикалық 
витреоэктомияның 
басқа түрлері

Штатта «офтальмоло-
гия (балалар, ересектер)» 
мамандығы бойынша сер-
тификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша кемінде 
10 жыл жұмыс өтілінің бо-
луы, көз микрохирургиясы 
жəне «Витреоретиналдық 
хирургия» жəне/немесе «Көру 
органдарының жарақаты жəне 
қайта құрылымдау хирургиясы» 
мəселелері бойынша біліктілігін 
арттырудың болуы. 

Жинақтағы 
операциялық микро-
скоп. Жинақтамада 
құрал-жабдықтар 
жинағы бар 
микрохирургиялық 
офтальмологиялық 
жүйесі. Маңдай 
бинокулярлық 
офтальмоскопі. 
Белгілердің 
автоматтандырылған 
проекторы жəне сы-
намалы көзілдірік 
линзаларының жинағы. 
Жарықша шамы. 
Қосылыссыз тоно-
метр. Ультрадыбыстық 
сканер жəне/немесе 
офтальмологиялық эхо-
скан. Офтальмоскоп. 
Компьютерлік 
периметр. 
Авторефрактометр. 

180 92. 231 Конформдық 
сəулелік терапия

Штатта «сəулелі терапия» 
(радиология) мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы бой-
ынша кемінде 5 жыл жұмыс 
өтілінің, сəулелі терапияның 
жоғары технологиялық 
əдістемелері мəселелері 
бойынша соңғы 5 жылдың 
ішінде 216 сағат біліктілігін 
арттырудың болуы. Физика 
жəне/немесе дозиметрия неме-
се сəулелі терапияны жоспар-
лау бойынша (медициналық 
физик) маманданудан өткен 
жоғары білімді маманның 
болуы, мамандығы бойын-
ша кемінде 5 жыл жұмыс 
өтілінің, сəулелі терапияның 
жоғары технологиялық 
əдістемелерін жоспарлау 
тақырыптары бойынша соңғы 
5 жылдың ішінде кемінде 
108 сағат маманданудан 
өту. Сызықтық үдеткіштерге 
техникалық қызмет көрсету 
бойынша маманданудан өткен 
жоғары техникалық білімі 
бар (сызықтық үдеткіштерге 
қызмет көрсету жөніндегі ин-
женер), кемінде 2 жыл жұмыс 
өтілінің болуы. Сəуле шығару 
көздерімен жұмысқа рұқсат. 

Визуализация 
жүйесімен 
мультилифтті кол-
лиматормен төмен 
энергетикалық 
сызықтық үдеткіш. 
Рентгенді стимулятор, 
64 срезді мультиспи-
ралды жалпақ декомен 
КТ, жоспарлаудың 
дозиметрлік жүйесі, 
ақпараттық-басқару 
жүйесі, бейімделудің 
иммобилизирлеуші 
жиынтығы, ваккумдық 
матрастарға арналған 
сорғы, ваккумдық ма-
трастар, басқа жəне 
мойынға арналған 
термо\апластикалық 
бетперделер, 
термопластикалық 
бетперделерге 
арналған су ваннала-
ры, дозиметриялық 
жабдықтың стандартты 
жиынтығы. 

181 99. 101

Церебральды ар-
териялары мен 
синустардың 
тамырішілік 
тромболизисі

Штатта «нейрохирургия» жəне/
немесе «ангиохирургия» (рент-
генохирургия, интервенционды 
хирургия) мамандығы бойынша 
сертификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша кемінде 
5 жыл жұмыс өтілінің болуы, 
эндоваскулярлы нейрохирур-
гия тақырыптары бойынша 
кемінде 432 сағат біліктілігін 
арттырудың болуы . 

Дуплексті сканер. 
Ангиографпен рентген-
операциялық бөлім. 
Гемодинамиканың 
Интраоперациялық мо-
ниторингы жəне ӨЖЖ

182 99. 2902

Лангерганс жа-
сушаларынан 
гистицитоздың 
жоғары мөлшердегі 
химиотерапиясы 
(LCH-III)

Штатта «гематология (ере-
сектер)» жəне/немесе «он-
кология мен гематология 
(балалар)»мамандығы бой-
ынша сертификаты бар 
маманның, мамандық бойынша 
кемінде 3 жыл жұмыс өтілінің, 
көрсетілген технология бой-
ынша соңғы 5 жылдың ішінде 
кемінде 108 сағат біліктілігін 
арттырудың болуы. 

Палаталар гепа 
– сүзгілермен не-
месе өзге ауаның 
ламинарлық ағынын ай-
даушы құрылғылармен 
жабдықталған болуы 
тиіс; палаталар бір 
орындық болуы тиіс; 
бөлімше құрамында 
жеке тəулік бойы жұмыс 
істейтін пост бар бо-
луы тиіс. Палаталар 
инфузаматалармен 
(1 орынға кемінде2), 2 
ӨЖЛ, пациент мони-
торлармен, газдармен 
өткізілген консолилер-
мен жарақтандырылуы 
тиіс. . Емшара бөлмесі 
цитостатикаларды 
араластыру үшін ла-
минарлы шкафтармен 
жарақтандырылуы 
тиіс. Зертханада 
цитологиялық, 
цитогенетикалық, 
иммунофенотиптік, 
иммундық-
гистиохимиялық, 
молекулярлық 
– генетикалық, 
гемостазиологиялық, 
микробиологиялық 
зерттеуді(шарт негізінде 
болуы мүмкін) жүргізу 
мүмкіндігі болуы тиіс

183 99. 2903
Қан өндіру жүйесі 
ауруларының 
жоғары мөлшердегі 
химиотерапиясы

Штатта «гематология (ере-
сектер)» жəне/немесе «он-
кология мен гематология 
(балалар)»мамандығы бой-
ынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы бой-
ынша кемінде 5 жыл жұмыс 
өтілінің, соңғы 5 жылдың ішінде 
кемінде108 сағат біліктілігін 
арттырудың болуы. 

Палаталар гепа 
– сүзгілермен не-
месе өзге ауаның 
ламинарлық ағынын ай-
даушы құрылғылармен 
жабдықталған бо-
луы тиіс; палаталар 
бір орындық болуы 
тиіс; гематологиялық 
бөлімше құрамында 
жеке тəулік бойы 
жұмыс істейтін пост 
бар болуы тиіс. (1 
төсекке кемінде2. 
, ЖӨВ – кемінде2 
цитостатиктерді ара-
ластыру үшін арналған 
ламинарлық шкаф-
пен. Зертханада 
цитологиялық, 
цитогенетикалық, 
иммунофенотиптік, 
иммундық-
гистиохимиялық, 
молекулярлық 
– генетикалық, 
гемостазиологиялық, 
микробиологиялық 
зерттеуді (шарт 
негізінде болуы мүмкін) 
жүргізу мүмкіндігі бо-
луы тиіс. 

184 80. 865

Гемофилия кезінде 
зақымданған буын-
ды басқа жолмен 
жергілікті кесу неме-
се зақымдау

Штатта «травматология-орто-
педия (камбустология) (ере-
сектер, балалар) мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы бой-
ынша кемінде 5 жыл жұмыс 
өтілінің, көрсетілген. ЖТМҚ 
түрі бойынша соңғы 5 жылдың 
ішінде кемінде 108 сағат 
біліктілігін арттырудың болуы. 

Қан ұю факторларын 
анықтау функциясымен 
гемостазды талдауыш. 
Жалпыхирургиялық 
операциялық 
жиынтық. Үлкен 
травматологиялық 
жиынтық. 

185 81. 515
Гемофилия кезінде 
жамбас сүйегін 
толығымен ауыс-
тыру 

Штатта «травматология-орто-
педия (камбустология) (ере-
сектер, балалар) мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы бой-
ынша кемінде 5 жыл жұмыс 
өтілінің болуы, көрсетілген. 
ЖТМҚ түрі бойынша соңғы 
5 жылға кемінде108 сағат 
біліктілігін арттырудың болуы. 

Қан ұю факторларын 
анықтау функциясы-
мен гемостазды тал-
дауыш, реанимация 
Электрондық-оптикалық 
түрлендірушінің не-
месе қозғалмалы 
операциялық рентген-
аппаратының бо-
луы. Күштеп алу 
құралдары (ара, ри-
мер). Эндопртездің 
əрбір моделіне 
мамандандырылған 
хирургиялық 
құрылғылар. Рентген-
негативті əмбебап 
операциялық столы

(Жалғасы. Басы 14-16-беттерде) 

(Соңы 18-бетте) 
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186 81. 545
Гемофилия кезінде 
тізені толығымен 
ауыстыру

Штатта «травматология-орто-
педия (камбустология) (ере-
сектер, балалар) мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы бой-
ынша кемінде 5 жыл жұмыс 
өтілінің болуы, көрсетілген 
ЖТМҚ түрі бойынша соңғы 5 
жылдың ішінде кемінде 108 
сағат біліктілігін арттырудың 
болуы. 

Қан ұю факторларын 
анықтау функциясы-
мен гемостазды тал-
дауыш, реанимация 
Электрондық-оптикалық 
түрлендірушінің не-
месе қозғалмалы 
операциялық рентген-
аппаратының болуы. 
Күштеп алу құралдары 
(кесу арасы, ри-
мер). Эндопртездің 
əрбір моделіне 
мамандандырылған 
хирургиялық 
құрылғылар. Рентген-
негативті əмбебап 
операциялық столы

187 83. 755
Гемофилия кезінде 
сіңірлерді транс-
планттау жəне ор-
нын ауыстыру

Штатта «травматология-орто-
педия (камбустология) (ере-
сектер, балалар) мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы 
бойынша кемінде 5 жыл 
жұмыс өтілінің, көрсетілген 
ЖТМҚ түрі бойынша соңғы 5 
жылдың ішінде кемінде108 
сағат біліктілігін арттырудың 
болуы. 

Қан ұю факторларын 
анықтау функциясымен 
гемостазды талдауыш. 
Жалпыхирургиялық 
операциялық жиынтық. 
Сіңірлерге операция-
лар жасауға арналған 
жиынтық. 

188 41. 00
Анықталмаған 
сүйек кемігін транс-
планттау

Штатта «гематология (ере-
сектер)» жəне/немесе «он-
кология мен гематология 
(балалар)»мамандығы бой-
ынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы бой-
ынша кемінде 5 жыл жұмыс 
өтілінің, жоғары мөлшердегі хи-
миотерапия жəне сүйек кемігін 
транспланттау тақырыптары 
бойынша соңғы 5 жылдың 
ішінде кемінде108 сағат 
біліктілігін арттырудың болуы. 

Палаталар гепа 
– сүзгілермен не-
месе өзге ауаның 
ламинарлық ағынын ай-
даушы құрылғылармен 
жабдықталған болуы 
тиіс; палаталар бір 
орындық болуы тиіс; 
жеке тəулік бойы 
жұмыс істейтін пост 
бар болуы тиіс. (1 
төсекке кемінде2. 
, ЖВВ – кемінде2 
цитостатиктерді ара-
ластыру үшін арналған 
ламинарлық шкаф-
пен. Зертханада 
цитологиялық, 
цитогенетикалық, 
иммунофенотиптік, 
иммундық-
гистиохимиялық, 
молекулярлық 
– генетикалық, 
гемостазиологиялық, 
микробиологиялық 
зерттеуді (шарт 
негізінде болуы мүмкін) 
жүргізу мүмкіндігі болуы 
тиіс. Дің жасушаларын 
дайындау зертханасы 
ағынды цитофлуори-
метрмен жабдықталған 
жасушаларды 
жинауға, криоқоймаға 
арналған жабдықпен 
жарақтандырылуы тиіс. 

189 50. 59 Бауырды басқа 
транспланттау

№ 534 Бұйрыққа 3- қосымшаға 
сəйкес

№ 534 Бұйрыққа 2- 
қосымшаға сəйкес

190 55. 6 Бүйректі транс-
планттау

№ 534 Бұйрыққа 3- қосымшаға 
сəйкес

№ 534 Бұйрыққа 2- 
қосымшаға сəйкес

191 41. 01 
Сүйек кемігінің 
мезенхималдық дің 
жасушаларының 
трансплантациясы

Штатта «гематология (ересек-
тер)» жəне/немесе «онкология 
жəне гематология (балалар)» 
жəне/немесе «Жалпы хи-
рургия» (трансплантология) 
мамандығы бойынша сер-
тификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша 5 жыл 
жұмыс өтілінің, жасушалық те-
рапия жəне/немесе жасушалық 
трансплантациялау жəне/неме-
се жасушалық технологиялар 
мəселелері бойынша соңғы 
5 жылдың ішінде кемінде108 
сағат біліктілігін арттырудың 
болуы. 

Палаталар гепа 
– сүзгілермен не-
месе өзге ауаның 
ламинарлық ағынын ай-
даушы құрылғылармен 
жабдықталған болуы 
тиіс, жеке тəулік бойы 
жұмыс істейтін пост 
бар болуы тиіс, HLA 
типтеуді (шарт негізінде 
болуы мүмкін) жүргізу 
мүмкіндігі болуы тиіс. 
Дің жасушаларын 
дайындау зертханасы 
ағынды цитофлуори-
метрмен жабдықталған 
жасушаларды 
жинауға, криоқоймаға 
арналған жабдықпен 
жарақтандырылуы тиіс 
(шарт негізінде болуы 
мүмкін)

192 41. 08
Сүйек кемігінің 
гемопоэздік дің 
жасушаларын транс-
планттау

Штатта «гематология (ересек-
тер)» жəне/немесе «онколо-
гия жəне гематология (бала-
лар)» мамандығы бойынша 
сертификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша 5 
жыл жұмыс өтілінің, жоғары 
мөлшерлі химитерапиясы жəне 
сүйек кемігі транспланттау 
тақырыптары бойынша соңғы 
5 жылдың ішінде кемінде 108 
сағат біліктілігін арттырудың 
болуы. 

Палаталар гепа 
– сүзгілермен не-
месе өзге ауаның 
ламинарлық ағынын ай-
даушы құрылғылармен 
жабдықталған болуы 
тиіс; палаталар бір 
орынды, тəуліктік 
постпен болуы тиіс. 
Палаталар инфузома-
тымен (1 төсек-орынға 
2), 2 ӨЖЖ, пациент мо-
ниторымен, газдармен 
өткізілген консолилер-
мен жарақтандырылу 
тиіс. Емшара бөлмесі 
цитостатиктерді ара-
ластыру үшін арналған 
ламинарлық шкаф-
пен жабдықталуы 
тиіс. Зертханада 
цитологиялық, 
цитогенетикалық, 
иммунофенотиптік, 
иммундық-
гистиохимиялық, 
молекулярлық 
– генетикалық, 
гемостазиологиялық, 
микробиологиялық 
зерттеуді, HLA типтеуді 
(шарт негізінде бо-
луы мүмкін) жүргізу 
мүмкіндігі болуы тиіс. 
Дің жасушаларын 
дайындау зертханасы 
ағынды цитофлуори-
метрмен жабдықталған 
жасушаларды 
жинауға, криоқоймаға 
арналған жабдықпен 
жарақтандырылуы тиіс. 

193 86. 66 Теріні аллотран-
спланттау

Штатта «травматология-орто-
педия (камбустология) (ере-
сектер, балалар) мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның болуы, мамандығы 
бойынша кемінде 5 жыл жұмыс 
өтілінің болуы, камбустоло-
гия бойынша соңғы 5 жылға 
кемінде 216 сағат біліктілік 
арттыру . 

Фибробластар 
мəдениетінің диплоидті 
тері жасушаларының 
аллогенді суспензиясы. 

194 00. 91

Трансплантациялау 
үшін тірі реципиент-
пен бір-біріне сəйкес 
келетін донордың 
ағзаларын жəне/не-
месе тіндерін алу. 

№ 534 Бұйрыққа 2 - қосымшаға 
сəйкес

№ 534 Бұйрыққа 2- 
қосымшаға сəйкес

195 92. 202

Қуықасты безінің 
оқшауланған 
обырының интер-
стициалды сəулелік 
терапиясы (брахи-
терапия)

Штатта «сəулелі терапия» 
(радиология) мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы бой-
ынша 5 жыл жұмыс өтілінің, 
интерстициальды сəулелі 
терапия (брахитерапия) 
тақырыптары бойынша соңғы 
5 жылдың ішінде кемінде 108 
сағат біліктілігін арттырудың 
болуы. Физика жəне/немесе 
дозиметрия немесе сəулелі 
терапияны жоспарлау бой-
ынша (медициналық физик) 
маманданудан өткен жоғары 
білімді маманның, мамандығы 
бойынша 5 жыл жұмыс өтілінің, 
сəулелі терапияның жоғары 
технологиялық əдістемелерін 
жоспарлау тақырыптары бой-
ынша соңғы 5 жылдың ішінде 
кемінде 108 сағат маман-
данудан өту. Сəуле шығару 
көздерімен жұмысқа рұқсат. 
«Анестезиология жəне ре-
аниматология» (ересектер) 
мамандығы бойынша сер-
тификаты бар маманның, 
мамандығы бойыншакемінде 
3 жыл жұмыс өтілінің болуы. 
«Онкология» жəне «урология 
жəне андрология» (ересек-
тер) мамандығы бойынша 
сертификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша 5 жыл 
жұмыс өтілінің, сəулелі терапия 
мəселелері бойынша соңғы 
5 жылдың ішінде кемінде 108 
сағат біліктілігін арттырудың 
болуы. 

Брахитерапвтік 
төмен мөлшерлі 
жүйелерге арналған 
бағдарламалық 
қамтамасыз ету. 
Брахитерапияға ста-
билизатор, бекіту 
құрылғысымен степпер, 
ультра дыбыс датчигі, 
позициянирлеу жүйесін, 
шаблонды қосып ала-
тын құрылғыларына 
арналған жабдық. 
Құрылғылармен 
ультрадыбыстық аппа-
раты (брахитерапияға 
арналған 
бағдарламалық қамту, 
бижоспарлы трансрек-
тальды датчигімен жəне 
суретке координатты 
торды салу болу тиіс). 
Операциялық бөлме 
стерильді қорғалу 
керек, операциялық 
стол алмалы құрылғы 
жиынтықтармен болу 
тиіс. Имплантаушы 
дəннің радиактивті 
сəуле шығару көздері 
йод-125. Брахитерапия 
инесі парафинирленген 
жəне парафинирлен-
беген. Брахитерапияға 
арналған баллон бір 
реттік. . Қосымша 
жабдықтар: дизиметр 
жиынтығы. Халат. 
Рентген қорғаушы 
жабық, қорғасынды 
эквиваленті 0, 5 мм Pb 
алдынан жəне 0, 25 мм 
Pb артынан. Рентген 
қорғаушы жағасы 0, 35 
мм. Рентген қорғаушы 
бас киімі 0, 35 мм Pb, 
рентген қорғаушы 
қолғап 0, 25 мм Pb

196 92. 201
Қуықасты безі 
обырының жоғары 
мөлшердегі брахите-
рапиясы

Штатта сəулелі терапия» 
(радиология) мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы бой-
ынша 5 жыл жұмыс өтілінің, 
жоғары мөлшерлі брахитера-
пия мəселелері бойынша соңғы 
5 жылдың ішінде кемінде 108 
сағат біліктілігін арттырудың 
болуы. Физика жəне/немесе 
дозиметрия немесе сəулелі 
терапияны жоспарлау бой-
ынша (медициналық физик) 
жоғары білімді маманның, 
мамандығы бойынша 5 
жыл жұмыс өтілінің болуы, 
сəулелі терапияның жоғары 
технологиялық əдістемелерін 
жоспарлау мəселелері бой-
ынша соңғы 5 жылдың ішінде 
кемінде 108 сағат маманда-
нудан өтуінің болуы. Сəуле 
шығару көздерімен жұмысқа 
рұқсат. «Анестезиология жəне 
реаниматология» (ересек-
тер) мамандығы бойынша 
сертификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша 5 
жыл жұмыс өтілінің болуы. 
«Онкология» жəне «урология 
жəне андрология» (ересектер) 
мамандығы бойынша сертифи-
каты бар маманның, кемінде 
5 жыл жұмыс өтілінің, сəулелі 
терапия мəселелері бойын-
ша соңғы 5 жылдың ішінде 
кемінде 108 сағат біліктілігін 
арттырудың болуы. 

Брахитерапвтік 
жоғары мөлшерлі 
жүйелерге арналған 
бағдарламалық 
қамтамасыз ету. 
Брахитерапияға ста-
билизатор, бекіту 
құрылғысымен степпер, 
ультра дыбыс датчигі, 
позициянирлеу жүйесін, 
шаблонды қосып ала-
тын құрылғыларына 
арналған жабдық. 
Құрылғылармен 
ультрадыбыстық аппа-
раты (брахитерапияға 
арналған 
бағдарламалық қамту, 
бижоспарлы трансрек-
тальды датчигімен жəне 
суретке координатты 
торды салу болу тиіс). 
Операциялық бөлме 
стерильді қорғалу 
керек, операциялық 
стол алмалы құрылғы 
жиынтықтармен болу 
тиіс. Брахитерапия 
инесі диаметрі 18 
Ch болу керек. . 
Брахитерапияға 
арналған баллон бір 
реттік. Брахитерапияға 
арналған аппарат 
192 ирридия көзімен. 
Қосымша жабдықтар: 
дизиметр жиынтығы. 
Халат. Рентген 
қорғаушы жабық, 
қорғасынды эквиваленті 
0, 5 мм Pb алдынан 
жəне 0, 25 мм Pb арты-
нан. Рентген қорғаушы 
жағасы 0, 35 мм. 
Рентген қорғаушы бас 
киімі 0, 35 мм Pb, рент-
ген қорғаушы қолғап 
0, 25 мм 

197 92. 241

Əртүрлі орындағы 
ісіктер кезіндегі 
қарқынды –модуль-
денген сəулелік 
терапиясы

Штатта «сəулелі терапия» 
(радиология) мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы бой-
ынша 5 жыл жұмыс өтілінің, 
жоғары мөлшерлі брахитера-
пия мəселелері бойынша соңғы 
5 жылдың ішінде кемінде 216 
сағат біліктілігін арттырудың 
болуы. Физика жəне/немесе 
дозиметрия немесе сəулелі те-
рапияны жоспарлау бойынша 
(медициналық физик) маман-
данудан өткен жоғары білімді 
маманның болуы, мамандығы 
бойынша 5 жыл жұмыс өтілінің, 
сəулелі терапияның жоғары 
технологиялық əдістемелерін 
жоспарлау тақырыптары 
бойынша соңғы 5 жылдың 
ішінде кемінде 108 сағат ма-
манданудан өтуінің болуы. 
Сызықтық үдеткіштерге қызмет 
көрсету тақырыптары бой-
ынша маманданудан өткен 
жоғары техникалық білімі 
бар маманның (сызықтық 
үдеткіштерді қызмет көрсету 
жөніндегі инженер), кемінде 
2 жыл жұмыс өтілінің болуы. 
Сəуле шығару көздерімен 
жұмысқа рұқсат. 

Визуализация 
жүйесімен 
мультилифтті кол-
лиматормен төмен 
энергетикалық 
сызықтық үдеткіш. 
Рентгенді стимулятор, 
64 срезді мультиспи-
ралды компьютерлі 
томограф жалпақ де-
комен, жоспарлаудың 
дозиметрлік жүйесі, 
ақпараттық-басқару 
жүйесі, бейімделудің 
иммобилизирлеуші 
жиынтығы, ваккумдық 
матрастарға арналған 
сорғы, ваккумдық ма-
трастар, бас-мойынға 
жəне денеге арналған 
термопластикалық 
бетперделер, 
термопластикалық 
бетперделерге 
арналған су ваннала-
ры, дозиметриялық 
жабдықтың стандартты 
жиынтығы. 

198 92. 246 

Бөлек орындағы 
ісіктер кезіндегі 
бейнелеумен 
басқарылатын 
сəулелік терапиясы

Штатта «сəулелі терапия» 
(радиология) мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы бой-
ынша 5 жыл жұмыс өтілінің, 
жоғары мөлшерлі брахитера-
пия мəселелері бойынша соңғы 
5 жылдың ішінде кемінде 216 
сағат біліктілігін арттырудың 
болуы. Физика жəне/немесе 
дозиметрия немесе сəулелі те-
рапияны жоспарлау бойынша 
(медициналық физик) маман-
данудан өткен жоғары білімді 
маманның болуы, мамандығы 
бойынша 5 жыл жұмыс өтілінің, 
сəулелі терапияның жоғары 
технологиялық əдістемелерін 
жоспарлау тақырыптары 
бойынша соңғы 5 жылдың 
ішінде кемінде 108 сағат 
маманданудан өтуінің бо-
луы. Сызықтық үдеткіштерге 
қызмет көрсету мəселелері 
бойынша маманданудан өткен 
жоғары техникалық білімі 
бар маманның, (сызықтық 
үдеткіштерді қызмет көрсету 
жөніндегі инженер), кемінде 
2 жыл жұмыс өтілінің болуы. 
Иондаушы сəуле шығару 
көздерімен жұмысқа рұқсат. 

Визуализация 
жүйесімен 
мультилифтті кол-
лиматормен төмен 
энергетикалық 
сызықтық үдеткіш. 
Рентгенді стимулятор, 
64 срезді мультиспи-
ралды жалпақ декомен 
компьютерлік томо-
граф, жоспарлаудың 
дозиметрлік жүйесі, 
ақпараттық-басқару 
жүйесі, бейімделудің 
иммобилизирлеуші 
жиынтығы, ваккумдық 
матрастарға арналған 
сорғы, ваккумдық ма-
трастар, бас-мойынға 
жəне денеге арналған 
термо\апластикалық 
бетперделер, 
термопластикалық 
бетперделерге 
арналған су ваннала-
ры, дозиметриялық 
жабдықтың стандартты 
жиынтығы. 

199 92. 291
Қалқанша безі 
ауруының радио-йод 
терапиясы

Штатта «онкология» жəне/
немесе «эндокринология» 
жəне/немесе «сəулелі тера-
пия» (радиология) мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы бой-
ынша 5 жыл жұмыс өтілінің, 
ядролық медицина мəселелері 
бойынша соңғы 5 жылдың 
ішінде кемінде 108 сағат 
біліктілігін арттырудың бо-
луы. Физика бойынша неме-
се дозиметрия, радиционды 
қауіпсіздік, ядролық физика 
бойынша маманданудан өткен 
жоғары техникалық білімі бар 
медициналық физик маманы. 
Радиохимиядан маманданудан 
өткен химия бойынша жоғары 
білімді инженер-радиохимик 
маманы, кемінде 3 жыл жұмыс 
өтілінің болуы. «Медбикелік іс» 
мамандығы бойынша сертифи-
каты бар, орта медициналық 
білімі бар, ядролық медицина 
бойынша (радионуклидті те-
рапия) маманданудан өткен, 
кемінде 3 жыл жұмыс өтілінің 
болуы. Иондаушы сəуле 
шығару көздерімен жұмысқа 
рұқсат. 

Компьютерлік томо-
графпен бірлескен 
бірфотонды эмиси-
онды компьютерлік 
томография. Сұйық 
радиоактивті 
қалдықтарды жинау 
жəне сақтау жүйесі. 
Радиофармпрепаратты 
жинақтауға арналған 
жиынтық. Дозиметрлік 
жабдықтың стандартты 
жиынтығы. 

200 69. 921
Классикалық 
экстракорпоральдық 
ұрықтандыру, ұзын 
хаттама

Штатта «акушерлік жəне 
гинекология» мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы бой-
ынша 5 жыл жұмыс өтілінің 
болуы. Репродуктология 
мəселелері бойынша соңғы 
5 жылдың ішінде кемінде 108 
сағат біліктілігін арттырудың 
болуы. «Урология жəне андро-
логия» мамандығы бойынша 
сертификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша 5 жыл 
жұмыс өтілінің болуы, андроло-
гия мəселелері бойынша соңғы 
5 жылдың кемінде 108 сағат 
біліктілігін арттырудың болуы. 
Жоғары медициналық жəне/
немесе биологиялық білімі бар 
маманның болуы, эмбриология 
мəселелері бойынша соңғы 
5 жылдың ішінде кемінде 108 
сағат біліктілігін арттырудың 
болуы. 

Қорғаудың 2 классты 
ламинарлы шкафы. 
Зертханалық центри-
фуга. Дьюара тамыр. 
УДЗ арналған аппара-
ты. Эмбрионды куль-
тивирлеуге арналған 
инкубатор. Хетчинг 
үшін лазерлік жүйемен 
зертханалық зерт-
теулерге арналған 
медициналық инвер-
тирленген микро-
скоп. Медициналық 
зертханалық микро-
скоп. Стероскопиялық 
микроскоп. 

201 69. 922
Классикалық экс-
тракорпоральды 
ұрықтандыру, қысқа 
хаттама

Штатта «акушерлік жəне 
гинекология» мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы бойын-
ша 5 жыл жұмыс өтілінің болуы. 
Репродуктология мəселелері 
бойынша соңғы 5 жылдың ішінде 
кемінде 108 сағат біліктілігін 
арттырудың болуы. «Урология 
жəне андрология» мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы бой-
ынша кемінде 3 жыл жұмыс 
өтілінің, андрология мəселелері 
бойынша соңғы 5 жылдың ішінде 
кемінде 108 сағат біліктілігін 
арттырудың болуы. 
Жоғары медициналық жəне/
немесе биологиялық білімі бар 
маманның болуы, эмбриоло-
гия мəселесі бойынша соңғы 
5 жылдың ішінде кемінде 108 
сағат біліктілігін арттырудың 
болуы. 

Қорғаудың 2 классты 
ламинарлы шкафы. 
Зертханалық центри-
фуга. Дьюара тамыр. 
УДЗ арналған аппара-
ты. Эмбрионды куль-
тивирлеуге арналған 
инкубатор. Хетчинг 
үшін лазерлік жүйемен 
зертханалық зерт-
теулерге арналған 
медициналық инвер-
тирленген микро-
скоп. Медициналық 
зертханалық микро-
скоп. Стероскопиялық 
микроскоп. 

202 69. 923

АЖСИИ (аналық 
жасушаға спер-
матозоидты 
интрацитоплазмалық 
инъекция-
лау) жасалған 
экстракорпоралдық 
ұрықтандыру, ұзын 
хаттама

Штатта «акушерлік жəне гине-
кология» мамандығы бойынша 
сертификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша 5 
жыл жұмыс өтілінің болуы. 
Репродуктология мəселесі бой-
ынша соңғы 5 жылдың ішінде 
кемінде 108 сағат біліктілігін 
арттырудың болуы. «Урология 
жəне андрология» мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, жұмыс өтілі кемінде 
3 жыл, андрология мəселесі 
бойынша соңғы 5 жыл ішінде 
кемінде 108 сағат біліктілігін 
арттырудың болуы. 
Жоғары медициналық жəне/
немесе биологиялық білімі бар 
маманның болуы, эмбриоло-
гия мəселесі бойынша соңғы 
5 жылдың ішінде кемінде 108 
сағат біліктілігін арттырудың 
болуы. 

Қорғаудың 2 классты 
ламинарлы шкафы. 
Зертханалық центри-
фуга. Дьюара тамыр. 
УДЗ арналған аппара-
ты. Эмбрионды куль-
тивирлеуге арналған 
инкубатор. Хетчинг 
үшін лазерлік жүйемен 
зертханалық зерт-
теулерге арналған 
медициналық инвер-
тирленген микро-
скоп. Медициналық 
зертханалық микро-
скоп. Стероскопиялық 
микроскоп. 

203 69. 924

АЖСИИ (аналық 
жасушаға спер-
матозоидты 
интрацитоплазмалық 
инъекция-
лау) жасалған 
экстракорпоралдық 
ұрықтандыру, қысқа 
хаттама

Штатта «акушерлік жəне гине-
кология» мамандығы бойынша 
сертификаты бар маманның, 
мамандығы бойынша 5 
жыл жұмыс өтілінің болуы. 
Репродуктология мəселесі бой-
ынша соңғы 5 жылдың ішінде 
кемінде 108 сағат біліктілігін 
арттырудың болуы. «Урология 
жəне андрология» мамандығы 
бойынша сертификаты бар 
маманның, мамандығы бойын-
ша 5 жыл жұмыс өтілінің бо-
луы, андрология мəселесі бой-
ынша соңғы 5 жылдың ішінде 
кемінде 108 сағат біліктілігін 
арттырудың болуы. 
Жоғары медициналық жəне/
немесе биологиялық білімі 
бар маманның, эмбриология 
мəселесі бойынша соңғы 5 
жылдың ішінде кемінде 108 
сағат біліктілігін арттырудың 
болуы. 

Қорғаудың 2 классты 
ламинарлы шкафы. 
Зертханалық центри-
фуга. Дьюара тамыр. 
УДЗ арналған аппара-
ты. Эмбрионды куль-
тивирлеуге арналған 
инкубатор. Хетчинг 
үшін лазерлік жүйемен 
зертханалық зерт-
теулерге арналған 
медициналық инвер-
тирленген микро-
скоп. Медициналық 
зертханалық микро-
скоп. Стероскопиялық 
микроскоп. 

 * - ТМККК шеңберінде жасанды ұрықтандыру қызметін көрсететін медициналық ұйымдарға 
қойылатын қосымша сипаттамалар:  1. медициналық ұйымның жасанды ұрықтандыру 
саласындағы жұмыс ұзақтығы кемінде 3 жыл болуы тиіс;  2. жасанды ұрықтандырудың емдік 
циклдарының саны жылына кемінде 200 цикл болуы тиіс;  3. эмбриондарды алып жүруге жүкті 
болуы жиілігі – кемінде 30%;  4. алып жүру сандарындағы бала туу жиілігі – кемінде 22%.  ** 
кохлеарлық операцияға дейінгі жəне кейінгі міндетті оңалту жүргізу. 

Жоғары технологиялы медициналық  көрсетілетін 
қызметтерді ұсыну қағидаларына 4-қосымша

нысан

ЖТМҚ көрсетуге үміткер денсаулық сақтау ұйымы туралы мəліметтер 
Денсаулық сақтау ұйымы ________________________________ 

    (толық заңды атауы)

ЖТМҚ түрінің 
атауы

Кадрлар туралы 
мəліметтер

Жабдықтардың болуы 
бойынша ақпарат

Қорытынды

Ескертпе: Бейінді ғылыми-зерттеу институттар, ғылыми орталықтар толтырады 
(олар болмаған жағдайда – бейін бойынша уəкілетті органның штаттан тыс бас маманы)

Жоғары технологиялы медициналық көрсетілетін 
қызметтерді ұсыну қағидаларына 5-қосымша

нысан

Алдыңғы практикалық тəжірибе туралы ақпарат
Денсаулық сақтау ұйымы _______________________________

    (толық заңды атауы)

№ Код Технологияның 
атауы

Соңғы 3 жылдың ішіндегі операциялардың саны

барлығы асқынуларымен өліммен аяқталған

Ескертпе: Тиісті нозологиялық нысан бойынша операциялар туралы деректер ЖТМҚ 
түрін алғаш өтінім берген денсаулық сақтау ұйымдары толтырады 

Қорытынды: 
_____________________________________________________________________________ 
Бейінді ғылыми-зерттеу институттар, ғылыми орталықтар толтырады (олар 

болмаған жағдайда – бейін бойынша уəкілетті органның штаттан тыс бас маманы)

Жоғары технологиялы медициналық  көрсетілетін 
қызметтерді ұсыну қағидаларына 6-қосымша

нысан

Құжаттарды қабылдау туралы қолхат

20__ жылғы № ___«___ »_____________ _________________________________________
     (орналасқан жері)
____________________________________________________________________________
(құжаттарды қабылдауға жауапты адамның тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), өтінімді жəне 

оған қоса берілетін құжаттарды қабылдаушы денсаулық сақтау ұйымының атауы жəне мекен-
жайы) ____________________________________________________________________,(өтін
імдерді тіркеу журналында №____ тіркелген денсаулық сақтау ұйымының атауын жəне оның 
өкілінің тегін, атын, əкесінің атын (бар болса) көрсету) ___ парақта тігілген, нөмірленген түрдегі 
ЖТМҚ ұсынуға рұқсат беруге өтінімді алдым. 

 Осы қолхат екі данада, əр тарапқа біреуден жасалды.
Құжаттарды қабылдауға жауапты адам: 
____________________________________________________________________________

(тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), қолы)
Қолхатты алдым:
Денсаулық сақтау ұйымының өкілі:
______________________/__________________________________
  (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), қолы)

Жоғары технологиялы медициналық көрсетілетін 
қызметтерді ұсыну қағидаларына 7-қосымша

нысан 

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат

20__ жылғы № ___«___ »_____________ _________________________________________
    (орналасқан жері)
____________________________________________________________________________
(құжаттарды қабылдауға жауапты адамның тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), өтінімді 

жəне оған қоса берілетін құжаттарды қабылдаушы денсаулық сақтау ұйымның атауы жəне 
мекенжайы)

1) Сіздің Жоғары технологиялы медициналық көрсетілетін қызметтерді ұсыну 
қағидаларымен көзделген тізбеге сəйкес толық емес құжаттар пакетін ұсынуыңызға;

2) Сіздің Жоғары технологиялы медициналық көрсетілетін қызметтерді ұсыну
қағидаларымен көзделген тізбеге сəйкес қоса берілетін құжаттар пакетін тиісінше 

рəсімдеуіңізге ЖТМҚ ұсынуға рұқсат беруге өтінімді қабылдаудан жəне оған қоса берілетін 
құжаттардан бас тартады: 

Жоқ құжаттардың атауы:________________________________________________________
              (құжаттардың тізбесін атап көрсету)
Осы қолхат екі данада, бір тарапқа бір-бірден жасалды.
Құжаттарды қабылдауға жауапты адам: ___________________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), қолы)
Қолхатты алдым:
Денсаулық ұйымының өкілі:
______________________/______________________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), қолы)

Жоғары технологиялы медициналық көрсетілетін 
қызметтерді ұсыну қағидаларына 8-қосымша

нысан

____________жылға арналған ЖТМҚ көрсетуге өтінім  ________________өңірі
№ ЖТМҚ түрі Денсаулық сақтау 

ұйымының атауы 
ЖТМҚ жоспарланған 

көлемі
Қорытынды 

Ескертпе: бағанды көлемді көрсету арқылы облыстық денсаулық сақтау ұйымы тол-
тырады 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 4 нау-
рызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14868 
болып енгізілді.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 18 сәуір          №309        Астана қаласы

«Денсаулық сақтау саласындағы аккредиттеу қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 

және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 10 
наурыздағы №127 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

 2009 жылғы 18 қыркүйектегі «Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» 
Қазақстан Республикасы Кодексінің 7-бабы 1-тармағының 76)  тармақшасына сəйкес бұйырамын:

 1. «Денсаулық сақтау саласындағы аккредиттеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 10 наурыздағы 
№ 127 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10735 бо-
лып тіркелген, «Əділет» ақпараттық құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 24 сəуірде жарияланған) 
мынадай өзгеріс енгізілсін: 

 Көрсетілген бұйрықпен бекітілген Денсаулық сақтау саласындағы аккредиттеу қағидалары 
осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.

 2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау 
комитеті:

 1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
 2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 

көшірмесін баспа жəне электронды түрде қазақ жəне орыс тілдерінде Қазақстан Республикасы 
нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау жəне енгізу үшін 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

 3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің ресми интернет-
ресурсында орналастыруды;

 4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен 
кейін күнтізбелік он күннің ішінде осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген 
іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 
министрлігінің Заң қызметі департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Денсаулық сақтау вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрі Е.БІРТАНОВ

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 
2017 жылғы 18 сəуірдегі №309 бұйрығына қосымша

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік 
даму министрінің 2015 жылғы 10 наурыздағы №127 бұйрығымен бекітілген

Денсаулық сақтау саласындағы аккредиттеу қағидалары
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Денсаулық сақтау саласындағы аккредиттеу қағидалары (бұдан əрi – Қағидалар) 
2009 жылғы 18 қыркүйектегi «Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесi туралы» 
Қазақстан Республикасының Кодексiне сəйкес əзiрлендi жəне денсаулық сақтау саласында 
аккредиттеу жүргiзу тəртiбiн белгiлейдi. 

2. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
1) аккредиттеу – аккредиттеу жөніндегі органның өтініш берушінің сəйкестікті бағалаудың 

белгілі бір саласындағы жұмысты орындауға құзыреттілігін ресми тану рəсімі;
 2) аккредиттеу алдындағы кезең – медициналық ұйым жүргізетін аккредиттеу рəсіміне 

дайындық іс-шаралары;
 3) аккредиттеу жөніндегі комиссия – өтініш берушінің материалдарын қарайтын, олардың 

қызметінің талаптарға сəйкестігіне бағалау жүргізетін уəкілетті орган немесе аккредиттеуші 
ұйым құратын комиссия; 

4) аккредиттеу стандартының дəрежесі – пациенттердің қауіпсіздігіне əсер ету 
маңыздылығына байланысты стандарттың деңгейі;

 5) аккредиттеу туралы куəлік – өтініш берушінің белгілі бір аккредиттеу саласында 
аккредиттелуін растайтын ресми құжат;

 6) аккредиттеу туралы куəліктің қолданылу мерзімін ұзарту –аккредиттеуші органның 
аккредиттеу туралы куəліктің қолданылу мерзімін ұзартудың ресми рəсімі; 

 7) аккредиттеуден кейінгі мониторинг – аккредиттеу мəртебесін алған күннен бастап 
мақсаты Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2012 жылғы 2 қазандағы 
№ 676 бұйрығымен бекітілген, Қазақстан Республикасының Нормативтік-құқықтық актілерін 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8064 болып тіркелген аккредиттеу стандарттарын орында-
уды қолдау болып табылатын келесі сыртқы кешенді бағалауға дейінгі аккредиттеу кезеңі; 

 8) аккредиттеуші орган – уəкілетті орган немесе денсаулық сақтау саласында аккредиттеуді 
жүзеге асыратын уəкілетті орган аккредиттеген ұйым; 

 9) аккредиттеуші ұйымды аккредиттеу туралы куəлік – аккредиттеуші ұйымның 
аккредиттелуін растайтын ресми құжат;

 10) биологиялық активті заттарға, медициналық мақсаттағы бұйымдарға клиникаға 
дейінгі (клиникалық емес) зерттеулер жүргізу құқығына аккредиттеу – аккредиттеуші органның 
сынақ зертханаларына (ғылыми-зерттеу зертханаларына) осы Қағидалардың 5-тарауында 
көзделген тəртіппен олардың қызметінің сəйкестігіне бағалау жүргізу жолымен өтініш 
берушінің биологиялық активті заттарға, медициналық мақсаттағы бұйымдарға клиникаға 
дейінгі (клиникалық емес) зерттеулер жүргізу саласындағы жұмысты орындау қызметін 
ресми тану рəсімі;

 11) биологиялық активті заттарға, медициналық мақсаттағы бұйымдарға клиникаға дейінгі 
(клиникалық емес) зерттеулер жүргізу құқығына өтініш беруші – клиникаға дейінгі (клиникалық 
емес) зерттеулерді жүзеге асыратын жəне аккредиттеуге өтінім берген сынақ зертханасы 
(ғылыми-зерттеу зертханасы); 

 12) денсаулық сақтау саласындағы мамандардың кəсіптік даярлығын бағалау жəне 
біліктілігінің сəйкестігін растау жөніндегі ұйым (бұдан əрі – бағалау жөніндегі ұйым) – денсаулық 
сақтау саласындағы мамандардың кəсіптік даярлығын бағалау жəне біліктілігінің сəйкестігін 
растау жөніндегі қызметті жүзеге асыратын денсаулық сақтау ұйымы;

 13) денсаулық сақтау субъектілері – денсаулық сақтау ұйымдары, сондай-ақ жеке 
медициналық практикамен жəне фармацевтикалық қызметпен айналысатын жеке тұлғалар;

 14) клиникалық база – сараптамалық ұйымның ұсынымдары негізінде клиникалық 
зерттеулер жүргізуді жүзеге асыратын уəкілетті орган айқындаған медициналық ұйым; 

 15) клиникалық зерттеу – аурулардың профилактикасы, оларды диагностикалау мен емдеу 
құралдарының, əдістері мен технологияларының қауіпсіздігін жəне тиімділігін анықтау немесе 
растау үшін жүргізілетін, субъект ретінде адамның қатысуымен болатын зерттеу;

 16) клиникалық базалар тізілімі – фармакологиялық жəне дəрілік заттарға, медициналық 
мақсаттағы бұйымдарға жəне медициналық техникаға клиникалық зерттеулер жүргізу құқығына 
аккредиттелген медициналық ұйымдарды есепке алудың бірыңғай базасы;

 17) клиникаға дейінгі (клиникалық емес) базалар тізілімі – биологиялық активті заттарға, 
фармакологиялық, дəрілік заттарға, медициналық мақсаттағы бұйымдарға жəне медициналық 
техникаға клиникаға дейінгі (клиникалық емес) зерттеулер жүргізу құқығына акредиттелген 
сынақ зертханаларын есепке алудың бірыңғай базасы;

 18) көп орталықты клиникалық зерттеу – бірыңғай хаттама бойынша бірнеше клиникалық 
базаларда (бірден артық зерттеуші) жүзеге асырылатын клиникалық зерттеу;

 19) қайталама аккредиттеу (ре-аккредиттеу) – уəкілетті органның немесе аккредиттеуші 
ұйымның өтініш иесінің (ғылыми жұмыстарды жүргізу үшін) зерттеудің белгілі бір саласындағы 
жұмысты орындауға қызметін (клиникалық база ретінде) ресми тануының кезекті рəсімі немесе 
медициналық ұйымды аккредиттеу туралы куəліктің қолданылу мерзімі өткеннен кейін немесе 
көрсетілетін қызметтердің жаңа түрлерімен жəне көлемімен толықтыру кезінде аккредиттеу 
стандарттарының сəйкестігіне ре-аккредиттеу;

 20) қосалқы мердігер ұйым – медициналық ұйым мердігерлік шартты орындауға тарта-
тын заңды тұлға;

 21) медициналық ұйым – негізгі қызметі медициналық көмек көрсету болып табылатын 
денсаулық сақтау ұйымы;

 22) медициналық ұйымдарды фармакологиялық жəне дəрілік заттарға, медициналық 
мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техникаға клиникалық зерттеулер жүргізу құқығына 
аккредиттеу – өтініш берушінің фармакологиялық жəне дəрілік заттарға, медициналық 
мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техникаға клиникалық зерттеулер жүргізу саласындағы 
жұмысты орындау құзыретін аккредиттеу бойынша аккредиттеуші ұйымның ресми тану рəсімі;

 23) мүдделер қақтығысы – сарапшының жеке мүддесінің медициналық ұйымның сыртқы 
кешенді бағалау нəтижелеріне əсер ететін жағдай; 

 24) медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасы жөніндегі біріккен комиссиясы 
(бұдан əрі – СБК) – клиникалық хаттамаларды, медициналық білім беру стандарттарын, дəрі-
дəрмекпен қамтамасыз етуді, денсаулық сақтау саласында көрсетілетін қызметтердің сапасы 
мен қолжетімділігін бақылау жүйесінің стандарттарын жетілдіру жөнінде ұсынымдар дайындау 
үшін құрылатын уəкілетті орган жанындағы консультативтік-кеңесші орган;

 25) өзін-өзі бағалау – медициналық ұйым өз бетінше немесе тəуелсіз сарапшыларды тар-
та отырып жүргізетін, медициналық ұйым қызметінің аккредиттеу стандарттарына сəйкестігін 
бағалау рəсімі; 

 26) преаккредиттеу – Аккредиттеу жөніндегі комиссияның сыртқы кешенді бағалау 
нəтижелерінің екінші, бірінші немесе жоғары санатты аккредиттеу талаптарына сəйкессіздігі 
кезінде қабылдайтын шешімі;

 27) сапа үйлестірушісі – медициналық көрсетілетін қызметтер сапасын жақсарту жəне 
пациенттің қауіпсіздігі жөніндегі іс-шараларды үйлестіруге жауапты, аккредиттеуші ұйыммен 
негізгі байланысатын тұлға ретінде болатын медициналық ұйымның қызметкері;

 28) сараптама тобы – аккредиттеу стандарттарына сəйкестігіне медициналық ұйымға 
сыртқы кешенді бағалау жүргізу үшін тартылатын адамдар тобы;

 29) сынақ зертханасы (ғылыми-зерттеу зертханасы) – зертеуді, сынақты жүзеге асыратын 
заңды тұлға;

 30) сынақ зертханасының аккредиттеу саласы – аккредиттеу барысында айқындалатын, 
зертхана жүргізуге құзыретті сынақтар бойынша жұмыстардың жиынтығын белгілейтін сынақ 
зертханасы қызметінің саласы;

 31) сыртқы кешенді бағалау – сараптама тобы медициналық ұйымға бара отырып жүргізетін, 
медициналық ұйым қызметінің аккредиттеу стандарттарына (бұдан əрі – Аккредиттеу стан-
дарттары) сəйкестігін бағалау рəсімі;

 32) сыртқы кешенді бағалау жөніндегі сарапшы (бұдан əрі – Сарапшы) –осы Қағидалардың 
84-тармағында көрсетілген өлшемшарттарға сəйкес келетін, медициналық ұйымдардың 
аккредиттеу стандарттарына сəйкестігіне сыртқы кешенді бағалау жүргізу үшін тартылатын, 
сараптама тобының құрамындағы денсаулық сақтау ұйымының маманы. Дəрігер, мейіргер, 
менеджер сарапшы болуы мүмкін; 

 33) трейсер – пациентке медициналық көмек көрсетудің əртүрлі кезеңдерін (пациент марш-
рутын) нысаналы тұрғыда бақылау немесе медициналық ұйымның əртүрлі бөлімшелерінен 
қызметкерлер тартылатын жүйенің өзара байланысқан процестерін бағалау;

 34) фармакологиялық жəне дəрілік заттарға, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен 
медициналық техникаға клиникалық зерттеулер жүргізу құқығына аккредиттеуге өтініш беруші – 
фармакологиялық жəне дəрілік заттарға, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық 
техникаға клиникалық зерттеулер жүргізу құқығына аккредиттеуге үміткер жəне аккредиттеуші 
органға аккредиттеуге өтініш берген медициналық ұйым;

 35) фокустық бағалау – сыртқы кешенді бағалау нəтижелерінің дəйектілігіне күмəнданған 
жағдайларда бұрын жүргізілген сыртқы кешенді бағалау нəтижелерін растау немесе нақтылау 
мақсатында жүргізілетін; не аккредиттеуші органға белгілі болған пациентке, персоналға жəне 
келушілерге қауіп төндіретін жағдай кезінде құжаттарды талдау жəне (немесе) медициналық 
ұйымға бару негізінде медициналық ұйымды бағалау;

 36) халықаралық көп орталықты клиникалық зерттеу – бір хаттама бойынша екі немесе 
одан көп елдерде жүргізілетін көп орталықты клиникалық зерттеу;

 37) GCP (Good Clinical Practice (Гуд Клиникал Практис - ГКП) – тиісті клиникалық практика) 
– этикалық нормалардың халықаралық стандарты жəне адамның сыналушы ретінде қатысуын 
білдіретін, зерттеулер туралы құжаттаманы əзірлеу, өткізу, жүргізу қағидаларын сипаттайтын 
ғылыми зерттеулердің сапасы;

 38) GLP (Good Laboratory Practice (Гуд Лаборатори Практис - ГЛП) – тиісті зертханалық прак-
тика) – бұл зертханалық зерттеулер нəтижелерінің келісімділігін жəне дəйектілігін қамтамасыз 
етуге бағытталған нормалар, қағидалар мен нұсқаулар жүйесі. 

3. Денсаулық сақтау саласында аккредиттеудi жүзеге асыратын орган (ұйым) аккредиттеу 
жөніндегі тиісті комиссияларды (бұдан əрі – Аккредиттеу жөніндегі комиссия) құрады жəне 
денсаулық сақтау саласында аккредиттелген субъектiлердің деректер банкін қалыптастырады. 

4. «Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2009 жылғы 18 қыркүйектегі 
Қазақстан Республикасы Кодексінің (бұдан əрі - Кодекс) 14-бабына сəйкес денсаулық сақтау 
саласында аккредиттеуге:

1) денсаулық сақтау саласында белгіленген талаптарға жəне стандарттарға көрсетілетін 
медициналық қызметтердің сəйкестігін тану мақсатында медициналық ұйымдарды 
аккредиттеуді жүзеге асыратын денсаулық сақтау субъектілері;

2) денсаулық сақтау саласында мамандардың кəсіптік даярлығын бағалауды жəне 
біліктілігінің сəйкестігін растауды жүзеге асыратын денсаулық сақтау субъектілері;

3) фармакологиялық жəне дəрілік заттарға, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен 
медициналық техникаға клиникалық зерттеулер жүргізу құқығына медициналық ұйымдар;

4) биологиялық активті заттарға, медициналық мақсаттағы бұйымдарға клиникаға дейінгі 
(клиникалық емес) зерттеулер жүргізу құқығына сынақ зертханалары; 

5) дəрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың қауіпсіздігі мен сапасын 
сараптау жəне бағалау бойынша монополиялық қызметті жүзеге асыратын сынақ зертханалары;

6) өздерінің қызметінің аккредиттеу стандарттарына сəйкестігіне сыртқы кешенді бағалау 
негізінде медициналық ұйымдар жатады.

5. Аккредиттеуді осы Қағидалардың 4-тармағының 1), 3), 4) жəне 5) тармақшаларында 
көзделген жағдайларда уəкілетті орган; осы Қағидалардың 4-тармағының 2) жəне 6) 
тармақшаларында көзделген жағдайларда аккредиттелген уəкілетті орган жүзеге асырады. 

2-тарау. Көрсетілетін медициналық қызметтердің денсаулық сақтау саласында 
белгіленген талаптарға жəне стандарттарға сəйкестігін тану мақсатында медициналық 

ұйымдарды аккредиттеуді жүзеге асыратын денсаулық сақтау субъектілерін 
аккредиттеу тəртібі

6. Медициналық ұйымдардың Аккредиттеу стандарттарына сəйкестігіне сыртқы кешенді 
бағалау жəне аккредиттеуден кейінгі мониторинг жүргізуге үміткер ұйым (бұдан əрі – Ұйым) меди-
циналық ұйымдарға аккредиттеуді жүзеге асыру үшін уəкілетті органмен аккредиттелуге жатады. 

7. Ұйымды аккредиттеу мынадай құжаттар бар болған кезде жүргізіледі:
1) осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша аккредиттеуші ұйым ретінде 

аккредиттеуге өтініш;
2) осы Қағидаларға 2-қосымшада көрсетілген аккредиттеуші ұйымның аккредиттеу стан-

дарттарына сəйкестігіне ұйым өз бетінше немесе консультанттарды (аккредиттеуге дайында-
лу үшін жеке немесе заңды тұлғаларды) тарта отырып өткізетін өзін-өзі бағалау нəтижелері;

3) заңды тұлғаны жəне (немесе) филиалдарды (өкілдіктерді) мемлекеттік тіркеу (қайта 
тіркеу) туралы куəліктің (анықтаманың) көшірмесі; 

4) қызметі Медициналық ұйымдарға Аккредиттеу стандарттарына сəйкестігіне сыртқы 
кешенді бағалау жүргізу бойынша функциялар кіретін Ұйым ережесінің жəне (немесе) 
Жарғысының көшірмелері;

5) ұлттық жəне (немесе) халықаралық деңгейде аккредиттеу стандарттарын əзірлеу, 
оқыту, енгізу, мониторингі бойынша кемінде үш жыл жұмыс тəжірибесін растайтын, аккре-
диттеу бойынша қызметке тартылған қызметкерлердің тізімі жəне олармен жасалған еңбек 
шарттарының көшірмелері;

6) медициналық ұйымдарды аккредиттеу саласындағы қызметті жоспарлауды растайтын 
бекітілген бизнес-жоспардың немесе стратегиялық жоспардың көшірмелері;

7) осы Қағидалардың 84-тармағына сəйкес өлшемшаттарға сəйкес келетін сыртқы кешенді 
бағалау бойынша тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), байланыс деректері, аккредиттеуге 
қатысу жөніндегі шарттардың көшірмелерін қоса бере отырып, аккредиттеу мəселелеріне 
оқыту бойынша мəліметтер көрсетілген кемінде 100 сарапшыдан тұратын сыртқы кешенді 
бағалау бойынша сарапшылар тізімі; 

8) сыртқы кешенді бағалау жүргізуге пайдаланылатын бағалау парақтары (ерікті нысанда); 
9) аккредиттеуші ұйым (сыртқы кешенді бағалау бойынша ұйым) ретіндегі аккредиттеу 

туралы халықаралық сертификаттың көшірмелері;
10) сыртқы кешенді бағалау бойынша сарапшыларды оқыту бағдарламасын аккредит-

теу туралы халықаралық сертификаттың көшірмелері жəне сарапшыларды жəне (немесе) 
медициналық ұйымдарды аккредиттеу мəселелері бойынша оқыту жөніндегі оқу-əдістемелік 
материалдардың көшірмелері. 

8. Ұйым осы Қағидалардың 7-тармағында санамаланған құжаттарды СБК-ға жібереді.
СБК хатшысы құжаттардың толық пакеті ұсынылмаған жəне (немесе) қолданылу мерзімі 

өткен құ жаттар ұсынылған жағдайларда бір жұмыс күні ішінде өтінішті қабылдаудан бас тартады.
9. СБК 7-тармақта көрсетілген құжаттар толық ұсынылған жағдайда Ұйым аккредиттеу 

туралы оң шешім қабылдайды. 
СБК-ның шешімі негізінде уəкілетті орган аккредиттеуден өтуге Ұйымның өтініші тіркелген 

күннен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей бұйрық шығарады. 
10. Ұйымды аккредиттеу туралы куəлік осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес бес жыл 

мер зімге беріледі, оның қолданылуы ішінде уəкілетті орган басқа ұйымдарға аккредиттеу 
жүргізбейді.

11. Уəкілетті орган қызметіне немесе қызметінің жекелеген түрлеріне тыйым салу туралы 
заңды күшіне енген сот шешімі (үкімі) бар болған жағдайда Ұйым аккредиттеу туралы куəлікті 
кері қайтарып алады. 

12. Ұйымның атауы өзгерген жағдайларда уəкілетті орган өтініш берілген күннен бастап 
күнтізбелік бес күн ішінде Ұйымды аккредиттеу туралы куəлікті қайта ресімдейді.

Бұрын берілген аккредиттеу туралы куəлік уəкілетті органға қайтарылады.
13. Ұйымды аккредиттеу туралы куəлікті кері қайтару оның қолданылу кезеңінде аккредиттеу 

туралы куəлік жоғалған (бүлінген) жағдайда Ұйымның ерікті нысандағы жазбаша өтініші негізінде 
уəкілетті орган өтініш келіп түскен күннен бастап бес жұмыс күн ішінде телнұсқасын береді.

3-тарау. Денсаулық сақтау саласындағы мамандардың кəсіптік даярлығын 
бағалауды жəне біліктілігінің сəйкестігін растауды жүзеге асыратын денсаулық 

сақтау субъектісін аккредиттеу тəртібі
14. Денсаулық сақтау саласындағы мамандардың кəсіптік даярлығын бағалау жəне 

біліктілігінің сəйкестігін растау жөніндегі ұйым (бұдан əрі – бағалау жөніндегі ұйым) аккредит-
теуден өту үшін уəкілетті органға мынадай құжаттарды ұсынады:

1) Осы Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша өтініш;
2) заңды тұлғаны жəне (немесе) филиалдарды (өкілдіктерді) мемлекеттік тіркеу (қайта 

тіркеу) туралы куəліктің (анықтаманың) көшірмелері;
3) меншік құқығында үй-жайдың немесе ғимараттың бар екендігін растайтын құжаттардың 

немесе нотариалдық куəландырылған жалға алу шартының көшірмелері; 
4) осы Қағидаларға 5-қосымшаға сəйкес нысан бойынша денсаулық сақтау саласындағы 

мамандардың кəсіптік даярлығын бағалау жəне біліктілігінің сəйкестігін растау бойынша 
қызметті жүзеге асыруға аккредиттелетін ұйымның персоналы туралы мəліметтерді растай-
тын құжаттардың көшірмелері;

5) бағалау жөніндегі ұйымның əдіснамасын құрайтын құжаттардың көшірмелері: 
стратегиялық даму жоспары, денсаулық сақтау мамандарына жəне медициналық білім 
жəне ғылым ұйымдарын бітірушілерге тəуелсіз бағалау жүргізуге арналған емтихан 
материалдарының тізбесі (тест тапсырмаларының жəне клиникалық сценарийлер банкі);

6) осы Қағидаларға 6-қосымшаға сəйкес нысан бойынша денсаулық сақтау саласындағы 
мамандардың кəсіптік даярлығын бағалау жəне біліктілігінің сəйкестігін растау бойын-
ша қызметті жүзеге асыруға аккредиттелетін ұйымның симуляциялық жəне медициналық 
жабдықтарының тізбесі.

15. СБК құжаттарды алған күннен бастап бір жұмыс күні ішінде толтырылуының толықтығы 
жəне дəйектілігі тұрғысынан қарайды.

16. 14-тармақта көзделген құжаттардың толық пакеті ұсынылмаған жəне (немесе) 
қолданылу мерзімі өткен құжаттар ұсынылған жағдайда СБК өтінішті қабылдаудан бас тартады.

17. Құжаттар толық ұсынылған жағдайда СБК осы Қағидаларға 7-қосымшаға сəйкес 
денсаулық сақтау саласындағы мамандардың кəсіптік даярлығын бағалау жəне біліктілігінің 
сəйкестігін растау жөніндегі ұйым үшін белгіленген Аккредиттеу стандарттарына оның 
қызметінің сəйкестігіне кешенді бағалау жүргізеді. 

18. Бағалау жөніндегі үйымды Аккредиттеу стандарттарына сəйкестігіне сыртқы бағалау 
мынадай кезеңдерден тұрады:

1) өз бетінше өткiзiлетiн, бағалау парақтарын толтыру арқылы аккредиттеу стандартта-
рына сəйкестiгiне өзiн-өзi бағалау;

2) аккредиттеушi орган жүргізетін аккредиттеу рəсiмдерiнен өту үшiн ұсынылатын 
құжаттарды сараптау;

3) бағалау жөніндегі ұйымға бара отырып, бағалау парақтарын толтыру арқылы аккредит-
теу стандарттарына сəйкестiгiн сараптамалық бағалау;

4) осы Қағидаларға 8-қосымшаға сəйкес аккредиттеу стандарттары талаптарына 
сəйкестігінің баға (баллдық) шкаласы негізінде аккредиттеу стандарттарын бағалау жөніндегі 
ұйымның сəйкестiгін бағалау.

19. Аккредиттеу стандарттарына сəйкестікті бағалау 0-ден 2-ге дейін баллды қамтитын 
балл жүйесі негізінде жүргізіледі. Баллдық шкала бағалау жөніндегі ұйым қызметінің өлшенетін 
өлшемшартын бағалауға мүмкіндік береді.

20. Əрбір стандарт бойынша орташа баға есептеледі: стандарттағы өлшемшарттар санына 
бөлінген стандарт өлшемшарттары бойынша баллдар қосындысы, яғни стандарт бойынша 
орташа баға = k1+k2+k3+k4+k5/C, мұнда k1, k2, k3, k4, k5 – стандарттар өлшемшарттары бойынша 
баллдар, С – стандарттағы өлшемшарттар саны. 

21. Деректер осы Қағидаларға 9-қосымшаға сəйкес Аккредиттеу стандарттарының талап-
тарына сəйкестік бағаларының (баллдарының) қорытынды кестесіне енгізіледі.

22. Жүргізілген зерттеуді талдау негізінде стандарттың əрбір өлшемшарты көрсетілген 
шкала бойынша бағаланады. 

23. Əрбір стандарт бойынша сəйкестікті бағалау объективтілігі жəне баллдарды есептеудің 
дəйектілігі СБК мүшелерінің қолтаңбасымен куəландырылады.

24. СБК шешімі негізінде аккредиттеуден өтуге өтініш тіркелген күннен бастап он бес жұмыс 
күнінен кешіктірілмей уəкілетті органның бұйрығы шығарылады. 

25. Денсаулық сақтау саласындағы мамандардың кəсіптік даярлығын бағалау жəне 
біліктілігінің сəйкестігін растау жөніндегі ұйымды аккредиттеу туралы куəлік осы Қағидаларға 
10-қосымшаға сəйкес бес жыл мерзімге беріледі, оның қолданылуы кезінде уəкілетті орган 
басқа ұйымдарға аккредиттеу жүргізбейді. 

26. Бағалау жөніндегі ұйымды аккредиттеуден мынадай жағдайларда: 
1) ұсынылған құжаттарда дұрыс емес ақпарат бар болса;
2) бағалау жөніндегі ұйым аккредиттеу стандарттарына сəйкес келмесе;
3) өтінім берілген қызмет түрімен айналысуға тыйым салу туралы заңды күшіне енген сот 

шешімі бар болса бас тартылады. 
4-тарау. Медициналық ұйымдарды фармакологиялық жəне дəрілік заттарға, 

медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техникаға клиникалық 
зерттеулер жүргізу құқығына аккредиттеу тəртібі

27. Медициналық ұйымдарды фармакологиялық жəне дəрілік заттарға, медициналық 
мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техникаға клиникалық зерттеулер жүргізу құқығына 
аккредиттеу медициналық ұйымның фармакологиялық жəне дəрілік заттарға, медициналық мақ-
саттағы бұйымдар мен медициналық техникаға клиникалық зерттеулердің мынадай түрлерін:

1) дəрілік заттардың клиникалық зерттеулерін (1-4 фазалары);
2) биоэквивалентті дəрілік заттардың зерттеулерін;
3) медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканың клиникалық 

зерттеулерін/сынақтарын;
4) көп орталықты клиникалық зерттеулерді;
5) осы Қағидалардың талаптарына сəйкес халықаралық көп орталықты клиникалық 

зерттеулерді жүргізуге медициналық ұйымның қызметін тану мақсатында жүзеге асырылады.
Медициналық ұйымдарды аккредиттеу осы тармақта көрсетілген барлық мақсаттарға, 

сондай-ақ солардың біреуіне қатысты да жүргізіледі.
28. Медициналық ұйымдарды фармакологиялық жəне дəрілік заттарға, медициналық 

мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техникаға клиникалық зерттеулер жүргізу құқығына 
аккредиттеу олардың қызметінің осы Қағидаларда белгіленген клиникалық зерттеулер жүргізу 
жөніндегі талаптарға сəйкестігін бағалау негізінде жүргізіледі.

29. Биологиялық активті заттарға, медициналық мақсаттағы бұйымдарға клиникалық 
зерттеулер жүргізу бойынша өзінің қызметін жүзеге асыру үшін медициналық ұйымға мынадай 
талаптар қойылады: 

1) клиникалық зерттеулер жүргізуге қажетті құрылымдық бөлімшелердің болуы;
2) дені сау еріктілер үшін олардың қауіпсіздігін жəне (немесе) дені сау еріктілердің оны 

көтере алуын анықтау үшін дəрілік препараттарға клиникалық зерттеулер жүргізген жағдайда 
қарқынды терапия жəне реанимация бөлімшесінің (палатасының) болуы;

3) клиникалық зерттеулер жүргізу үшін зерттеп-қараудың клиникалық-құрал-саймандық 
əдістерінің болуы; 

4) клиникалық зерттеулер жүргізу үшін зерттеп-қараудың зертханалық əдістерінің болуы;
5) тиісті клиникалық практика қағидаларына (ГКП) оқытылған мамандардың болуы;
6) клиникалық зерттеулер жүргізу үшін білікті персоналдың болуы;
7) клиникалық зерттеулер жүргізу үшін стандартты операциялық рəсімдердің (СОР) болуы;
8) клиникалық зерттеулерді ұйымдастыру жəне жүргізу мəселелерін регламенттейтін 

нормативтік құқықтық құжаттаманың болуы;
9) клиникалық зерттеулер жүргізуге қажетті ғылыми-əдістемелік қамтамасыз етудің болуы;
10) Əдеп мəселелері жөніндегі комиссияның болуы;
11) клиникалық зерттеу жүргізу барысында əдеп мəселелерін реттейтін ішкі нормативтік 

құжаттардың болуы;
12) құпия ақпаратпен жұмыс істеу тəртібін белгілейтін құжаттың болуы;
13) клиникалық зерттеулер жүргізу үшін клиникалық-құрал-саймандық жəне зертханалық 

жабдықтың болуы; 
14) клиникалық зерттеулер жүргізу үшін (қажетті жабдық болмағанда) мамандандырылған 

клиникалық-құрал-саймандық, зертханалық жəне қосалқы қызметтер ұсынуға мердігер 
ұйымдармен жасалған шарттардың болуы;

15) клиникалық зерттеу жүргізу үшін қазіргі заманғы телекоммуникация құралдарының 
жəне компьютерлік жүйелердің болуы. 

30. Медициналық ұйымды фармакологиялық жəне дəрілік заттарға, медициналық 
мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техникаға клиникалық зерттеулер жүргізу құқығына 
аккредиттеу рəсімі мынадай кезеңдерден тұрады:

1) өтініш берушінің аккредиттеуге ұсынған өтініші мен құжаттарын қабылдау жəне қарау;
2) өтініш беруші қызметінің осы Қағидалардың талаптарына сəйкестігін бағалау;
3) жүргізілетін клиникалық зерттеулер түрін бекіте отырып, фармакологиялық жəне дəрілік 

заттарға, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техникаға клиникалық зерт-
теулер жүргізу құқығына аккредиттеу туралы шешімді немесе аккредиттеуден уəжді бас тарту 
туралы шешімді қабылдау;

4) фармакологиялық жəне дəрілік заттарға, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен 
медициналық техникаға клиникалық зерттеулер жүргізу құқығына аккредиттеу туралы куəлікті 
беру жəне Клиникалық базалар тізіліміне тіркеу.

31. Фармакологиялық жəне дəрілік заттарға, медициналық мақсаттағы бұйымдар 
мен медициналық техникаға клиникалық зерттеулер жүргізу құқығына аккредиттеу үшін 
медициналық ұйым аккредиттеуші органға мынадай құжаттарды ұсынады:

1) осы Қағидаларға 11-қосымшаға сəйкес нысан бойынша медициналық ұйымды 
фармакологиялық жəне дəрілік заттарға, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық 
техникаға клиникалық зерттеулер жүргізу құқығына аккредиттеуге өтініш;

2) осы Қағидаларға 12-қосымшаға сəйкес нысан бойынша медициналық ұйымның паспорты;
3) заңды тұлғаны жəне (немесе) филиалдарын (өкілдіктерін) мемлекеттік тіркеу (қайта 

тіркеу) туралы куəліктің (анықтаманың) көшірмелері;
4) медициналық қызметті жүзеге асыру құқығына қосымшалары бар лицензияның көшірмесі;
5) есірткі құралдары, психотроптық заттар жəне прекурсорлар айналымына байланы-

сты қызметті жүзеге асыруға лицензияның көшірмесі (құрамында есірткі құралдары мен 
психотроптық заттар бар дəрілік заттарға клиникалық зерттеулер жүргізген жағдайда);

6) медициналық ұйымның басшысы бекіткен клиникалық зерттеулер жүргізу барысында 
құпия ақпаратты жарияламау туралы келісімнің көшірмесі;

7) медициналық ұйымның басшысы бекіткен медициналық ұйымның Əдеп мəселелері 
жөніндегі комиссиясын құру жəне оның құрамы мен ережесін бекіту туралы бұйрықтардың 
(бар болса) көшірмесі;

8) Кодекстің 22-1-бабының 5-тармағына сəйкес уəкілетті орган бекіткен тəртіппен 
фармацевтикалық инспекция жүргізу қорытындылары бойынша берілген тиісті клиникалық 
практика (ГКП) талаптарына объектінің сəйкестігі туралы сертификаттың (бар болса) көшірмесі 
(бұдан əрі – тиісті клиникалық практика сертификаты). 

32. Осы Қағидалардың 31-тармағына сəйкес өтініш беруші ұсынған құжаттар бір жұмыс 
күні ішінде толықтығы жəне дəйектілігі тұрғысынан қаралады. 

33. Құжаттардың толық пакеті ұсынылмаған жағдайда тізбеге жəне қолданылу мерзімі 
өткен құжаттарға сəйкес СБК өтінішті қабылдаудан бас тартады. 

34. Зертхананың осы Қағидалардың талаптарына сəйкестігін бағалауды аккредиттеуші 
орган құрған Аккредиттеу жөніндегі комиссия жүргізеді жəне ұсынылған құжаттарды сараптауды 
жəне ұйымның орналасқан жері бойынша медициналық ұйымды зерттеп-қарау актісін қамтиды.

Аккредиттеу жөніндегі комиссия кемінде үш адамнан тұрады жəне оған мемлекеттік жəне 
өзге де ұйымдардың (келісім бойынша) бейінді мамандары кіреді. 

35. Орналасқан жері бойынша медициналық ұйымды зерттеп-қарауды Аккредиттеу 
жөніндегі комиссия медициналық ұйым өкілдерінің қатысуымен аккредиттеу туралы өтініш 
түскен күннен бастап он жұмыс күнінен аспайтын мерзімде жүргізеді.

36. Орналасқан жері бойынша медициналық ұйымды зерттеп-қарау нəтижелері бойынша 
Аккредиттеу жөніндегі комиссия (бұдан əрі – Комиссия) осы Қағидаларға 13-қосымшаға сəйкес 
нысан бойынша медициналық ұйымды зерттеп-қарау актісін жасайды. 

37. Зерттеп-қарау актісі:
1) өтініш берушінің осы Қағидалардың талаптарына сəйкестік дəрежесін жалпы бағалауды; 
2) анықталған осы Қағидалардың талаптарына сəйкессіздіктерді жою жөніндегі 

ұсынымдарды қамтиды.
43. Зерттеп-қарау актісін комиссия мүшелерінің барлық ескертулерін ескере отырып, екі 

данада Комиссия жетекшісі жасайды жəне оған Комиссияның барлық мүшелері қол қояды.
Актінің бір данасы өтініш берушіге, екінші данасы аккредиттеуші органға беріледі.
39. Зерттеп-қарау актісімен келіспеу туралы өтініш берушінің наразылығы үш жұмыс күн 

ішінде жазбаша еркін нысанда қабылданады.
40. Осы Қағидалардың талаптарына сəйкессіздік анықталған жағдайда өтініш берушіге 

анықталған сəйкессіздіктерді отыз жұмыс күні ішінде жою қажеттілігі туралы жазбаша түрде 
хабарланады. 

Сəйкессіздіктер жойылғаннан кейін уəкілетті орган бес жұмыс күні ішінде ұйымға қайта 
зерттеп-қарау жүргізу бойынша комиссияның жұмысын ұйымдастырады. 

Анықталған сəйкессіздіктерді бес жұмыс күні ішінде жоймау аккредиттеуден бас тарту 
туралы шешімді қабылдауға негіз болып табылады.

(Соңы. Басы 14-17-беттерде) 

(Жалғасы 19-бетте) 
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41. Ұсынылған құжаттар жəне орналасқан жері бойынша медициналық ұйымды зерттеп-
қарау нəтижелері негізінде Комиссия актіге қол қойылған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде 
аккредиттеу туралы куəлікті беру мүмкіндігі немесе аккредиттеуден бас тарту туралы ұсыным 
бар қорытынды (бұдан əрі – Комиссияның қорытындысы) жасайды. 

42. Аккредиттеуші орган аккредиттеу туралы куəлікті беру мүмкіндігі туралы ұсыным бар 
комиссияның қорытындысын алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде аккредиттеу туралы 
шешім қабылдайды жəне клиникалық зерттеулердің бейіні мен рұқсат етілген фазаларын 
көрсете отырып, осы Қағидаларға 14-қосымшаға сəйкес нысан бойынша фармакологиялық 
жəне дəрілік заттарға, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техникаға 
клиникалық зерттеулер жүргізу құқығына аккредиттеу туралы куəлікті береді жəне Клиникалық 
базалар тізіліміне енгізеді. 

43. Аккредиттеуден бас тарту туралы ұсыным бар комиссияның қорытындысын алған 
жағдайда аккредиттеуші орган комиссияның қорытындысын алған күннен бастап бес жұмыс күні 
ішінде өтініш берушіге уəжді негіздемемен аккредиттеуден бас тарту туралы хатты жібереді.

44. Мынадай жағдайларда:
1) медициналық ұйым осы Қағидалардың талаптарына сəйкес келмесе;
2) егер медициналық ұйымға қатысты қызметтің өтінім берілген түрі бойынша қызметпен 

айналысуға тыйым салынғаны туралы сот шешімі болса медициналық ұйымды аккредитте-
уден бас тартылады.

45. Өтініш берушіде тиісті клиникалық практиканың (ГКП) қолданыстағы сертификаты болған 
кезде комиссия медициналық ұйымның орналасқан жері бойынша зерттеп-қарау жүргізбейді.

Аккредиттеуші орган ұсынылған құжаттарды сараптау нəтижелері бойынша құжаттар 
түскен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде өтініш берушіге тиісті клиникалық практика (ГКП) 
сертификатының қолданылу мерзіміне фармакологиялық жəне дəрілік заттарға, медициналық 
мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техникаға клиникалық зерттеулер жүргізу құқығына 
аккредиттеу туралы куəлікті береді жəне Клиникалық базалар тізіліміне енгізеді. 

46. Аккредитациясы бар жəне клиникалық зерттеулер жүргізуге үміткер медициналық 
ұйым бастапқы аккредитация кезінде өтінім берілмеген мақсаттарда жаңа аккредиттеу 
туралы куəлік алады. 

47. Аккредиттеу туралы куəлік үш жыл мерзімге беріледі. Аккредиттеудің қолданылу мерзімі 
өткеннен кейін медициналық ұйым қайта аккредиттелуге жатады. 

Қайта аккредиттеу осы Қағидалардың 30-тармағында көзделген барлық кезеңдерді сақтай 
отырып, өткізіледі.

48. Аккредиттеу туралы куəліктің қолданысы кезінде медициналық ұйым аккредиттеу туралы 
куəліктегі өзгерістерге əсер ететін кез келген өзгерістер туралы, қызметімен байланысты 
құрылымдық жəне сапа өзгерістері туралы аккредиттеуші органға хабарлайды.

49. Аккредиттеу туралы куəліктің қолданылу мерзімін ұзартуды осы Қағидалардың 
31-тармағында көрсетілген құжаттарды қоса бере отырып, аккредиттеу туралы куəліктің 
қолданылу мерзімі өткенге дейін алты айдан кешіктірмей медициналық ұйымның ұсынған 
өтініш бойынша аккредиттеуші орган жүзеге асырады.

Аккредиттеу жөніндегі комиссия өтініш алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде ұсынылған 
материалдар негізінде аккредиттеу туралы куəліктің қолданылу мерзімін ұзарту немесе оның 
қолданылу мерзімін ұзартудан бас тарту туралы шешім қабылдайды. 

50. Аккредиттеу туралы куəліктің қолданылу мерзімін ұзартудан бас тартуға мыналар 
негіз болып табылады:

1) медициналық ұйымның осы Қағидалардың аккредиттеу жөніндегі талаптарды 
орындамауы;

2) егер мəлімделген қызмет түрімен айналысуға болатын сот шешімі тыйым салған 
медициналық ұйымға қатысты.

51. Атауы, ұйымдық-құқықтық нысаны өзгерген жағдайда медициналық ұйым тиісінше 
өзгерген күннен бастап он бес жұмыс күні ішінде аккредиттеуші органға көрсетілген мəліметтерді 
растайтын құжаттарды қоса бере отырып, аккредиттеу туралы куəлікті қайта ресімдеу туралы 
жазбаша өтініш береді.

52. Аккредиттеуші орган өтініш берілген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде аккредиттеу 
туралы куəлікті бұрын берілген аккредиттеу туралы куəліктің қолданылу мерзімінен аспайтын 
мерзімге қайта ресімдейді. 

Бұл ретте бұрын берілген аккредиттеу туралы куəліктің күші жойылды деп танылады жəне 
Клиникалық базалар тізіліміне тиісті ақпарат енгізіледі.

53. Аккредиттеуші орган клиникалық базаның атауын, аккредиттеу туралы куəліктің 
нөмірі мен күнін, аккредиттеудің қолданылу мерзімін, клиникалық база жүзеге асыратын 
клиникалық зерттеулердің бейіні мен түрлерін көрсете отырып, аккредиттелген клиникалық 
базалар тізілімін жүргізеді.

5-тарау. Биологиялық активті заттарға, медициналық мақсаттағы 
бұйымдарға клиникаға дейінгі (клиникалық емес) зерттеулер жүргізу 

үшін сынақ зертханаларын аккредиттеу тəртібі
54. Биологиялық активті заттарға, медициналық мақсаттағы бұйымдарға клиникаға 

дейінгі (клиникалық емес) зерттеулер жүргізу бойынша өз жұмысын жүзеге асыру үшін сынақ 
зертханасына (ғылыми-зерттеу зертханасына) мынадай талаптар қойылады:

1) ұйым басшысы бекіткен сынақ зертханасы туралы ереженің болуы;
2) биологиялық активті заттарға, медициналық мақсаттағы бұйымдарға клиникаға дейінгі 

(клиникалық емес) зерттеулер жүргізу қағидаларына оқытылған персоналдың болуы;
3) өндірістік үй-жайлардың болуы;
4) сынақ жабдықтары, өлшеу құралдары, стандартты үлгілер мен шығыс материалдары, 

тест-жүйелердің болуы;
5) сынақ зертханасының сапа жөніндегі нұсқауының болуы;
6) сынақ зертханасының қызметін ішкі тексеру бағдарламасының болуы;
7) жабдыққа пайдалану құжаттарының болуы (паспорт, пайдалану жөніндегі нұсқау, 

техникалық қызмет көрсету, жөндеу жөніндегі құжаттар);
8) зертхана қызметтерін көрсететін ұйымның құзыретін растайтын құжаттардың болуы;
9) жабдықтарды тексеру жəне техникалық қызмет көрсету кестелерінің болуы;
10) жабдықты метрологиялық тексеру (калибрлеу, аттестаттау) туралы куəліктің болуы;
11) клиникаға дейінгі зерттеулерді ұйымдастыру жəне жүргізу мəселелерін регламенттейтін 

нормативтік құқықтық құжаттаманың болуы;
12) клиникаға дейінгі (клиникалық емес) зерттеу бағдарламалары мен əдістемелерінің 

жəне сынақ жүргізу тəртібін регламенттейтін өзге де құжаттардың болуы;
13) зертхана персоналы жөніндегі құжаттаманың болуы (лауазымдық нұсқаулықтар, 

зертхана қызметкерлерін аттестаттау жөніндегі материалдар);
14) техникалық қызмет көрсету рəсімі жəне жабдықтың техникалық жағдайын тексеру 

жөніндегі құжаттаманың болуы;
15) тест-жүйелерді ұстау жəне күту рəсімі жөніндегі құжаттаманың болуы;
16) мұрағат жөніндегі құжаттаманың болуы (мұрағат жүргізу тəртібі жөніндегі нұсқаулықтар, 

мұрағатты тіркеу журналы);
17) сынақ жүргізу барысында ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз ететін құжаттаманың 

болуы.
55. Клиникаға дейінгі (клиникалық емес) зерттеулерді жүзеге асыратын сынақ зертханасын 

аккредиттеу мынадай кезеңдерден тұрады:
1) аккредиттеуге берілген өтінішті жəне өтініш беруші ұсынған құжаттарды қабылдау 

жəне қарау;
2) өтініш беруші қызметінің осы Қағидалардың талаптарына сəйкестігін бағалау; 
3) жүргізілетін клиникаға дейінгі (клиникалық емес) зерттеулер түрін немесе аккре-

диттеуден уəжді бас тарту туралы шешімді бекіте отырып, биологиялық активті заттарға, 
фармакологиялық, дəрілік заттарға, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық 
техникаға клиникаға дейінгі (клиникалық емес) зерттеулер жүргізу құқығына аккредиттеу ту-
ралы шешім қабылдау;

4) биологиялық активті заттарға, фармакологиялық, дəрілік заттарға, медициналық 
мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техникаға клиникаға дейінгі (клиникалық емес) зерт-
теулер жүргізу құқығына аккредиттеу туралы куəлікті беру жəне клиникаға дейінгі (клиникалық 
емес) базалар тізілімінде тіркеу.

56. Клиникаға дейінгі (клиникалық емес) зерттеулер жүргізу құқығына аккредиттеу үшін 
өтініш беруші аккредиттеуші органға мынадай құжаттарды ұсынады:

1) осы Қағидаларға 15-қосымшаға сəйкес нысан бойынша басшы немесе оның уəкілетті 
тұлғасы қол қойған жəне жүргізілетін клиникаға дейінгі (клиникалық емес) зерттеулер түрі 
көрсетіле отырып, ұйымның мөрімен куəландырылған аккредиттеуге берілетін өтініш;

2) өтініш берушінің басшысы бекіткен осы Қағидаларға 16-қосымшаға сəйкес нысан бой-
ынша сынақ зертханасының (ғылыми-зерттеу зертханасының) паспорты;

3) «Сəйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу туралы» 2008 жылғы 5 шілдедегі 
Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы 1-тармағының 3-1) тармақшасына сəйкес сапа 
жөніндегі нұсқау;

4) заңды тұлғаны тіркеу (қайта тіркеу), олардың филиалдары мен өкілдіктерін есептік тіркеу 
(қайта тіркеу) туралы куəліктің көшірмесі (анықтама);

5) Кодекстің 22-1-бабының 5-тармағына сəйкес уəкілетті орган бекіткен тəртіппен 
фармацевтикалық инспекция жүргізу қорытындылары бойынша берілген тиісті зертханалық 
практика (ГЛП) талаптарына объектінің сəйкестігі туралы сертификаттың (бар болса) көшірмесі 
(бұдан əрі – тиісті зертханалық практика сертификаты).

57. Осы Қағидалардың 56-тармағына сəйкес өтініш беруші ұсынған құжаттарды келіп 
түскен күні аккредиттеуші орган тіркейді жəне келіп түскен күннен бастап бір жұмыс күні ішінде 
ұсынылған құжаттардың толықтығына тексеру жүргізеді. 

Егер құжаттар 56-тармағына сəйкес толық ұсынылмаған жағдайда жəне (немесе) 
құжаттардың жарамдылық мерзімі өтсе, СБК өтінішті қабылдауда бас тарту береді.

58. Зертхананың осы Қағидалардың талаптарына сəйкестігін бағалауды аккредиттеу 
жөніндегі комиссия жүргізеді жəне ұсынылған құжаттарды сараптамауды жəне ұйымның 
орналасқан жері бойынша зерттеп-қарауды қамтиды. 

59. Орналасқан жері бойынша зерттеп-қарауды сынақ зертханасы (ғылыми-зерттеу 
зертханасының) өкілдерінің жəне құрамына сынақ зертханасы (ғылыми-зерттеу зертханасы) 
кіретін заңды тұлғаның қатысуымен аккредиттеу туралы өтінім түскен күннен бастап он жұмыс 
күнінен аспайтын мерзімде аккредиттеу жөніндегі комиссия жүргізеді.

60. Орналасқан жері бойынша зерттеп-қарау нəтижелері бойынша аккредиттеу жөніндегі 
комиссия осы Қағидаларға 17-қосымшаға сəйкес нысан бойынша сынақ зертханасын (ғылыми-
зерттеу зертханасын) зерттеп-қарау актісін жасайды.

61. Зерттеп-қарау акті:
1) өтініш берушінің осы Қағидалардың талаптарына сəйкестік дəрежесін жалпы бағалауды;
2) анықталған осы Қағидалардың талаптарына сəйкессіздіктерді жою жөніндегі 

ұсынымдарды қамтиды.
62. Зерттеп-қарау актісін комиссия мүшелерінің барлық ескертулерін ескере отырып, екі 

данада комиссия жетекшісі жасайды жəне оған комиссияның барлық мүшелері қол қояды.
Актінің бір данасы өтініш берушіге, екінші данасы аккредиттеуші органға беріледі.
63. Зерттеп-қарау актісімен келіспеу туралы өтініш берушінің наразылығы үш жұмыс күн 

ішінде жазбаша еркін түрде қабылданады. 
64. Осы Қағидалардың талаптарына сəйкессіздіктер анықталған жағдайда, өтініш берушіге 

оны жою үшін отыз жұмыс күні беріледі. Сəйкессіздіктер жойылғаннан кейін өтініш беруші бұл 
туралы аккредиттеуші органға жазбаша түрде хабарлайды.

65. Аккредиттеуші орган өтініш берушіден анықталған сəйкессіздіктерді жойғаны туралы 
хабарлама түскен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде медициналық ұйымға қайта зерттеп-
қарау жүргізу жөніндегі комиссия жұмысын ұйымдастырады. 

66. Ұсынылған құжаттар жəне орналасқан жері бойынша жүргізілген зерттеп-қарау 
нəтижелері негізінде комиссия актіге қол қойылған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде 
аккредиттеу туралы куəлікті беру мүмкіндігі немесе аккредиттеуден бас тарту туралы ұсыным 
бар қорытынды жасайды. 

67. Аккредиттеуші орган аккредиттеу туралы куəлікті беру мүмкіндігі туралы ұсыным бар 
комиссияның қорытындысын алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде аккредиттеу туралы 
шешім қабылдайды жəне клиникаға дейінгі (клиникалық емес) зерттеулер түрін көрсете 
отырып, осы Қағидаларға 18-қосымшаға сəйкес нысан бойынша биологиялық белсенді 
заттарға, медициналық мақсаттағы бұйымдарға клиникаға дейінгі (клиникалық емес) зерттеулер 
жүргізу құқығына аккредиттеу туралы куəлікті береді жəне Клиникаға дейінгі (клиникалық емес) 
базалар тізіліміне енгізеді.

68. Аккредиттеу туралы куəліктің қолданылу мерзімін ұзартудан бас тартуға мыналар 
негіз болып табылады:

1) медициналық ұйымның осы Қағидалардың аккредиттеу жөніндегі талаптарды орын-
дамауы;

2) егер мəлімделген қызмет түрімен айналысуға болатын сот шешімі тыйым салған 
медициналық ұйымға қатысты.

69. Аккредиттеу туралы куəлік үш жыл мерзімге беріледі. Аккредиттеудің қолданылу мерзімі 
аяқталғаннан кейін сынақ зертханасы қайта аккредиттелуге жатады.

70. Қайта аккредиттеу осы Қағидалардың 55-тармағында көзделген барлық кезеңдері 
сақтала отырып, жүргізіледі. Қайта аккредиттеуге өтінімді өтініш беруші аккредиттеу туралы 
куəліктің қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін алты айдан кешіктірмей береді. 

71. Аккредиттеу туралы куəліктің қолданысы кезінде сынақ зертханасы аккредиттеу туралы 
куəліктегі өзгерістерге əсер ететін кез келген өзгерістер туралы, қызметімен байланысты 
құрылымдық жəне сапа өзгерістері туралы аккредиттеуші органға хабарлайды.

72. Өтініш берушіде тиісті зертханалық практиканың (ГЛП) қолданыстағы сертификаты 
болғанда комиссия ұйымның орналасқан жері бойынша зерттеп-қарау жүргізбейді.

Аккредиттеуші орган ұсынылған құжаттарды сараптау нəтижелері бойынша құжаттар 
түскен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде өтініш берушіге тиісті зертханалық практика (ГЛП) 
сертификатының қолданылу мерзіміне биологиялық активті заттарға, медициналық мақсаттағы 
бұйымдарға клиникаға дейінгі (клиникалық емес) зерттеулер жүргізу құқығына аккредиттеу 
туралы куəлікті береді жəне Клиникаға дейінгі (клиникалық емес) базалар тізіліміне енгізеді.

73. Аккредиттеу материалдарын өзектендіру мынадай жағдайларда жүргізіледі: 
1) ескінің орнына клиникаға дейінгі зерттеулер жəне аккредиттеу саласындағы жаңа 

нормативтік құжатты енгізу;
2) клиникаға дейінгі зерттеулер жүргізу жөніндегі жұмыстарды жүзеге асыратын маман-

дар құрамын өзгерту;
3) сынақ жəне қосалқы жабдықты ауыстыру.
74. Құжаттарды өзектендіру кезінде, еркін түрде өтініш беруші аккредиттеуші органға 

өзектендіру себебін негіздей отырып өтінішті жəне өзгерістер енгізілген құжаттардың екі 
данасын береді.

6-тарау. Аккредиттеу стандарттары қызметінің сəйкестігіне сыртқы 
кешенді бағалау негізінде медициналық ұйымдарды аккредиттеу тəртібі

75. Медициналық ұйымдарды аккредиттеу мынадай кезеңдерден тұрады:
1) өзін-өзі бағалау;
2) сыртқы кешенді бағалау;
3) аккредиттеуден кейінгі мониторинг.
 76. Өзін-өзі бағалау нəтижелерін МҚСБЖ АЖ-ға енгізгеннен кейін медициналық ұйым 

сыртқы кешенді бағалаудан өту үшін аккредиттеуші ұйымға электрондық немесе қағаз фор-
матта осы Қағидаларға 19-қосымшаға сəйкес нысан бойынша өтініш береді.

77. Сыртқы кешенді бағалаудан өтуге өтініш (бұдан əрі – өтініш) беру алдында медициналық 
ұйым өз бетінше немесе аккредиттеу стандарттарын енгізу бойынша тəжірибесі мен дағдылары 
бар консультанттарды (аккредиттеуге дайындалу үшін жеке немесе заңды тұлғалар) тарта 
отырып, «Медициналық қызметтер сапасын басқару жүйесі» ақпараттық жүйесінде (бұдан 
əрі – МҚСБЖ АЖ) аккредиттеу стандарттарына сəйкестігіне өзін-өзі бағалауды жүргізеді.

78. Өзін-өзі бағалау нəтижелерін МҚСБЖ АЖ-ға енгізу үшін медициналық ұйым (Ұйым) 
аккредиттеуші органнан логин мен пароль алады.

79. Аккредиттеуші ұйым оны алған күннен бастап бір жұмыс күні ішінде оның дұрыс 
толтырылуының толықтығы тұрғысынан қарайды. 

80. Дұрыс толтырылған өтінішті алған кезде аккредиттеуші ұйым медициналық ұйымнан 
сыртқы кешенді бағалау үшін он бес жұмыс күнінен кешіктірмей өтініште көрсетілген 
электрондық жəне (немесе) пошталық мекенжайына хат (өткізу күні жəне сыртқы кешенді 
бағалауға тартылатын сарапшылар туралы) жəне 1994 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасының Азаматтық кодексіне сəйкес аккредиттеуші ұйым мен медициналық ұйым 
арасында жасалатын сыртқы кешенді бағалау жүргізу туралы шарттың жобасын жібереді. 

81. Кемінде он екі ай қызмет көрсеткен медициналық ұйым сыртқы кешенді бағалаудан 
өтуге өтініш береді.

82. Стационарлық көмек көрсететін жəне құрылымында емханалық бөлімше жəне (не-
месе) жедел (авиация) қызмет бөлімшесі бар, амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін, 
құрылымында күндізгі стационар бөлімшесі бар медициналық ұйымдар үшін, сондай-ақ 
диагностикалық орталықтар үшінсыртқы кешенді бағалау аккредиттеу стандарттарына 
сəйкестігіне жүзеге асырылады.

Мамандандырылған көмек көрсететін медициналық ұйымдар үшін сыртқы кешенді бағалау 
аккредиттеу стандарттарының арнайы бөлімін қолдана отырып, негізгі қызмет бойынша 
аккредиттеу стандарттарына сəйкестігіне жүзеге асырылады.

83. Сыртқы кешенді бағалау медициналық ұйымның барлық құрылымдық бөлімшелерін, 
филиалдары мен өкілдіктерін қамтиды.

84. Сыртқы кешенді бағалауды аккредиттеуші ұйым мынадай өлшем шарттарға сəйкес 
келетін сарапшыларды тарта отырып жүргізеді: 

1) дəрігер-сарапшы үшін медицина саласында жəне (немесе) мамандығы бойынша серти-
фикаты бар жəне тиісті мамандық бойынша жəне (немесе) қоғамдық денсаулық сақтау сала-
сында жоғары кəсіптік білім; мейіргер-сарапшы үшін орта немесе жоғары кəсіптік медициналық 
білім; сарапшы-əкімші үшін жоғары білім;

2) денсаулық сақтауда аккредиттеу, стандарттау жəне сапа менеджменті саласында 
кемінде үш жыл жұмыс тəжірибесі немесе денсаулық сақтау ұйымдарында кемінде жеті жыл 
жалпы жұмыс өтілі; 

3) соңғы үш жыл ішінде аккредиттеуші ұйым жүргізген тестілеу негізіндегі сыртқы 
кешенді бағалау бойынша кейіннен сарапшы ретінде сертификат берілген, соңғы үш жыл 
ішінде денсаулық сақтау саласындағы аккредиттеу мəселелері бойынша кемінде 54 сағат 
оқыған сертификатпен расталған трейсер жүргізуді қоса алғанда, аккредиттеу стандарттары 
талаптарын, сыртқы кешеді бағалау жүргізу əдістемесін білуі; 

4) кемінде үш рет сыртқы кешенді бағалау жүргізуге қатысу тəжірибесі немесе қадағалаушы 
ретінде үш жəне одан да көп сыртқы кешенді бағалауға қатысу тəжірибесі;

5) осы Қағидаларға 20-қосымшаға сəйкес нысан бойынша сарапшының өтінішімен расталған 
мүдделер қақтығысының болмауы. 

85. Егер:
1) сарапшы соңғы бес жыл бойы бағаланатын медициналық ұйыммен еңбек немесе шарттық 

қатынастарда тұрса немесе болса;
2) бағаланатын медициналық ұйымның қызметкерлерімен жəне (немесе) басшылығымен 

туыстық қатынасы болса;
3) сарапшының соңғы бес жыл ішіндегі мүдделер қақтығысының бар екенін қасақана жа-

сыру фактісі анықталса;
4) кəсіби қызметін бағаланатын медициналық ұйым орналасқан аймақта жүзеге асыратын 

болса, сарапшылар нақты бір медициналық ұйымды сыртқы кешенді бағалауға тартылмайды. 
86. Республикалық жəне облыстық деңгейдегі медициналық ұйымдарда сыртқы кешенді 

бағалау жүргізу үшін тиісті деңгейден төмен емес медициналық ұйымдарда қызметті жүзеге 
асыратын сарапшылар тартылады.

87. Сыртқы кешенді бағалау жүргізу үшін акредиттеуші ұйым аккредиттеуші ұйым өкілдері 
мен сарапшылар арасынан сараптама тобын құрады. Сараптама тобының жетекшісін 
аккредиттеуші ұйым айқындайды.

Сыртқы кешенді бағалау үшін тартылатын сараптама тобы мүшелерінің саны медициналық 
ұйымның көрсететін қызметтерінің көлеміне, ұйымдық құрылымына байланысты болады жəне 
2-5 адамды құрайды. 

88. Медициналық ұйымның аккредиттеу стандарттарына сəйкестігін сыртқы кешенді 
бағалау аккредиттеуші ұйым жасайтын кестеге сəйкес жүзеге асырылады. Сыртқы кешенді 
бағалау жүргізу мерзімі бекітілген халықтың санына, медициналық ұйымның төсектік қоры мен 
құрылымдық бөлімшелерінің (негізгі объектіден тыс орналасқан филиалдарының, өкілдіктерінің) 
санына байланысты кемінде екі жұмыс күнін құрайды. 

89. Аккредиттеуші ұйым сыртқы кешенді бағалау нəтижелерін МҚСБЖ АЖ-ға енгізу үшін 
сараптама тобының мүшелеріне логиндар мен парольдар береді. Логин мен пароль туралы 
ақпарат құпия болып табылады, жария етуге жəне үшінші тұлғаларға беруге жатпайды. Құпия 
ақпаратты беру фактілері анықталған жағдайда сарапшы одан əрі аккредиттеу рəсімдерінен 
дереу шеттетіледі, ал ол МҚСБЖ АЖ-ға енгізген нəтижелер жойылады.

Бұл ретте, шеттетілген сарапшының функцияларын сараптама тобының жетекшісі орын-
дайды, ал сыртқы кешенді бағалау жүргізу мерзімі объективті деректер алу үшін қажетті 
кезеңге ұзартылады.

90. Медициналық ұйымға шығу алдында сараптама тобының жетекшісі мен мүшелері осы 
Қағидаларға 21-қосымшаға сəйкес нысан бойынша медициналық ұйымды сыртқы кешенді 
бағалау бағдарламасын (бұдан əрі – Бағдарлама) жасайды. Бағдарлама сыртқы кешенді 
бағалау уақытын тиімді жəне ұтымды бөлу үшін жасалады жəне медициналық ұйымның 
аумағында болған уақыттағы сараптама тобының іс-қимылының бағыттарын айқындайды.

91. Сараптама тобы сыртқы кешенді бағалау жүргізу кезінде осы Қағидаларға 22-қосымшаға 
сəйкес нысан бойынша əрбір бөлім бойынша аккредиттеу стандарттарына сəйкестігіне бағалау 
жүргізу үшін бағалау парақтарын жеке толтырады. 

92. Аккредиттеу стандарттарының орындалуын сараптама тобы:
1) құжаттарға шолу жасау;
2) персоналға сауалнама жүргізу;
3) трейсерлер;
4) бақылау негізінде бағалайды.
93. Құжаттарды шолу сараптама топ үшін арнайы бөлінген кабинетте, құжаттарға 

сұрақтарды немесе пікірлерді нақтылау мақсатында медициналық ұйымның бір немесе бірнеше 
қызметкерлерінің қатысуымен жүргізіледі.

Құжаттарды шолуға жұмсалатын уақыт сыртқы кешенді бағалау жүргізуге бөлінген уақыттың 
төрттен бір бөлігінен аспайды. Ұсынылған құжаттарды зерделеу негізінде сараптама тобы 
түпкілікті бағалауға жету үшін персоналға сауалнама жүргізу жəне (немесе) қадағалау кезінде 
нақтылау қажет жетіспейтін ақпаратты айқындайды.

94. Персоналға сауалнама жүргізу оның ішінде медициналық ұйым басшылығына сауална-
ма жүргізуді қамтиды. Сарапшылар медициналық ұйымның бірінші басшысына жəне (немесе) 
оның орынбасарларына сауалнама жүргізеді. Медициналық ұйымның басшылығына сауалнама 
жүргізу медициналық ұйымның жалпы қызметіне қатысты, сондай-ақ қажет болғанда аккредит-
теу стандарттарының талаптарына сəйкес сұрақтарды қамтиды. Сараптама тобының мүшелері 
құжаттарды шолу барысында алынған ақпаратты растау немесе нақтылау үшін медиицналық 
ұйым қызметінің бейініне сəйкес персоналға сауалнама жүргізеді. 

95. Трейсердің үш түрі қолданылады:
1) жеке;
2) жүйелі;
3) бейінді. 
Бір трейсер 1 сағаттан 3 сағатқа дейін созылады. 
Жеке трейсер барысында медициналық құжаттаманы шолу жəне медициналық ұйымның 

пациентті күтуге тартылған қызметкерлеріне сауалнама жүргізу арқылы нақты бір пациентті 
емдеу мен күтудің барлық кезеңдері қадағаланады. Сарапшы пациентті бағалау үшін 
нысаналы іріктеу əдісімен (анағұрлым күрделі немесе типті емес жағдай) таңдайды жəне 
оның медициналық картасы медициналық ұйымда көрсетілетін қызметтерді бақылау үшін негіз 
болып табылады. Пациентке медициналық көмек көрсетілген кезде ол қатысқан барлық емдеу, 
диагностикалық жəне медициналық емес процестер бағаланады, яғни бағалау пациенттің 
«бағдары» бойынша жүргізіледі. Сыртқы кешенді бағалау жүргізу кезінде сараптама тобы 
пациентке кемінде үш жеке трейсер жүргізеді. 

Жүйелі трейсер кезінде инфекциялық бақылау, дəрілік құралдармен жұмыс істеу, 
ғимараттың қауіпсіздігі, сапаны басқару жүйелерінің барлық кезеңдері тексеріледі. Жүйелі 
трейсер əдісімен ақпарат жинау жəне ұйымды бағалау персоналға сауалнама жүргізуді, жеке 
бақылауды, құжаттарды жəне (немесе) пациенттердің медициналық карталарын шолуды 
қамтиды. Бұл ретте бір жүйенің əртүрлі кезеңдері тексеріледі. 

Бейінді трейсер барысында медициналық ұйымның осы түрі үшін ерекше жұмыс саласы 
бағаланады. Трейсердің осы түрін сарапшылар бағаланатын медициналық ұйымның бірегей 
сипаттамаларын жəне өзекті мəселелерін талдау үшін пайдаланады. Бейінді трейсердің 
мақсаты көрсетілетін медициналық көмектің əртүрлі кезеңдерінде пациенттің қауіпсіздік 
проблемаларын анықтау болып табылады. 

96. Бақылау аккредиттеу стандарттарының орындалуын бағалау əдістерінің бірі болып 
табылады, құжаттаманы шолу жəне (немесе) персоналға сауалнама жүргізу кезінде сарап-
шылар алған ақпаратты растау мақсатында жүргізіледі. Бақылау персоналға сауалнама 
жүргізумен қатар жүргізіледі.

97. Персонал арасында сауалнама,трейсер жəне бақылау жүргізу үшін жұмсалатын уақыт 
сыртқы кешенді бағалау ұзақтығының төрттен үш бөлігін құрайды.

98. Аккредиттеу стандарттарына сəйкестікті бағалау балл жүйесі негізінде жүргізіледі:
5 балл – стандарт талаптарына толық сəйкестік (жағдайлардың немесе бақылаулардың 

90%-100%-да орындалуы);
3 балл – стандарт талаптарына ішінара сəйкестік (жағдайлардың немесе бақылаулардың 

50%-89%-да орындалуы);
0 балл – стандарт талаптарына сəйкессіздік (жағдайлардың немесе бақылаулардың 0%-

49%-да орындалуы).
Стандарттың жекелеген өлшемшарты қолданылмайтын жағдайда тиісті бағанда 

«қолданылмайды» деген белгі қойылады. Стандарт бойынша орташа бағаны есептеу кезінде 
осы өлшемшарт ескерілмейді.

99. Сараптама тобы сыртқы кешенді бағалау нəтижелерін МҚСБЖ АЖ-ға енгізеді. Құпия 
ақпаратты (сыртқы кешенді бағалау барысында алынған денсаулық сақтау ұйымының қызметі 
туралы, пациенттер мен персонал туралы мəліметтер, оның ішінде МҚСБЖ АЖ-ға ақпарат 
енгізуді үшінші тұлғаға беру) жария етуге жол берілмейді.

100. Сыртқы кешенді бағалау нəтижелері МҚСБЖ АЖ-ға енгізілгеннен кейін стандарттардың 
бөлімдері (блоктары) бойынша толтырылған бағалау парақтарын сараптама тобының мүшелері 
топ жетекшісіне береді.

101. Стандарттың əрбір өлшемшарты бойынша баллдардың нақты жиынтығы осы 
Қағидаларға 23-қосымшаға сəйкес нысан бойынша МҚСБЖ АЖ аккредиттеу стандарттарының 
дəрежелері кестесіне сəйкес есептейді: 

1 дəреже - салмақтық коэффициенті «1,0»;
2 дəреже - салмақтық коэффициенті «0,9»;
3 дəреже - салмақтық коэффициенті «0,8».
 102. Медициналық ұйым көрсетілетін қызметтерінің бір бөлігін шарт бойынша қосалқы 

мердігер ұйымға орындауға беретін жағдайларда сараптама тобы медициналық ұйыммен 
шарт шеңберінде оның қызметінің аккредиттеу стандарттарына сəйкестігіне бағалау жүргізу 
үшін қосалқы мердігер ұйымға бару құқығын өзіне қалдырады.

103. Сыртқы кешенді бағалау аяқталғаннан кейін медициналық ұйым персоналының 
қатысуымен қорытынды жиналыс өткізіледі, онда сараптама тобы сыртқы кешенді бағалау 
нəтижелері туралы алдын ала есепті ұсынады.

104. Сараптама тобының жетекшісі сыртқы кешенді бағалау аяқталған күннен бастап бес 
жұмыс күні ішінде осы Қағидаларға 24-қосымшаға сəйкес нысан бойынша сыртқы кешенді 
бағалау нəтижелері туралы есепті медициналық ұйымға жібереді.

105. Сараптама тобы сыртқы кешенді бағалау аяқталғаннан кейін бес жұмыс күні ішінде 
сыртқы кешенді бағалау нəтижелерін аккредиттеу туралы шешім қабылдау үшін Аккредиттеу 
жөніндегі комиссияның қарауына шығарады.

106. Сыртқы кешенді бағалау жəне Аккредиттеу жөніндегі комиссия отырыстарының 
қорытындылары бойынша аккредиттеуші ұйым мынадай шешім қабылдайды: 

1) преаккредиттеу 1 дəреже стандарттарына 60%-дан кем, 2 дəреже стандарттарына 55%-
дан кем, 3 дəреже стандарттарына 50%-дан кем сəйкестігі болғанда беріледі; аккредиттеу 
туралы куəлік берілмейді;

2) аккредиттеудің екінші санаты 1 дəреже стандарттарына кемінде 60%, 2 дəреже стан-
дарттарына кемінде 55%, 3 дəреже стандарттарына кемінде 50% сəйкестігі болғанда беріледі;

3) аккредиттеудің бірінші санаты 1 дəреже стандарттарына кемінде 70%, 2 дəреже 
стандарттарына кемінде 65%, 3 дəреже стандарттарына кемінде 60% сəйкестігі болғанда 
беріледі;

4) аккредиттеудің жоғары санаты 1 дəреже стандарттарына кемінде 90%, 2 дəреже стан-
дарттарына кемінде 80%, 3 дəреже стандарттарына кемінде 70% сəйкестігі болғанда беріледі.

 107. Медициналық ұйымның өтініші тіркелген күннен бастап аккредиттеуші ұйым тиісті 
шешім шығарғанға дейінгі аккредиттеу жүргізу мерзімі қырық бес жұмыс күнінен аспайды.

108. Медициналық ұйым қызметінің аккредиттеу стандарттарына сəйкестігін тану 
мақсатында оларды аккредиттеуден аккредиттеуші ұйым мынадай жағдайларда:

1) медициналық ұйым ұсынған құжаттардың жəне (немесе) олардағы деректердің 
(мəліметердің) дұрыс еместігі анықталса;

2) медициналық қызметке тыйым салу туралысоттың заңды күшіне енген шешімі (үкімі) 
болса;

3) аккредиттеуді алуға байланысты арнайы құқықтан айыру туралы соттың заңды күшіне 
енген шешімі болса бас тартады.

109. Медициналық ұйымды аккредиттеу туралы шешім қабылданғаннан кейін бес жұмыс 
күні ішінде аккредиттеуші ұйым осы Қағидаларға 25-қосымшаға сəйкес нысан бойынша аккре-
диттеу туралы куəлікті береді. Аккредиттеу туралы куəліктің қолданылу мерзімі аккредиттеу 
туралы куəлік берілген күннен бастап үш жылды құрайды.

110. Аккредиттеуші ұйымның аккредиттеу жөніндегі шешімін ескере отырып, медициналық 
ұйым осы Қағидаларға 26-қосымшаға сəйкес нысан бойынша, түзету іс-шаралары жоспарын 
жасайды. 

Медициналық ұйымның басшысы бекіткен түзету іс-шаралары жоспары аккредиттеу 
стандарттары талаптарына сəйкессіздігін жою үшін сыртқы кешенді бағалау нəтижелері туралы 
есепті алғаннан кейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей аккредиттеуші ұйымға жіберіледі.

Преаккредиттеу туралы шешім қабылданған медициналық ұйым Түзету іс-шаралары 
жоспарын орындағаннан соң, шешім шығарылған күннен бастап үш айдан кейін ғана 
аккредиттеуге қайтадан өтініш береді.

7-тарау. Фокустық бағалау жəне аккредиттеуден 
кейінгі мониторинг жүргізу тəртібі

111. Медициналық ұйымға аккредиттеу Стандарттарына сəйкестікке аккредиттеу жүргізу 
кезінде фокустық бағалау жүргізілуі мүмкін. 

112. Медициналық ұйымды фокустық бағалауға мынадай шарттардың бірі негіз болып 
табылады:

1) сыртқы кешенді бағалау нəтижелерінің объективтілігіне күмəн келтіру;
2) аккредиттеуші ұйымға белгілі болған пациентке немесе персоналға қауіп төндіретін 

жағдай; 
3) Түзету іс-шаралары жоспарының тиісінше орындалмауы немесе аккредиттеуден кейінгі 

мониторингілеу барысында сыртқы кешенді бағалау кезінде ұсынылған жалған фактілерді анықтау.
113. Фокустық бағалау жүргізу туралы шешімді Аккредиттеу жөніндегі комиссия қабылдайды.
Медициналық ұйымға фокустық бағалау жүргізуге арналған сараптамалық топтың құрамына 

соңғы сыртқы кешенді бағалау жүргізген сарапшылар кірмейді. Сараптамалық топтық құрамы 
жəне фокустық бағалау жүргізу мерзімдері аккредиттеуші ұйымның бұйрығымен белгіленеді. 

114. Аккредиттеу жөніндегі комиссияның шешімі бойынша фокустық бағалау жүргізу үшін 
аккредиттеуші ұйым сарапшыларды тарта отырып, бағаланатын немесе аккредиттелген 
медициналық ұйымға жоспардан тыс баруды жүзеге асырады. 

115. Фокустық бағалау нəтижелері сараптама тобының жұмысы аяқталғаннан кейін он 
жұмыс күні ішінде аккредиттеу, берілген санатты өзгерту, немесе аккредиттеу туралы куəлікті 
кері қайтару туралы мəселені шешу үшін Аккредиттеу жөніндегі комиссияның отырысында 
қаралады. 

116. Аккредиттелген ұйымның аккредиттеу үрдісінің бөлігі аккредиттеуден кейінгі 
мониторинг мынадай үлгіде жүзеге асырылады:

1) түзету іс-шаралары жоспарының орындалу мерзімі өткен соң медициналық ұйым осы 
Қағидаларға 27-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Түзету іс-шаралары жоспарының орында-
луы туралы есепті аккредиттеуші ұйымға жібереді; 

2) аккредиттеу туралы куəліктің қолданылуының барлық мерзімі ішінде аккредиттеуші 
ұйым Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрінің 2015 
жылғы 27 наурыздағы № 173 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 10880 болып тіркелген) бекітілген Медициналық қызметтер көрсету 
сапасына ішкі жəне сыртқы сараптамаларды ұйымдастыру мен жүргізу қағидаларына сəйкес 
тоқсан сайын медициналық көрсетілетін қызметтер сапасының сыртқы индикаторларына 
мониторинг жүргізеді;

3) фокусты бағалау жүргізу үшін негіз болса жүзеге асырылады. 
117. Аккредиттеуден кейінгі мониторинг кезінде осы Қағиданың 112-тармағында көрсетілген 

шарттар анықталған жағдайда Аккредиттеу жөніндегі комиссияның отырысына аккредиттеу 
туралы куəлікті кері қайтарып алу мəселесі шығарылады.

118. Аккредиттеу туралы куəлік кері қайтарылып алынған жағдайда аккредиттеуші 
ұйым медициналық ұйымға жазбаша хабарлайды жəне өзінің сайтындағы аккредиттелген 
медициналық ұйымдардың деректер базасына тиісті өзгерістерді енгізеді.

Денсаулық сақтау саласындағы аккредиттеу қағидаларына 1-қосымша

__________________________________________________________________________
(аккредиттеуші ұйымның толық атауы)

Аккредиттеуші ұйым ретінде аккредиттеуге 
өтініш

_________________________________________________________________________
 (заңды тұлғаның толық атауы)

медициналық ұйымдарды сыртқы кешенді бағалауды, аккредиттеуден кейінгі мониторингті 
жүзеге асыруға, медициналық ұйымдар үшін аккредиттеу стандарттарының жобасын əзірлеуге 
жəне қайта қарауға, Қазақстан Республикасының аумағында сыртқы кешенді бағалау 
жүргізу үшін сарапшыларды оқытуға жəне іріктеуге арналған аккредиттеуші ұйым ретінде 
аккредиттеуді сұраймын. 

Ұйым туралы мəліметтер:
1. Меншік нысаны:  ______________
2. Құрылған жылы:_______________
3. Мемлекеттік тіркеу туралы куəлік (анықтама): ___________________________________
   (№, кім жəне қашан берді)
4. Мекен жайы: ______________________________________________________________
  (индекс, қала, аудан, облыс, көше,үйдің №, телефон, факс)
5. Есеп айырысу шоты:________________________________________________________
(шот №, банктің атауы жəне орналасқан жері)
6. Қоса берілетін құжаттар тізімдемесі: __________________________________________
Ұйымның басшысы: __________________________________________________________
  (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) жəне қолы)
Өтініш берушінің байланыс деректері: ___________________________________________
  (электронды мекенжайы, жұмыс жəне ұялы телефондары)
Мөрдің орны
Күні 20__ ж. «____» _____________________
Өтінім қарауға 20___ж. «_____»___________ қабылданды.
___________________________________________________________________________

(Министрліктің өтінішті қабылдаған жауапты адамының қолы, тегі)

Денсаулық сақтау саласындағы аккредиттеу қағидаларына 2-қосымша

нысан

Аккредиттеуші органды өзін-өзі бағалау жүргізу бойынша аккредиттеу 
стандарттары

№ 
р/с 

Стандарттың талабы Стандартты аяқтау нысаны Уəкілетті 
органның 

белгісі:
сəйкес 

келеді/сəйкес 
келмейді

1 Ұйымда нақты əзірленген əдеп 
құқықтары бар 

Стратегиялық даму жоспары

2 Ұйымның қызметі ұйымның 
персоналына қолжетімді 
құндылықтармен нақты 
анықталған 

Ұйымның бекітілген 
құндылықтары бар Ұйымның 
ережесі 

3 Аккредиттеу туралы шешімнің 
дербестігін жəне объективтілігін 
қамтамасыз ететін қағидалардың 
болуы; шешімдердің барлық 
түрлерін қабылдау кезінде 
мүдделер қақтығысының 
болмауы; аккредиттеу функ-
цияларын жəне консалтингті 
ұйымның бөлімшелері мен 
қызметкерлері арасында қатаң 
түрде бөлу 

Аккредиттеу туралы шешім 
қабылдау қағидалары.
Консультациялық қызметтер 
көрсету қағидалары.

4 Ұйымның құқық белгілейтін 
құжаттарының болуы, соған 
сəйкес медициналық ұйымдарды 
бағалау аккредиттеуден 
кейінгі мониторинг, сыртқы 
кешенді бағалау жүргізу үшін 
сарапшыларды оқыту жəне іріктеу 
жəне медициналық ұйымдардың 
қызметкерлерін оқыту ұйым 
қызметі бағыттарының бірі болып 
табылады

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу 
туралы куəлігінің (анықтаманың) 
көшірмесі.
Жарғы (функциялары жəне 
қызметі сипатталған).

5 Сыртқы кешенді бағалау 
барысында медициналық 
ұйымнан алынған ақпаратпен 
жұмыс істеу қағидалары

Əзірленген Ақпаратпен жұмыс 
істеу қағидалары

6 Шешімнің барлық түрін 
қабылдауға жіберетін 
Директорлар кеңесі немесе 
байқау кеңесі бекіткен əдеп 
қағидаттардың міндетті кешені 

Бекітілген əдеп қағидаттары: 
құпиялылықты, дербестікті, 
объективтілікті мен əділдікті жəне 
басқа қағидаттарды қамтиды.

7 Ұйымның 
персоналы,сарапшылары, 
мүдделі тараптары арасындағы 
жəне жалпы халықпен өзара іс-
қимылды бағыттайтын іскерлік 
əдеп кодексінің болуы

Бекітілген Іскерлік əдеп кодексі

8 Құрамында мүшелерінің 
тағайындалуына қойылатын 
талаптарды қоса алғанда, Ұйым 
жұмысының тəртібін айқындайтын 
құжаттың болуы; жауапкершілік 
аясы, оның ішінде мүшелердің 
аккредиттеуші органмен 
жұмыстан тыс жауапкершілігі

Ұйымның қызметі жəне 
аккредиттеу туралы шешімдер 
қабылдау туралы ереже; 
Ұйымның комиссия(лар)сы 
туралы ереже;
Ұйымның мүшелерін бекіту 
туралы отырыстардың 
хаттама(лар)сы
Ұйым комиссиясының қызметі 
туралы ереже

9 Ұйым қауіпсіздік мəдениетін 
қолдайды, сапаны жəне 
жетілдіруді жақсартады, тұрақты 
ұйым құруға жауапты болады 

Ұйымның қызметі туралы ереже 

10 Мəлімделген қызметі, мақсаттары 
жəне стратегиялық жағынан 
бекітілген одан шығатын 
міндеттері аясындағы нақты 
тұжырымдалған саясаты бар 

Өкілеттілігі мен стратегиялық 
жоспарлауды қадағалау, 
аккредиттеу стандарттарын 
əзірлеу; есептілікті, мониторингті 
қоса алғанда елдің заңнамасына 
сəйкестілік; корпоративтік 
нормативтік құжаттарды бекіту 
жəне бақылау; коммуникация 
жоспарларын енгізу үшін 
жауакершілігін бейнелейтін 
Ұйымның қызметі туралы ереже; 
Мақсаттары мен міндеттері 
көрсетілген стратегиялық жоспар 

11 Ұйымның басшылығы жыл сайын 
қаржы-шаруашылық қызметінің 
жоспарын бекітеді

көрсете отырып, өкілеттіктері 
мен күрделі жəне операциялық 
бюджетті бекітуді қоса алғанда, 
қаржы қызметін қадағалауға 
жауапкершілігі көрсетілген 
Ұйымның қызметі туралы 
ереже; ұйымды ресурстармен 
қамтамасыз ету.

12 Ұйым сыртқы кешенді бағалау 
процестерінің, ұйымның қызмет 
көрсету стандарттарының 
құпиялылығы туралы нұсқама 
беруді (бағдарлауды) жəне 
үздіксіз оқытуды жоспарлайды 
жəне жүзеге асырады

Ұйым мүшелеріне нұсқама беру 
журналы.
Ұйымды үздіксіз оқыту 
бағдарламасы.

13 Ұйым ұйымның жұмыс 
істеуін жəне коммуникативтік 
дағдыларды басқару саясаты 
мен рəсімдерін əзірлейді жəне 
қолданады 

Қарым-қатынас жоспары
Ұйым қызметін жақсарту бойынша 
сауалнама;
Бірлескен жобалар немесе 
қауымдастықтар мен ұйымдарға 
мүшелік тізімі

14 Ұйым қызметін индикаторлар 
негізінде əзірлейді жəне 
бағалайды

Ұйымның қызмет 
индикаторларының жəне 
бірінші басшының оған берілген 
өкілеттілігі функциялары тізімі

15 Операциялық басқару,сыртқы 
кешенді бағалауды ұйымдастыру 
функциялары енгізілген Ұйым 
басшысының функциялары мен 
өкілеттіліктері

Ұйымның бірінші басшысының 
лауазымдық нұсқаулығы

16 Консультациялық 
функциялардыңұйымның 
аккредиттеуші функциясына (буы-
нына)əсерін болдырмау тармағы 
көрсетілген қызметкерлердің 
жауапкершіліктерін əзірлейді 

Ұйымдық құрылым.
Персонал бағдарының 
бағдарламасы.

17 Ұйымбарлық көрсетілетін 
қызметтерге, оның ішінде қосалқы 
мердігер ұйымға берілген 
қызметтерге жауапкершілікті 
көрсете отырып шарт əзірлейді 

Құзыреттілікке,қызметтер сапасы 
мен мониторингке қойылатын 
талаптар көрсетілген қосалқы 
мердігер ұйымға қызметтерді 
беру шартының типтік үлгісі

18 Ұйым қолдау бойынша 
қызметтерді қоса алғанда 
ұйымның жұмыс істеуі 
үшін қажетті тауарлар мен 
қызметтердің тізімін айқындады

Ақпараттық қызметтерді қолдау, 
бухгалтерлік есеп, заңнамалық 
сүйемелдеу жөніндегі 
қызметтерді қоса алғанда 
тауарлар мен қызметтер тізімі.

19 Өлшенетін мақсаттар (даму 
бағыттары)мен міндеттері 
көрсетілген Ұжымдық түрде 
əзірленген Стратегиялық жоспар

Бес жылға арналып бекітілген 
стратегиялық даму жоспары

20 Міндеттерді, ресурстарды 
немесе міндеттерге қол жеткізу 
іс-шараларын қамтитын 
стратегиялық жоспарға сəйкес 
əзірленген операциялық жоспар

Күнтізбелік жылдың 12 айына 
бекітілген операциялық жоспар

21 Қаржылық жоспарлау жəне 
бюджеттеу процесі бар

Күнтізбелік жылдың 12 айына 
бекітілген қаржылық жоспар жəне 
бюджет

Денсаулық сақтау саласындағы аккредиттеу қағидаларына 3-қосымша

нысан

Қазақстан Республикасының Елтаңбасы
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

Аккредиттеуші органды аккредиттеу туралы 
куəлік

 ________________________________________________ берілді
(ұйымның атауы)

 2009 жылғы 18 қыркүйектегі «Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» 
Қазақстан Республикасы Кодексінің негізінде жоғарыда аталған ұйым медициналық ұйымдарға 
сыртқы кешенді бағалауды, аккредиттеуден кейінгі мониторингті, сыртқы кешенді бағалау 
жүргізу үшін сарапшыларды оқытуды жəне іріктеуді жəне Қазақстан Республикасының 
аумағындағы медициналық ұйымдар қызметкерлерін оқытуды жүзеге асыру үшін 5 (бес) жыл 
кезеңге 20____жылғы «____»______________ дейін аккредиттеуші орган ретінде аккредиттелді.

Денсаулық сақтау саласындағы 
уəкілетті органның басшысы____________  __________________________ 
            (қолы)   (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
Мөрдің орны
Куəліктің берілген күні 20____ж. «____»_____________________ 
Қала _________________________

Денсаулық сақтау саласындағы аккредиттеу қағидаларына 4-қосымша

нысан
 _________________________________________________________________

(аккредиттеуші органның толық атауы)

Өтініш
Денсаулық сақтау саласындағы мамандардың кəсіптік даярлығын

бағалау жəне біліктілігінің сəйкестігін растау жөніндегі қызметті
_________________________________________________________________

аумағында (Қазақстан Республикасы аумағындағы өңірді көрсету) жүзеге
асыруға_______________________________________________________

(заңды тұлғаның толық атауы)
аккредиттеуді сұраймын.
Ұйым туралы мəліметтер:
1. Меншік нысаны
_____________________________________________________________________________
2. Құрылған жылы_____________________________________________________________

3.Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куəлік (анықтама)____________________________
_____________________________________________________________________________
(№, кім жəне қашан берді)
4. Мекенжайы_________________________________________________________________
  (индекс, қала, аудан, облыс, көше, үйдің №, телефон, факс)
5. Есеп айырысу шоты_________________________________________________________
  (шот №, банктің атауы жəне орналасқан жері)
6. Филиалдары, өкілдіктері
____________________________________________________________________________

(орналасқан жері жəне деректемелері)

7. Қоса берілетін құжаттар_______________________________________________________
____________________________________________________________________________
Ұйымның басшысы 
_____________________________________________________________________________

(қолы)(тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
Мөрдің орны
20___ жылғы «___» ______________

_____________________________________________________________________________
(аккредиттеуші органмен байланысуға жауапты қызметкердің тегі, аты,

əкесінің аты (бар болса), телефоны)

Өтініш 20___жылғы «___» ___________ қарауға қабылданды.
_____________________________________________________________________________
 (аккредиттеуші органның жауапты адамының қолы, тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

Денсаулық сақтау саласындағы аккредиттеу қағидаларына 5-қосымша

Денсаулық сақтау саласындағы мамандардың кəсіптік даярлығын бағалау жəне 
біліктілігінің сəйкестігін растау жөніндегі қызметті жүзеге асыруға аккредиттелетін 

ұйымның персоналы туралы мəліметтер
_________________________________________________________________

(ұйымның атауы)

р/с
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бойынша 
бағалау 

жөніндегі 
ұйымдағы

1 2 3 4 5 6 7 8
Ұйымның басшысы 
_______________  ____________________________________________
 (қолы)            (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

Мөрдің орны

20___жылғы «____»__________

Денсаулық сақтау саласындағы аккредиттеу қағидаларына 6-қосымша

нысан

Денсаулық сақтау саласындағы мамандардың кəсіптік даярлығын бағалау жəне 
біліктілігінің сəйкестігін растау қызметін жүзеге асыруға аккредиттелетін ұйымның 

симуляциялық жəне медициналық жабдықтарының тізбесі
р/с
№

Атауы Дайындаушы 
зауыт

Шығарылған 
жылы

Үлгісі Саны Ескертпе

 Ұйымның басшысы 
 ____________ _______________________________________________
 (қолы)   (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
 
 Мөрдің орны
 20___жылғы «____»__________

Денсаулық сақтау саласындағы аккредиттеу қағидаларына 7-қосымша

нысан

Денсаулық сақтау саласындағы мамандардың кəсіптік даярлығын бағалау жəне 
біліктілігінің сəйкестігін растау жөніндегі ұйымға арналған аккредиттеу стандарттары

 бөлім «Басшылық»

 № Өлшенетін өлшемшарттар 0 
балл

1 
балл

2 
балл

1. Басқару
Ұйымда оның құқықтық мəртебесі мен жауапкершілігіне сəйкес тиімді басқару 

жүзеге асырылады.

1.1
Құқық белгілейтін құжаттары бар, оларға сəйкес денсаулық 
сақтау саласындағы мамандардың кəсіптік даярлығын 
бағалау мен біліктілігінің сəйкестігін растау ұйым қызметі 
бағыттарының бірі болып табылады.

1.2
Өтінім берілген қызмет аясының саласында нақты 
қалыптастырылған саясаты, мақсаты жəне олардан туындай-
тын міндеттері, ұйымның бекітілген стратегиялық жəне жедел 
жоспарлары бар

1.3
Алға қойылған мақсаттар мен міндеттерді орындау үшін 
ұйымды тиісті ресурстармен қамтамасыз ететін бюджетті 
бекітеді 

1.4  Ұйымның персоналы үшін нормативтік құқықтық актілер база-
сына қолжетімділікті қамтамасыз етеді 

1.5 Тоқсанына 1 реттен сиретпей жұртшылыққа көрсетілетін 
қызметтер жəне оларды алу талаптары туралы ақпарат береді

1.6
Шешім қабылдағанда жəне клиенттерге қызмет көрсету 
кезінде қызметкерлердің мінез-құлық ережелерін айқындау 
кезінде ұйымның басшылыққа алатын əдеп нормаларының 
міндетті кешенін əзірлейді

1.7
Ұйым басшысының жəне əрбір құрылымдық бөлімше 
қызметкерлерінің функциялары мен өкілеттіліктері бекітілген 
лауазымдық нұсқаулықтарда айқындалған 

1.8
Ұйым ықтимал тəуекелдерді айқындайды, тұрақты түрде 
оларға мониторинг жəне бағалау жүргізеді, сондай-ақ 
көрсетілетін қызметтердің сапасын арттырады

1.9

Қызмет көрсету бойынша алға қойылған міндеттерді орын-
дау мақсатында құзыретті штатты тағайындау, іріктеу, оқыту, 
бағалау, көтермелеу, сақтау жəне тартуды қамтитын штатты 
басқару бойынша саясатты мен рəсімді əзірлейді жəне пай-
даланады 

1.10
Ұйым үміткерлерге қызметті ұсыну кезінде персонал мен 
үміткерлердің үй-жайлар алаңдарына қажеттіліктері мен өз 
бөлімшелерін орналастыруды қамтамасыз етеді

 2. Стратегиялық жəне жедел жоспарлау 

2.1
Ұйымның стратегиялық жоспарында ұйымның миссиясын 
жүзеге асыру үшін ұзақ мерзімді мақсаттар, міндеттер, стра-
тегиялар жазылады 

2.2
Жедел жоспар стратегиялық жоспардың негізінде əзірленеді 
жəне ұйымның барлық құрылымдық бөлімшелерімен 
келісіледі 

2.3 Стратегиялық жəне жедел жоспарлардың нəтижелеріне мони-
торинг жүзеге асырады 

 бөлім «Ресурстарды басқару»
3. Қаржыны басқару

3.1 Ұйым басшылығы жыл сайын қаржы-шаруашылық қызметтің 
жоспарын бекітеді

3.2
Кірістер, шығындар жəне көрсетілетін қызметтерге 
жұмсалатын шығыстар бюджетпен салыстырыла отырып, 
жүйелі түрде қадағаланады жəне ұйымның басшылығына ай 
сайынғы қаржылық есептер түрінде тапсырылады

3.3 Ішкі қаржылық бақылау жəне аудит жүйесі жұмыс істейді
3.4 Ұйымда сыртқы қаржылық аудит жүргізіледі

 4. Ақпараттық басқару 
4.1  Ұйымда оның қызметін басқару бойынша бірыңғай 

автоматтандырылған ақпараттық жүйе бар 

4.2  Ұйым қызметтік ақпараттың құпиялылығын, қауіпсіздігін жəне 
тұтастығын қамтамасыз етеді 

5. Төтенше жағдайларды жəне өртке қарсы қауіпсіздікті басқару
5.1 Бағалау ұйымы өрт немесе өзге де төтенше жағдайға егжей-

тегжейлі іс-шаралар жоспарын əзірлейді

5.2
Ұйымның персоналы эвакуациялау кезіндегі персоналды 
бағдарлау рəсімін қоса алғанда, ТЖ кезіндегі ден қою жоспа-
рына сəйкес жыл сайын оқудан өтеді жəне оқу дабылы бой-
ынша іс-шараларға қатысады

6. Жабдықтар мен шығыс материалдарын қауіпсіз пайдалану

6.1
Ұйым көрсетілетін қызметтерді қамтамасыз ету үшін 
бес жылда 1 реттен сиретпей компьютерлік техниканы 
жаңартуды жəне ауыстыруды жоспарлайды жəне жүзеге 
асырады

6.2

Ұйым жабдықты қауіпсіз жəне дұрыс пайдалануды жаңа, 
сонымен бірге қолданыстағы жабдық пен медициналық 
құралдарды пайдаланатын барлық қызметкерлерді қауіпсіз 
пайдалану жəне техникалық қызмет көрсету бойынша 
нұсқамадан өткізу арқылы қамтамасыз етеді 

 бөлім «Денсаулық сақтау мамандарының білімдері мен 
дағдыларын бағалауды ұйымдастыру» 

7. Ұйымның қызметі денсаулық сақтау мамандары мен медициналық білім жəне 
ғылым ұйымдарын бітірушілердің білімдері мен дағдыларына тəуелсіз бағалау 

жүргізуге байланысты

7.1

Денсаулық сақтау саласындағы мамандардың біліктілігінің 
сəйкестігін растау жөніндегі іс-шаралар шеңберінде 
денсаулық сақтау саласындағы мамандардың практикалық 
дағдыларын бағалауды ұйымдастыру жəне жүргізу бойынша 
жұмыс тəжірибесі бар 

7.2
Денсаулық сақтау субьектілерінің өтініштері бойынша 
денсаулық сақтау саласындағы мамандардың білімдері мен 
практикалық дағдыларына тəуелсіз бағалауды ұйымдастыру 
жəне жүргізу бойынша жұмыс тəжірибесі бар

7.3
Қазақстан Республикасының медициналық білім жəне 
ғылым ұйымдарының интернатурасын жəне резидентурасын 
бітірушілердің білімін тəуелсіз бағалауды ұйымдастыру жəне 
жүргізу бойынша жұмыс тəжірибесі бар 

7.4

Білім мен дағдыларды бағалау, емтихан материалы 
мен симуляциялық оқыту циклдерін құру жəне сараптау 
мəселелері бойынша халықаралық консультанттардан 
оқыған мамандар арасынан соңғы үш жыл ішінде кемінде 15 
адам қызметкерлер штаты бар

7.5

Астанада, республикалық маңызы бар қалада жəне 14 өңірде 
(облыс орталықтарында) денсаулық сақтау мамандарының 
білімі мен дағыдыларын тəуелсіз бағалау жүргізу үшін 
бағалау жөніндегі ұйым тартқан, бағалауда тəжірибесі бар, 
бағалау жөніндегі ұйымда оқытылған жəне онымен шарттық 
қатынастарда тұрған кемінде бір сарапшысы, кемінде бес 
емтихан алушысы, кемінде екі стандартталған пациенті бар 

7.6

Бейнебақылау жүйесімен жабдықталған, бағалау жүргізу 
үшін ауданы кемінде 600 ш.м, оның ішінде – 250 ш.м ұйым 
персоналын орналастыруға арналған, кемінде 80 ш.м. 
компьютерлік сыныпқа, кемінде 270 ш.м. симуляциялық 
жабдықты орналастыруға арналған 12 (оң екі) клиникалық 
станция үшін жекелеген бөлмелері бар үй-жайы бар 

7.7

Денсаулық сақтау саласындағы мамандардың кəсіптік 
даярлығын бағалауды ұйымдастыруға жəне жүргізуге 
арналған қоса берілетін Медициналық жəне (немесе) 
симуляциялық жабдықтар тізбесіне сəйкес симуляциялық 
жабдығы, ілеспе жабдығы жəне шығыс материалдары бар

7.8

Бағалау жөніндегі ұйым қызметкерлерінің: дербес компью-
терлермен, принтерлермен, кеңсе жиһазымен, телефон жəне 
интернет байланысымен, электрондық кітапхана базасымен, 
ақпараттық лицензиялық іздестіру бағдарламаларымен 100 
% жабдықталуы

7.9
12 (он екі) клиникалық станцияда симуляциялық оқытуды 
синхронды жазу жүйесі жəне дыбыс-бейне жазбалары мен 
трансляцияға арналған жабдықтары бар

7.10

Денсаулық сақтау мамандары мен медициналық білім жəне 
ғылым ұйымдарын бітірушілерге тəуелсіз бағалау жүргізу 
үшін емтихан материалын əзірлеу жəне сараптау бойын-
ша сарапшылар банкі, бағалау жөніндегі ұйыммен шарттық 
қатынастарда тұратын кемінде 40 сарапшысы бар

7.11

Денсаулық сақтау саласындағы мамандардың кəсіптік 
даярлығына тəуелсіз бағалау жүргізу жəне біліктілікке 
сəйкестігін растау жəне Қазақстан Республикасының 
медициналық білім жəне ғылым ұйымдарын бітірушілерді 
тəуелсіз бағалау үшін əзірленген, əрбір медициналық 
мамандық бойынша мемлекеттік жəне орыс тілдерінде 
кемінде 200 тест тапсырма бар уəкілетті органмен келісілген 
тест тапсырмаларының банкі бар

7.12

Денсаулық сақтау саласындағы мамандардың кəсіптік 
даярлығына тəуелсіз бағалау жүргізу жəне біліктілікке 
сəйкестігін растау үшін уəкілетті органмен келісілген клиникалық 
сценарийлер банкі бар: медициналық мамандықтардың 
негізгі бейіндері (терапия, хирургия, педиатрия, акушерлік 
жəне гинекология, анестезиология жəне реаниматология, 
стоматология) бойынша кемінде 10 клиникалық жағдай

7.13

Денсаулық сақтау саласындағы мамандардың жəне 
Қазақстан Республикасының медициналық білім жəне 
ғылым ұйымдарын бітірушілердің білімдері мен практикалық 
дағдыларына жүргізілген тəуелсіз бағалау нəтижелерін рас-
тау бойынша құжаттаманы ұсынады: соңғы екі жыл ішіндегі 
есептер/талдамалық анықтамалар

Денсаулық сақтау саласындағы мамандардың кəсіптік даярлығын бағалауды 
ұйымдастыруға жəне жүргізуге арналған медициналық жəне (немесе) симуляциялық 

жабдықтар, аппаратура жəне құрал-саймандар тізбесі
 

р/с
Симуляциялық, 

медициналық жəне 
(немесе) арнайы 

жабдық, аппаратура 
жəне құрал-саймандар 

атауы

Симуляциялық, 
медициналық 
жəне (немесе) 

арнайы жабдық, 
аппаратура жəне 

құрал-саймандардың 
техникалық 

мүмкіндіктерінің 
қысқаша сипаттамасы

0 балл 
(жабдық 
жоқ не-

месе 
шыға-

рылған 
күні 10 

жылдан 
артық)

1 балл 
(жаб-

дықтың 
шыға-

рылған 
күні 5 

жылдан 
артық)

2 балл 
(жаб-

дықтың 
шыға-

рылған 
күні 5 
жылға 
дейін)

1 Босануды ұқсастыратын 
көп функциялық 
компьютерлік манекен 
(босанатын əйел жəне 
жаңа туған нəресте)

Əйелдің физиологиялық 
жəне патологиялық 
босануын көрсету, орыс 
тіліндегі бағдарламалық 
жасақтама, бағдарламаға 
сызықтық, тармақты 
клиникалық сценарийлерді 
енгізу, Леопольд əдісін 
көрсету мүмкіндігі 

2 Бағдарламалық 
жасақтамасы бар жүрек-
өкпесі ауыратын пациенттің 
имитаторы - миокард 
инфаркті модулі қойылған 
12 бөлікке ЭКГ-ден негізгі 
өмір сүру көрсеткіштерін 
мониторингтеу жəне жазу 
мүмкіндігі бар, əртүрлі 
жағдайдағы командада 
кезек күттірмейтін 
көмек көрсетуге 
арналған қашықтықтан 
басқарылатын мобильді 
манекен 

Тыныс алу жолдары, қан 
айналымы асқынуларын 
ұқсастыратын, дəрілік 
заттарды енгізуді 
анықтайтын жүйесі, 
физиологиялық 
көрсеткіштерді көрсететін 
мониторы, сенсорлық 
экраны бар ДК, Bluetooth® 
технологиясы көмегімен 
цианозды ұқсастыру, 
дыбысты шығару бар

3 Ересек адамның 
интерактивті 
имитаторы, негізгі өмір 
сүру көрсеткіштерін 
мониторингтеу жəне жазу 
мүмкіндігі бар əртүрлі 
жағдайдағы командада 
кезек күттірмейтін 
көмек көрсетуге 
арналған қашықтықтан 
басқарылатын мобильді 
манекен 

Ересек адамның тыныс 
алу жолдары, қан 
айналымы жүйесінің 
əр түрлі асқынуларын 
ұқсастыратын 
бағдарламалық 
жасақтама 
Интубация, цианозды 
ұқсастыру, дыбыс 
шығару, кеуде қуысының 
көтерілуін жəне төмен 
түсуін ұқсастырудың 
автоматтық жүйесі бар 

4 Дене массасы 1300 грамм 
жаңа туғандарға кезек 
күттірмейтін медициналық 
көмек көрсету үшін 
компьютерлендірілген 
неонаталды мониторы 
бар пациент-шала туған 
сəбидің интерактивті 
имитаторы 

Бағдарламалық 
жасақтама, тыныс алу 
жолдары асқынуларын, 
қан айналымын 
ұқсастыру, интубацияны, 
кеуде қуысының көтерілуін 
автоматты ұқсастыру, 
цианозды, дене массасы 
1300 грамм шала туған 
нəрестенің дыбысын 
шығаруын ұқсастыру 

5 Ноутбук жəне принтер 
жиынтығында бар, 
интернет-ресурс 
арқылы қашықтықтан 
басқаруға болатын жүрек 
дефибрилляциясының 
практикалық жұмысына 
арналған фантом жүйе

Дефибрилляцияны, 
дəрілік препараттарды 
дəрі-дəрмектік 
енгізуді көрсету, ЭКГ-
диагностиканың мүмкіндігі 
– ересек адамның 
бөлігін ЭКГ арқылы 
мониторингтеу

6 5-8 жастағы баланың 
компьютерлік робот-си-
муляторы

Бағдарламалық жасақтама, 
тыныс алу жолдарының 
асқынуларын ұқсастыру, 
артерияның соғуын, кеуде 
қуысының көтерілуін 
көрсету, цианозды, 5-8 
жастағы баланың дыбыс 
шығаруын ұқсастыру 

(Жалғасы. Басы 18-бетте) 

(Жалғасы 20-бетте) 
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7 Жүктіліктің бірінші 
триместрінде жүктілікті 
зерттеуге арналған УДЗ 
тренажеры (акушерлік 
ультрадыбыстық 
манекен)

Тренажер 147 нүктеде 
зерттеу жүргізуге 
мүмкіндік беретін 
трансабдоминалдық 
жəне трансвагиналдық 
сканерлеудің 
ультрадыбыстық 
датчигімен жабдықталған

8 Эндоскопияда 
практикалық дағдыларды 
жұмысына арналған 
виртуалды симулятор 
(төменгі тыныс алу 
жолдары жəне асқазан-
ішек жолы)

Клиникалық жағдайларды 
виртуалды режимде 
үлгілеу: эндоскопия, 
колоноскопия, 
бронхоскопия 

9 Базалық жүрек-өкпе 
реанимациясына 
арналған манекен-
тренажер 

ЖӨР параметрлерін 
көрсететін бақылау-
өлшеу аспаптарымен 
бірге дефибрилляция 
жүргізу мүмкіндігі 
бар жүрек-өкпе 
реанимациясын жасауды 
көрсету 

10 Ересек адамды 
интубациялауға арналған 
тренажер 

Құтқару əрекеттерін 
жүргізген кезде тыныс 
алу жолдарының, 
өңештің жəне асқазанның 
интубациясын көрсету 

11 Орталық венаны 
катетерлеуге арналған 
фантом 

Фантом ересек адамның 
орталық веналарын 
катетерлеу бойынша 
клиникалық тəжірибені 
ынталандыру үшін беткі 
анатомиялық бөлшектерді 
жəне функционалдық 
дəлдікті қамтиды 

12 Перикардиоцентезге жəне 
плевралық дренажға 
арналған фантом

Перикардиоцентез жəне 
плевралық дренаж 
жүргізу, оның ішінде 
плевралық дренаждық 
түтіктерді қою техникасы 
бойынша дағдыларды 
бағалау мүмкіндігі

13 Жалпы хирургияда тігу 
дағдыларын зерттеуге 
арналған жиынтық 

Жиынтық хирургиялық 
бейіндегі практикалық 
дағдыларды көрсетуге 
арналған. Əртүрлі 
мақсатты модульдері 
бар платформаларды 
қолдануға арналған 
жиынтық бар

14 Люмбалдық пункцияға 
арналған фантом

Тіндердің кедергісін 
жəне инені жылжытуға 
қарай оның өзгеруін 
сезінуге мүмкіндік беретін 
материалдың иілгіштігі 
жоғары люмбалдық 
пункция жүргізу жəне 
ми жұлын сұйығынан 
сынама алу дағдыларын 
көрсетуге арналған 

15 Жұлын пункциясына 
арналған фантом

Ықтимал қауіпті 
жұлын инъекциясы 
емшарасының 
күрделі практикалық 
дағдысын көрсетуге 
мүмкіндік береді: жұлын 
анестезиясы, люмбалдық 
пункция, эпидуралдық 
анестезия, каудалдық 
анальгезия, сакралдық 
жүйке блогы, люмбалдық 
симпатикалық блок 

16 Кеңейтілген жарақат-мэн 
фантом-жүйесі 

Ересек адамға 
жасалатын хирургиялық 
манипуляциялар 
бойынша практикалық 
дағдыларды бағалауға 
мүмкіндік береді (құрсақ 
қуысы, кеуде, мойын)

17 12 станцияда синхрондық 
жазбаға, бейне-ды-
быс жазбасына жəне 
трансляцияға арналған 
жүйе 

Əрбір бөлмеде 2 кескінде 
(бөлменің ішін түгел 
қамту үшін) дыбыс бейне 
түсірілімін жасауға 
мүмкіндік беретін жəне 12 
станцияны бір мезгілде 
трансляциялайтын 12 
станцияда бейне-дыбыс 
жазбасы жəне трансляция 
жүйесі. Жүйеде 
жазбаларды мұрағаттау 
қызметі бар

18 Жиынтығында қанның 
имитациясы бар 
босандыру имитаторының 
акушерлік фантомы

Акушерлік фантом 
жатырды, босану 
жолдары имитациясы 
көрсетілген, бала 
жолдасы мен ұрық 
бөлінісіндегі жамбас 
болып табылады. 
Манекен жиынтығында 
қан имитаторы бар 
патологиялық жəне 
физиологиялық 
босандыруларды 
қабылдау техникасын 
көрсетуге арналған

19 Жиынтығында акушерлік 
төсегі бар босандыруды 
ұқсастыратын кеңейтілген 
акушерлік фантом

Акушерлік фантом 
жатырды, босану 
жолдары имитациясымен, 
бала жолдасы мен 
ұрық модельдері бар 
жамбас. Жиынтығында 
акуршерлік төсегі бар 
ұрық əртүрлі жатқан 
кездегі босандыруды 
қабылдау техникасын 
демонстрациялауға 
арналған манекен 

20 Пациентті күтуге арналған 
жетілдірілген манекен, 
жүрек-өкпе реанимаци-
ясын мониторға түсіру 
(кеңейтілген нұсқа)

Пациентті күтуге арналған 
ересек адамның манекені, 
кеңейтілген нұсқа 
дегеніміз шашты күтуге 
арналған паригі жəне 
алынып-салынатын тіс 
протездері, сыртқа қатты 
дыбыс шығаратын жəне 
жүрек пен өкпенің əртүрлі 
дыбыстарының нұсқасы 
болатын виртуалды сте-
тоскопы бар анатомиялық 
жағынан дұрыс дене 
болып табылады. 
Сондай-ақ жиынтығында 
реанимация 
кезінде жүрек-өкпе 
функцияларының 
қызметін мониторға түсіру 
мүмкіндігі көзделген. 

21 Жиынтығында 
ауыстырылатын 
қаптамалары 
бар кеңірдектің 
интубациясына арналған 
электрлі үлгі 

Ересек адамның 
тынысалу жолдарына 
ауа өткізгішті қою жəне 
өкпені жасанды желдету 
дағдыларын көрсетуге 
арналған тренажер

22 Жиынтығында 
ауыстырылатын 
қаптамалары жəне қан 
имитаторы бар əртүрлі 
инъекция дағдыларын 
көрсетуге арналған 5 
жасар бала қолының 
үлгісі 

Вена ішіне инъекция 
салу жəне қан 
алу дағыдыларын 
көрсету үшін венаның 
топографиялық 
орналасуы анық көрінген 
бес жастағы бала 
қолының үлгісі 

23 Жаңа туған нəрестеге 
арналған Амбу қабы жəне 
ларингоскоптар жинағы 
бар жаңа туған баланың 
кеңірдегіне интубация 
жасауға арналған оқу 
үлгісі 

Эндотрахеалы интубация 
бойынша дағдыларды 
көрсету. 
Тренажержаңа туған 
нəрестенің анатомиялық 
дұрыс толық мөлшерлі 
басы түрінде ұсынылған, 
ол ларингоскопты дұрыс 
тереңдікке, бұрышпен жəне 
қысыммен енгізуге оқытуға 
мүмкіндік беруі тиіс. 

24 Сəбидің интубациялық 
тренажері

Тіреуішке қойылған сəби 
басының шынайы үлгісі 
түрінде көрсетілген 
жəне сəбиге интубация 
жүргізуге мүмкіндік 
береді.

25  Жиынтығында 
электрокардиографтың 
түрлі модульдері бар 
ультрадыбыстық зерттеп-
қарау нəтижелерін 
таратып жазу дағдыларын 
үйретуге арналған 
тренажер (ересек 
адамның кеуде мүсіні) 

Тренажер ішкі 
ағзалардың 258 жерінде 
ультрадыбыстық зертте-
қарау жүргізу бойынша 
дағдыларды көрсетуге 
мүмкіндік береді.

26 Жиынтығында 
ауыстырылатын 
қаптамалары бар пункцияға 
жəне хирургиялық 
микротрахеостомияға, 
коникотомияға арналған 
тренажер

Тренажер пункциялар 
жəне хирургиялық 
микротрахеостомия, 
коникотомия жүргізу 
бойынша дағдыларды 
бағалауға мүмкіндік 
береді. 

Барлығы:

Денсаулық сақтау саласындағы аккредиттеу қағидаларына 8-қосымша

нысан

Аккредиттеу стандартының талаптарына сəйкестікті бағалау (балл) шкаласы
Балдар Стандарт 

өлшемшартына 
сəйкестік 

 Сипаттамасы 

0  Сəйкессіздік Стандарт өлшемшартына сəйкес келетін құжаттар жоқ, 
стандарт өлшемшарты бойынша талап етілетін процестер 
орындалмайды, персонал стандарт өлшемшарты бойынша 
талаптар туралы білмейді.

1 Ішінара сəйкестік Стандарт өлшемшартына сəйкес келетін құжаттар бар, 
бірақ процестер орындалмайды, немесе процестер 
орындалады, бірақ стандарт өлшемшартына сəйкес келетін 
құжат жоқ, персонал стандарт өлшемшарты бойынша 
талаптарды біледі.

2  Толық сəйкестік Стандарт өлшемшартының барлық талаптары сақталады 
жəне қызметтің үздіксіз жақсарғаны туралы дəлелдер бар.

Денсаулық сақтау саласындағы аккредиттеу қағидаларына 9-қосымша

нысан

Аккредиттеу стандарттарының талаптарына сəйкестікті бағалаудың (балл) 
қорытынды кестесі

Стандарттар Рейтингтің 
аралық 

қорытындысы 
(R)

Бөлімдегі 
өлшемшарттар 

саны (C)

Орташа 
бағалау 

мəні (R/C)

бөлім: Басшылық YY
1. Басқару Ʃ

балл
ХХ

 2. Стратегиялық жəне жедел жоспарлау Ʃ
балл

ХХ

 бөлім: Ресурстарды басқару YY
 3. Қаржыны басқару Ʃ

балл
ХХ

 4. Ақпараттық басқару Ʃ
балл

XX

 5. Төтенше жағдайларды жəне өртке 
қарсы қауіпсіздікті басқару 

Ʃ
балл

XX

 6. Жабдықтар мен шығыс материалдарын 
қауіпсіз пайдалану

Ʃ
балл

XX

 Бөлім Денсаулық сақтау мамандарының 
білімі мен дағдыларын бағалауды 
ұйымдастыру

YY

7. «Ұйымның қызметі денсаулық сақтау 
мамандары мен медициналық білім 
жəне ғылым ұйымдарын бітірушілердің 
білімі мен дағдыларына тəуелсіз бағалау 
жүргізумен байланысты»

Ʃ
балл

XX

Барлығы: ZZ

Денсаулық сақтау саласындағы аккредиттеу қағидаларына 10-қосымша

нысан

Қазақстан Республикасының Елтаңбасы
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

Денсаулық сақтау саласындағы мамандардың кəсіптік даярлығын бағалау жəне 
біліктілігінің сəйкестігін растау бойынша ұйымды аккредиттеу туралы 

куəлік

__________________________________________________________________ берілді.
 (ұйымның атауы)

 «Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2009 жылғы 18 қыркүйектегі 
Қазақстан Республикасы Кодексінің негізінде жоғарыда көрсетілген ұйым Қазақстан 
Республикасының аумағында денсаулық сақтау саласындағы мамандардың кəсіптік даярлығын 
бағалау жəне біліктілігінің сəйкестігін растау жөніндегі ұйым ретінде 5(бес) жыл кезеңге 20___
жылғы « _____» ______ дейін аккредиттелді. 

 Денсаулық сақтау саласындағы 
 уəкілтті органның басшысы _____________           ______ _______________________
         (қолы)                 (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
Мөрдің орны
Куəліктің берілген күні 20______ жылғы « _____» ____________________
Қала_________________________________________________________

Денсаулық сақтау саласындағы аккредиттеу қағидаларына 11-қосымша

нысан

Медициналық ұйымдарды фармакологиялық жəне дəрілік заттарға, медициналық 
мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техникаға клиникалық зерттеулер жүргізу 

құқығына аккредиттеуге өтініш
1. ___________________________________________________________________________
 (өтініш берушінің атауы, ұйымдық-құқықтық нысаны)
фармакологиялық жəне дəрілік заттарға, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен 

медициналық техникаға клиникалық зерттеулер жүргізу құқығына
_____________________________________________________________________________

 (бастапқы немесе қайталама көрсету керек)

аккредиттеу жүргізуді жəне фармакологиялық жəне дəрілік заттарға, медициналық 
мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техникаға клиникалық зерттеулер жүргізу құқығына 
мынадай мақсатта (қажеттісін көрсету) аккредиттеу туралы куəлік беруді сұрайды:

1) дəрілік заттардың клиникалық зерттеулері (1-4 фазалары);
2) биоэквивалентті дəрілік заттардың зерттеулері;
3) медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканың клиникалық 

зерттеулері/сынақтары;
4) көп орталықты клиникалық зерттеулер;
5) халықаралық көп орталықты клиникалық зерттеулер. 
2. Өтініш берушінің заңды мекенжайы (орналасқан жері, телефоны,e-mail): 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Басшының тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
_____________________________________________________________________________
4. Аккредиттеу жөніндегі органмен байланысуға жауапты қызметкердің
тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)___________________________________________________

5. Өтініш беруші медициналық ұйымдарды фармакологиялық жəне дəрілік заттарға, 
медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техникаға клиникалық зерттеулер 
жүргізу құқығына аккредиттеу қағидаларымен танысты.

 Басшы _______________  _______________________________________
  (қолы)    (тегі, аты-жөні)
20__ жылғы «___» ____________
Мөрдің орны

Денсаулық сақтау саласындағы аккредиттеу қағидаларына 12 -қосымша 

нысан

Медициналық ұйымның паспорты

1. Медициналық ұйымның атауы, заңды мекенжайы, телефоны, факсы, e-mail
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Медициналық ұйым басшысының Т.А.Ə. (бар болса) (толық),
телефоны, факсы, e-mail______________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Медициналық көмекті ұсыну нысандары (астын сызу):
амбулаториялық-емханалық (алғашқы медициналық-санитариялық, консультациялық-

диагностикалық), стационарлық, стационарды алмастыратын, жедел, қалпына келтіру емі 
жəне медициналық оңалту, паллиативтік көмек жəне мейіргерлік күтім.

4. Медициналық көмектің жəне/немесе ғылыми-зерттеу қызметінің негізгі бағыттары:

Құрылымдық бөлімшелер 
атауы (бөлімшелер, 
зертханалар, МҰ базасындағы 
кафедралар жəне т.б.)

 Құрылымдық бөлімше 
басшыларының Т.А.Ə. 
(бар болса), байланысу 
деректері 

Медициналық 
көмектің 
бағыты

Ғылыми-
зерттеу 
қызметінің 
бағыттары

5. Клиникалық зерттеуге қатысуы жоспарланатын медициналық ұйымның
персоналы туралы мəліметтер:

Дəрігерлік, ғылыми жəне қосалқы персонал туралы мəліметтер 

Т.А.Ə.
(бар болса)

Лауазымы Білімі 
(маман-
дығы, 

оқу орны, 
бітірген 
жылы)

Ғылы-
ми 

дəре-
жесі, 

санаты

Соңғы 3 
жылдағы 
жарияла-
нымдар 

саны 

Зерттеу 
бейіні 

бойынша 
жұмыс 

өтілі

Мамандану жəне 
тағылымдамадан 

өтуі туралы 
мəліметтер 
(тақырыбы, 

жылы)

ГКП стандарттары бойынша даярлықтан өткен персонал туралы мəліметтер

Т.А.Ə.
(бар болған жағдайда)

Лауазымы Оқытылған күні 
жəне орны

Сертификат 
деректері

Арнайы мамандардың бар болуы туралы мəліметтер

Т.А.Ə.
(бар болса)

Лауазымы Мамандығы Зерттеу бейіні бойынша жұмыс 
өтілі

6. Клиникалық зерттеулер жүргізуге қажетті зертханалық жəне клиникалық-құрал-жабдықтық 
əдістер тізбесі:

№ Зерттеу сипаты Зерттеудің 
негізгі 

параметрлері

Аппаратура, атауы, 
дайындаушы фирма, 
шығарылған жылы

Жауапты 
орындаушы

7. Клиникалық сынақтар жүргізген кезде зертханалық зерттеулер үшін пайдаланылатын 
зертхананың аккредиттелуі (күні, №) туралы мəліметтер

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

8. Клиникалық сынақтар жүргізген кезде пайдаланылатын жабдықтар тізбесі: 

№ Тексеру түрі Аппаратураның, дайындаушы 
фирманың атауы, маркасы, 

шығарылған жылы

Метрологиялық 
бақылау (соңғы 

тексеру күні)

Жауапты 
орындаушы

9. Клиникалық зерттеу материалдарын сақтау үшін техникалық мүмкіндіктердің (орындар/
үй-жайлар) болуы туралы мəліметтер ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________

 10. Жергілікті əдеп комиссиясының болуы туралы мəліметтер (комиссия құрамы, құрылу 
күні, бұйрықтың №) 

_____________________________________________________________________________

11. Алдында жүргізілген клиникалық зерттеулер туралы мəліметтер (соңғы 3 жылдағы 
деректер):

Хаттаманың 
атауы 

Клиникалық зерттеудің 
мақсаты жəне жалпы сипат-

тамасы

Өткізілу 
мерзімдері

Қатысқан 
қызметкерлердің 
Т.А.Ə.(бар болса)

12. Басқа денсаулық сақтау ұйымдарымен, ҒЗИ, орталықтармен,
университеттермен, ЖОО жекелеген кафедраларымен, зертханалармен жəне
басқалармен (бар болса) ынтымақтастық:
1) фармакодинамикалық зерттеулер саласында (дəрілік заттардыңемдік əсер ету тетігін 

зерттеу, олардың тиімділігі мен қауіпсіздігін бағалау жəне т.б.);
2) фармакокинетикалық зерттеулер саласында (дəрілік заттың сіңірілуі, таралуы, 

метаболизмі жəне шығарылуы, емдік дəрілік мониторинг нəтижелерін бағалау жəне т.б.);
3) медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканың клиникалық 

зерттеулері/сынақтары саласында.

Басшы _______________________  ______ ______________________________
       (өтініш берушінің атауы)  (қолы)           тегі, аты-жөні (бар болса)

20__ жылғы «____» ____________
Мөрдің орны

Денсаулық сақтау саласындағы аккредиттеу қағидаларына 13 -қосымша

нысан

Медициналық ұйымды зерттеп-қарау актісі

1. Медициналық ұйымның толық атауы:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2. Заңды мекенжайы, телефоны, факсы, e-mail:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3. Тексеру жүргізу мерзімдері: 20___жылғы«__» ___________ -
20____жылғы«___»__________ аралығында
4. Негіз: ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Құрамында комиссия төрағасы
_______________________________________________________________________жəне 
 (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) лауазымы, жұмыс орны)
комиссия мүшелері 
___________________________________________________________________________ 

(тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) лауазымы, жұмыс орны)
___________________________________________________________________________
мақсатында фармакологиялық жəне дəрілік заттарға, медициналық
мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техникаға клиникалық зерттеулер
жүргізу құқығына аккредиттеу алуға үміткер
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
(медициналық ұйымның атауы)
тексеру жүргізді. 

6. Тексеру нəтижесінде мыналар анықталды:

№ Бағалау өлшемшарттары Сипаттамасы Ескертулер
1  Құрылтай жəне құқық белгілеу құжаттарының болуы 

туралы мəліметтер 
2  Клиникалық зерттеулер жүргізуге қатысатын 

құрылымдық бөлімшелер туралы мəліметтер 
3 Медициналық ұйымның кадрмен жəне ақпараттық 

қамтамасыз етілуі туралы мəліметтер
4 Медициналық ұйымның əдеп нормалары туралы 

мəліметтер
5 Медициналық ұйымның материалдық-техникалық 

жабдықталуы туралы мəліметтер
7. Сəйкессіздіктер тізбесі

1. Сындарлы
2. Елеулі
3. Өзгесі (басқалары)

8. Қорытынды

Тұжырымдар
Ұсынымдар

Комиссия төрағасы _________________________ ___________________________
   (қолы)   Т.А.Ə. (бар болса)
Комиссия мүшелері: ________________________ ___________________________
   (қолы)   Т.А.Ə. (бар болса)
                 ________________________ ___________________________
   (қолы)   Т.А.Ə. (бар болса) 
Қорытындымен таныстым:___________________ ___________________________
           (қолы)   Т.А.Ə. (бар болса)
Ұйым басшысы ____________________________ ___________________________
          (қолы)   Т.А.Ə. (бар болса)
 20___ жылғы «______» ____________ 

Денсаулық сақтау саласындағы аккредиттеу қағидаларына 14-қосымша

нысан

Фармакологиялық жəне дəрілік заттарға, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен 
медициналық техникаға клиникалық зерттеулер жүргізу құқығына аккредиттеу 

туралы куəлік

20___ жылғы «___»______________ Сериясы, №________________
1. Осы куəлік______________________________________________
(медициналық ұйымның толық атауы, ұйымдық-құқықтық нысаны)
берілді.

2. Медициналық ұйымның заңды мекенжайы 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 Аккредиттеуші органның шешімі бойынша 20__ жылғы «___»_______________________
 № ___ бұйрық, ____________________________________________________мақсатында
   (клиникалық зерттеулер түрі)
 фармакологиялық жəне дəрілік заттарға, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен
 медициналық техникаға клиникалық зерттеулер жүргізу құқығына аккредиттелді.
3. Клиникалық зерттеулер жүргізу құқығына аккредиттелген Клиникалық
базалар тізілімінде 20__ жылғы «___»____________№_____тіркелді.
4. Осы аккредиттеу туралы куəлік 20___ жылғы «___» _______ дейін
жарамды.
Аккредиттеуші органның
Басшысы___________________________ ______________________
              (қолы)                                   (Т.А.Ə. (бар болса)
Мөрдің орны

Денсаулық сақтау саласындағы аккредиттеу қағидаларына 15-қосымша

нысан
Аккредиттеуге өтініш

1. Өтініш берушінің атауы, ұйымдық-құқықтық нысаны
___________________________________________________________________________
мынадай түрлер бойынша 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(клиникаға дейінгі зерттеу түрлерін көрсету)
биологиялық активті заттарға, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық   

техникаға клиникаға дейінгі (клиникалық емес) зерттеулер жүргізуді жүзеге асыратын сынақ 
зертханалары ретінде __________________________________ аккредиттеу 

(бастапқы немесе қайталама көрсету)
жүргізуді сұрайды.
2. Өтініш берушінің заңды мекенжайы (орналасқан жері, телефоны,
e-mail):
___________________________________________________________________________
3. Басшының тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
___________________________________________________________________________
4. Аккредиттеу жөніндегі органмен байланысуға жауапты қызметкердің
тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), телефоны
___________________________________________________________________________
5. Өтініш беруші биологиялық активті заттарға, медициналық мақсаттағы бұйымдарға 

клиникаға дейінгі (клиникалық емес) зерттеулер жүргізуді жүзеге асыратын сынақ 
зертханаларын аккредиттеу қағидаларымен танысты. 

Ұйым басшысы__________________ ________________________
                (қолы)   (Т.А.Ə. (бар болса)
20__ жылғы «_____» ____________
Мөрдің орны

Денсаулық сақтау саласындағы аккредиттеу қағидаларына 16-қосымша

нысан
Бекітілген

___________________________________________
(Заңды тұлғаның басшысы, тегі, аты-жөні, қолы)

20___ жылғы «__» __________

Сынақ зертханасының (ғылыми-зерттеу зертханасының) паспорты
_____________________________________________________________________________
 сынақ зертханасының атауы (ғылыми-зерттеу зертханасының) 
_____________________________________________________________________________
 сынақ зертханасы (ғылыми-зерттеу зертханасы) басшысының тегі, аты,
 əкесінің аты (бар болса) (толық), лауазымы, телефоны
_____________________________________________________________________________
(сынақ зертханасының (ғылыми-зерттеу зертханасының) почталық мекенжайы)
_____________________________________________________________________________
құрамында сынақ зертханасы (ғылыми-зерттеу зертханасы) жұмыс істейтін
заңды тұлғаның атауы, почталық мекенжайы
_____________________________________________________________________________
сынақ зертханасының (ғылыми-зерттеу зертханасының) телефоны, факсы,
электрондық почтасы, веб-сайты

Клиникаға дейінгі зерттеулер жүргізуге қатысатын қызметкерлердің тізімі

Р/с (Т.А.Ə. 
(бар 

болса)

Лауа-
зымы 

Білімі 
(мамандығы, 

оқу орны, 
бітірген жылы)

Клиникаға 
дейінгі зерттеу 
түрін меңгеруі

Зерттеу бейіні 
бойынша 

жұмыс өтілі

Ескертпе

1 2 3 4 5 6 7

Клиникаға дейінгі зерттеу жүргізуге арналған өндірістік үй-жайлардың жағдайы туралы 
анықтама

Үй-жайды 
мақсаты

Арнайы немесе 
бейімделген 

Ауданы, 
ш.м.

Температурасы, 0С, 
ылғалдылығы, %

Арнайы 
жабдықтың 

болуы

Ескертпе 

1 2 3 4 5 6

Клиникаға дейінгі зерттеу жүргізуге арналған жабдықтар мен аппаратураның тізбесі

р/с
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Зертханалық жануарларының болуы жəне оларды ұстау жағдайлары туралы
анықтама

Түрі _________________________________________________________________________
Тұқымы ____________________________________________________________________
Жынысы _____________________________________________________________________
Дене массасы _______________________________________________________________
Жалпы саны ________________________________________________________________
Алу көзі ____________________________________________________________________
Жерсіндіру кезеңі ____________________________________________________________
Сəйкестендіру _______________________________________________________________
Рандомизациялау ____________________________________________________________
Тордағы зертханалық жануарлар саны ___________________________________________
Тор өлшемі ___________________________________________________________________
Тор материалы ______________________________________________________________
Рационы _____________________________________________________________________
Ауа температурасы __________________________________________________________
Ауаның ылғалдылығы __________________________________________________________

Клиникаға дейінгі зерттеулер жүргізу барысында пайдаланылатын əдістердің тізбесі 

р/с Əдістің атауы Əдебиет көзіне сілтеме

Клиникаға дейінгі зерттеулер жүргізу барысындағы
стандартты операциялық рəсімдердің тізбесі

р/с Стандартты операциялық рəсімнің атауы

Ұйым басшысы____________       ______________________
            (қолы)                  (Т.А.Ə. (бар болса)
Мөрдің орны
20 ___ жылғы «__»_______________ 

Денсаулық сақтау саласындағы аккредиттеу қағидаларына 17-қосымша

нысан

Сынақ зертханасын (ғылыми-зерттеу зертханасын) зерттеп-қарау актісі

1. Ұйымның толық атауы:______________________________________________________
____________________________________________________________________________
2. Заңды мекенжайы, телефоны, факсы, e-mail:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Тексеру жүргізу мерзімдері: 20___жылғы «____»________ 20___жылғы
«___»________ аралығы. 
4. Негіз:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. Құрамында төраға____________________________________________ жəне
(тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) лауазымы, жұмыс орны)
комиссия мүшелері____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), лауазымы, жұмыс орны)
бар комиссия фармакологиялық немесе дəрілік заттарға, медициналық мақсаттағы 

бұйымдар мен медициналық техникаға жəне медициналық мақсаттағы бұйымдар мен 
медициналық техниканы дайындау үшін бірінші рет қолданылатын материалдарға клиникаға 
дейінгі зерттеулер жүргізусаласында аккредиттеу алуға үміткер

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________тексеру жүргізді.
 (ұйымның атауы) 
1. Тексеру нəтижесінде мыналар_______________________ анықталды:

№ Бағалау өлшемшарттары Сипаттамасы Ескертулер
1 Құрылтай жəне құқық белгілеу құжаттарының болуы 

туралы мəліметтер 

2
Клиникаға дейінгі зерттеулердің өтінім берілген 
саласында зерттеуші персоналдың біліктілігі жəне 
құзыреттілігі туралы мəліметтер 

3 Сынақ зертханасының материалдық-техникалық 
жарақтандырылуы

4 Сынақ зертханасының өндірістік үй-жайлары туралы 
мəліметтер

5 Тест-жүйелер туралы мəліметтер

6
Клиникаға дейінгі зерттеулер сапасын қамтамасыз 
ету жүйесінің болуы жəне тиімділігі туралы 
мəліметтер

7
Клиникаға дейінгі зерттеулерді ұйымдастыру жəне 
жүргізу мəселелерін регламенттейтін нормативтік-
құқықтық құжаттаманың жəне ғылыми-əдістемелік 
құралдардың болуы туралы мəліметтер 

Сəйкессіздіктер тізбесі

1. Сындарлы 
 2. Елеулі
3. Өзгесі (басқалары)

 Қорытынды 

Тұжырымдар 
Ұсынымдар

Комиссия төрағасы _________________ _________________________
  (қолы)  (Т.А.Ə. (бар болса)
Комиссия мүшелері: ________________ _________________________
   (қолы)  (Т.А.Ə. (бар болса)
Сынақ зертханасының 
(ғылыми-зерттеу зертханасының)
өкілдері ________________ ___________________________________
   (қолы)  (Т.А.Ə. (бар болса)
Қорытындымен таныстым:
Ұйымның басшысы___________________ ______________________
   (қолы)  (Т.А.Ə. (бар болса)
20 ___ жылғы «____» _____________ 

Денсаулық сақтау саласындағы аккредиттеу қағидаларына 18-қосымша

нысан

Биологиялық активті заттарға, медициналық мақсаттағы бұйымдарға клиникаға 
дейінгі (клиникалық емес) зерттеулер жүргізу құқығына аккредиттеу туралы куəлік

20___жылғы «___» __________ Сериясы, № _________________

1. Осы куəлік __________________________________________________________________
  (ұйымның толық атауы, ұйымдық-құқықтық нысаны)
_____________________________________________________________________берілді.

2. Ұйымның заңды мекенжайы _________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Аккредитеуші органның шешімі бойынша 20__ жылғы «___» ____ № ___
бұйрық, биологиялық активті заттарға, медициналық мақсаттағы бұйымдарға жəне 

медициналық техникаға клиникаға дейінгі (клиникалық емес) зерттеулер жүргізуге аккредиттелді. 
4. Клиникаға дейінгі (клиникалық емес) зерттеулер жүргізуге құқығына аккредиттелген 

Клиникаға дейінгі (клиникалық емес) базалар тізілімінде
20______ жылғы «___»____________№____тіркелді. 
5. Осы аккредиттеу туралы куəлік 20____ жылғы «_____»_______ дейін жарамды.

Аккредиттеуші органның
басшысы____________ ___________________________
    (қолы)        (тегі, аты-жөні)
Мөрдің орны

Денсаулық сақтау саласындағы аккредиттеу қағидаларына 19-қосымша

нысан
_________________________________________

(денсаулық сақтау саласындағы аккредиттеу
жөніндегі органның толық атауы)

_________________________________________
(медициналық ұйымның толық атауы)

Сыртқы кешенді бағалау жүргізуге
өтініш

Аккредиттеу мақсатында 20______жылғы болжамды айы (күні)______________________
______________________________________________________________________________

(медициналық ұйымның толық атауы) 

медициналық ұйымды сыртқы кешенді бағалау жүргізуді сұрайды. 
Ұйым туралы мəліметтер:
1. Жеке сəйкестендіру нөмірі _____________________________________
2. Меншік нысаны ______________________________________________
3. Құрылған жылы ______________________________________________
4. Медициналық қызметке жəне (немесе) фармацевтикалық қызметке лицензияның нөмірі, 

берілген күні, сериясы ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

5. Мемлекеттік (есептік) тіркеу (қайта тіркеу)туралы куəлік (анықтама) _______________
______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
(№, сериясы, кім жəне қашан берген, заңды тұлға мəртебесі)
6. Есеп айырысу шоты __________________________________________________________

(шоттың №, банктің атауы жəне орналасқан жері)
7. Қызмет түрі_______________________________________________________________
(көрсетілетін қызметтің түрлерін, бейіндерін санамалау)

8. Құрылымдық бөлімшелері, филиалдары, өкілдіктері______________________________
___________________________________________________________________________

(орналасқан жері жəне деректемелері)
1) стационардағы төсек саны: ___ төсек жəне/немесе амбулаториялық-емханалық ұйымның/

бөлімшенің қуаты, ___ бір ауысымда қабылданатын адамдардың саны;
2) 12 ай ішінде стационарда емделіп шыққан пациенттердің орташа саны: __ адамдардың 

жəне/немесе барлығы 12 ай ішінде емханаға келушілер ___ келу;
3) штат бірліктерінің жалпы саны: ___, оның ішінде жұмыспен қамтылғандар:___, бос 

орындар: ___;
4) аутсорсингке берілген /қосалқы мердігер ұйымдар атқаратын қызметтерді атап өту: ___

_______________________________________________________________________________
9. Өзін-өзі бағалау жөніндегі деректерді енгізуге жауапты адам:
_____________________________________________________________________________
(тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), Жеке сəйкестендіру нөмірі, атқаратын лауазымы, 

байланыс телефоны жəне электрондық мекенжайы)
10. Аккредиттеу жөніндегі үйлестіруші (аккредиттеуші органмен негізгі байланысатын тұлға):
_____________________________________________________________________________
(тегі, аты, əкесінің аты(бар болса), атқаратын лауазымы, байланыс телефоны жəне 

электрондық мекен жайы)
11. Медициналық ұйымның мекенжайы: ________________________________________

______________________________________________________________________________
(почта индексі, қала, аудан, облыс, көше,үйдің №,кодын, факсін көрсете отырып телефоны)
12. Медициналық ұйымның электрондық мекенжайы жəне веб-сайтқа сілтеме (бар болса): 

______________________________________________________________________________
13. Қоса берілетін құжаттар (ұйымдық құрылымы, медициналық қызметке лицензиясының 

көшірмесі, мемлекеттік жəне орыс тілдеріндегі мемлекеттік тіркеу туралы куəлік (анықтама) 
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
3. _____________________________________________________________
Аккредиттеуден кейінгі мониторинг жүргізуге келісім беремін.
Басшы  ________________________________________________________
 (қолы)тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
Мөрдің орны (бар болса)
Өтінім қарауға 20___ ж. «__» ____ қабылданды. 
_____________________________________________________________________________
(аккредиттеуші органның жауапты адамының 
тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)  қолы_______________________

Денсаулық сақтау саласындағы аккредиттеу қағидаларына 20-қосымша

нысан
__________________________________________
(аккредиттуші органның басшысына) сарапшыдан

_________________________________________ 
_________________________________________

тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) 

Сарапшының өтініші

Мен, __________________________, 20____жылғы «_____»_________ берілген жеке 
сəйкестендіру нөмірі________________, осымен медициналық ұйымға аккредиттеу жүргізу 
кезінде мүдделер қақтығысының туындауы үшін, атап айтқанда: соңғы 5 жыл ішінде 
бағаланатын медициналық ұйыммен еңбек немесе шарттық қатынастарда болу; менімен 
туыстық немесе өзге де қатынастардағы адамдардың мүдделерін қозғайтын мəн-жайлардың 
жоқ екенін хабарлаймын. 

Бұдан əрі өзім жүргізетін сыртқы кешенді бағалаудың объективтілігіне кедергі жасауы 
мүмкін жеке мəн-жайлар туралы дереу хабарлауға міндеттенемін.

20____жылғы«____»_____________
 ____________________ __________________________________________
                (қолы)  сарапшының (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) 

Денсаулық сақтау саласындағы аккредиттеу қағидаларына 21-қосымша

нысан

Медициналық ұйымды сыртқы кешенді бағалау бағдарламасы 
Күні, уақыт кезеңі 

____ сағаттан бастап 
_____ сағатқа дейін

Іс-шара Сарапшының тегі, 
аты, əкесінің аты 

(бар болса)

Медицина 
персоналын 

тарту (лауазымы 
көрсетіледі)

Талап 
етілетін 

құжаттама

Денсаулық сақтау саласындағы аккредиттеу қағидаларына 22-қосымша

нысан

Аккредиттеу стандарттарына сəйкестігіне бағалау жүргізуге 
арналған бағалау парағы

 Медициналық ұйымның атауы__________________________________________________
 Облыс (қала) атауы__________________________________________________________
 Бағалауды жүргізу кезеңі ____________ _________________________________ аралығы
 Көмектің түрі, бөлім__________________________________________________________

Стандарт 
өлшем 

шартының №

Стандарт 
атауы

Баға Ұйым 
қызметіндегі 

жетістіктердің 
атауы

Ұйымныңқызметіндегі 
жақсартуды талап ететін 

бағыттың атауы

Өлшемшарт бойынша орташа баға
Стандарт бойынша орташа баға

Сарапшының тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)_______________________
қолы________________
Сараптама тобы жетекшісінің тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)_________
қолы_________________

Денсаулық сақтау саласындағы аккредиттеу қағидаларына 23-қосымша

нысан

Аккредиттеу стандарттары дəрежелерінің кестесі 

Амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін медициналық 
ұйымдарды аккредиттеу стандарттары

№  Өлшенетін өлшемшарттар  Дəрежелер 
 бөлім: басшылық «I» «II» «III»

1.
Ұйымның əдеп нормалары.
Əдеп нормалар ұйым қызметінің бағытын жəне шешім қабылдау 
процесін айқындайды. 

1.5 1.1
1.2
1.3
1.4

2.
 Басқару
 Медициналық ұйымда оның құқықтық мəртебесі мен 
жауапкершілігіне сəйкес тиімді басқару жүзеге асырылады. 

2.3
2.1
2.2
2.4

3.
 Стратегиялық жəне жедел жоспарлау 
Ұйым өзінің көрсетілетін қызметтерін халықтың қажеттілігін 
қанағаттандыру мақсатында жоспарлайды жəне оны іске асыру 
бойынша нақты басшылықты жүзеге асырады. 

3.2
3.4
3.5

3.3 3.1
3.6

4.

 Жалпы басқару
 Медициналық ұйымның басқару жəне есептілік құрылымы бар. 
Басқаруды білікті менеджерлер жүзеге асырады. 

4.4 4.8
4.10

4.1
4.2
4.3
4.5
4.6
4.7
4.9

5.
Тəуекелдерді басқару жəне сапаны арттыру 
Медициналық ұйым ықтимал тəуекелдерді барынша азайта-
ды, олардың мониторингін жəне бағалауды тұрақты жүргізеді, 
сондай-ақ ұсынылатын қызметтердің сапасын арттырады. 

5.1
5.2
5.3
5.4
5.11
5.12

5.6
5.7
5.10
5.13

5.5
5.8
5.9
5.14

 бөлім: Ресурстарды басқару 

6.

Қаржыны басқару.
 Медициналық ұйымның қаржы ресурстары мақсаттарға қол 
жеткізуге жəрдемдесу үшін басқарылады жəне бақыланады. 

6.4 6.5

6.1
6.2
6.3
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11

7.
Ақпараттық басқару.
 Ұйым ақпараттық қажеттіліктер мен міндеттерді қанағаттандыру 
мақсатында өз ақпаратын жүйелі түрде басқарады жəне 
қорғайды. 

7.2
7.4
7.5

7.1
7.8

7.3
7.6
7.7
7.9

8.

Адами ресурстарды басқару.
 Адами ресурстарды тиімді жоспарлау жəне басқару 
персоналдың еңбек өнімділігін арттырады жəне медициналық 
ұйымның алға қойған мақсаттары мен міндеттеріне қол 
жеткізудегі құралы болып табылады. 

8.2
8.6
8.10

8.1
8.3
8.11
8.15

8.4
8.5
8.7
8.8
8.9
8.12
8.13
8.14

 бөлім: Қауіпсіздікті басқару

9.
 Ғимараттардың қауіпсіздігі. 
 Медициналық ұйымның қоршаған ортасы пациенттер, персонал 
жəне келушілер үшін қауіпсіз жəне жайлы болып табылады. 

9.1
9.2
9.5
9.8
9.9

9.3
9.6
9.7

9.4

10.
 Төтенше жағдайларды жəне өртке қарсы қауіпсіздікті басқару 
 Медициналық ұйым өрттің туындау қаупін барынша азайтады, 
төтенше жəне сындарлы жағдайларға дайын. 

10.3
10.6

10.4
10.5

10.1
10.2

11.

 Жабдықты жəне шығыс материалдарын қауіпсіз пайдалану. 
 Медициналық ұйым жабдықты, шығыс материалдарын жəне 
медициналық аспаптарды қауіпсіз, тиімді жəне ұтымды пай-
даланады. 
Жеткізу
Фармацевтикалық жеткізілімдер

11.10
11.11
11.13
11.14

11.2
11.3
11.5
11.6
11.7
11.8

11.12

11.1
11.4
11.9

12.

Дұрыс еңбек жағдайлары
Персоналдың еңбек гигиенасы бағдарламасы қауіпсіз жəне 
дұрыс жұмыс жағдайларына ықпал етеді.
Тəуекелдерді басқару
Оқиғалар, жазатайым оқиғалар жəне қолайсыз жағдайлар

12.1
12.10
12.11
12.12

12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8

12.9

13.

Инфекциялық бақылау.
 Ұйым инфекциялық ауруларды бақылау мен профилактикасын 
жүргізеді. Қалдықтарды басқару

13.4
13.5
13.6
13.9

13.10
13.11
13.12
13.13
13.14
13.15
13.16
13.17
13.18

13.1
13.2
13.3
13.7
13.8

 бөлім: Пациентті емдеу жəне күту

14.

Пациент пен отбасының құқықтары
 Медициналық ұйым пациенттер мен олардың отбасыларының 
құқықтарын қорғау жөніндегі саясатты жүзеге асырады. 
 Пациент пен оның отбасының қолайлылығына арналған 
құралдар
 Пациенттер үшін ақпарат жəне олардың келісімін алу. 
 Пациенттің өтініш беру тəртібі
Пациенттердің пікірлері

14.3
14.4
14.5
14.6
14.7

14.13

14.1
14.2

14.10
14.11

14.8
14.9

14.12

15.

Медициналық қызмет көрсетуге қолжетімділік, емдеуге жатқызу 
жəне медициналық қызмет көрсетуді жоспарлау
Пациенттің қажеттіліктері уақтылы қанағаттандырылады жəне 
пациентті емдеу мен күтуді бағалай жəне жоспарлай отырып, 
тиімді емдеуге жатқызу ұсынылады. 
Бағалау
 Пациентті емдеуді жəне күтуді жоспарлау

15.1
15.2
15.3
15.4
15.6
15.7
15.8
15.9

15.10

15.5

16.

Медициналық қызмет көрсетуді жəне емдеуді ұсыну
Пациентті уақтылы жəне қауіпсіз емдеу жəне күту пациентті ем-
деу мен күту жоспарына сəйкес ұсынылады жəне қызметтерді 
ұсыну жоспарға сəйкес аяқталады.
Қызмет көрсетуді аяқтау (күндізгі стационар үшін)

16.1
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
16.9

16.10
16.11
16.12
16.14

16.2
16.3

16.13

17.

Анестезия жəне хирургиялық емдеу
Анестезия жəне хирургиялық емдеу пациентке оның белгілі 
бір қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін уақтылы жəне қауіпсіз 
негізде ұсынылады.

17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
17.9

17.10

(Жалғасы. Басы 18-19-беттерде) 

(Соңы 21-бетте) 
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18.

Зертханалық қызмет
 Медициналық ұйымда зертханалық көрсетілетін қызметтердің 
көлемі нақты белгіленген. 
 Зертханада сапаны басқару жүйесі
Зертхана басшылығы
 Сапалы зертханалық қызметтерді көрсетуге арналған қолда 
бар ресурстар

18.7
18.8
18.9
18.12

18.3
18.4

18.10
18.11

18.1
18.2
18.5
18.6

19.

 Дəрі-дəрмек менеджменті
 Дəрілік заттарды басқару жəне пайдалану қауіпсіз, тиімді жəне 
ұтымды болып табылады. 

19.3
19.4
19.5
19.6
19.8
19.9
19.12
19.13
19.14
19.5

19.1
19.2
19.7

19.10
19.11

20.
Медициналық карта
 Пациенттің медициналық картасындағы жазбалар дұрыс, дəл 
жəне жан-жақты деректерді қамтиды жəне пациентті қауіпсіз 
жəне үздіксіз емдеуді қамтамасыз етуге арналған. 

20.1
20.2
20.4
20.5
20.8
20.9

20.3 20.6
20.7

21.
Пациентті емдеу жəне күту сапасы
 Ұйым клиникалық процестердің жəне пациентті күтумен бай-
ланысты процестерді тұрақты қадағалайды, бағалайды жəне 
сапасын жақсартады. 

21.1
21.2
21.3
21.4
21.5
21.6
21.7
21.8

 Басшылық (5 стандарт; 39 өлшемшарт)
 І деңгейлі стандарттар өлшемшарттары - 11 - (28,2%)
 ІІ деңгейлі стандарттар өлшемшарттары - 9 - (23%)
 ІІІ деңгейлі стандарт өлшемшарттары- 19 - (48,7%)
 
 Ресурстарды басқару (3 стандарт; 35 өлшемшарт)
 І деңгейлі стандарттар өлшемшарттары - 7 - (20%)
 ІІ деңгейлі стандарттар өлшемшарттары - 7 -(20 %);
 ІІІ деңгейлі стандарттар өлшемшарттары - 21 (60%)
 
 Қауіпсіздікті басқару (5 стандарт; 59 өлшемшарт)
 І деңгейлі стандарттар өлшемшарттары - 28 - (40.6 %)
 ІІ деңгейлі стандарттар өлшемшарттары - 24 - (47.4%);
 ІІІ деңгейлі стандарттар өлшемшарттары - 7- (11.8 %)
 
 Пациентті емдеу жəне күту (8 стандарт; 91 өлшемшарт)
 І деңгейлі стандарттар өлшемшарттары - 64 - (70,3%);
 ІІ деңгейлі стандарттар өлшемшарттары - 17 - (18,6%);
 ІІІ деңгейлі стандарттар өлшемшарттары - 10 - (10,9%)

Стационарлық көмек көрсететін медициналық ұйымдарға
арналған аккредиттеу стандарттары

№ Өлшенетін өлшемшарттар Дəрежелер
 бөлім: Басшылық «I» «II» «III»

1. Ұйымның əдеп нормалары
Əдеп нормалары ұйым қызметінің бағытын жəне шешімдерді 
қабылдау процесін айқындайды.

1.5 1.1 1.2
1.3
1.4

2. Басқару
Медициналық ұйымда оның құқықтық мəртебесі мен 
жауапкершілігіне сəйкес тиімді басқару жүзеге асырылады.

2.1
2.2
2.3
2.4

3. Стратегиялық жəне жедел жоспарлау.
Ұйым өзінің көрсетілетін қызметтерін халықтың қажеттілігін 
қанағаттандыру мақсатында жоспарлайды жəне оны іске асы-
ру бойынша нақты басшылықты жүзеге асырады.

3.2
3.4
3.5

3.3 3.1
3.6

4. Жалпы басқару
Медициналық ұйымның басқару жəне есептілік құрылымы 
бар. Басқаруды білікті менеджерлер жүзеге асырады.

4.4 4.8
4.10

4.1
4.2
4.3
4.5
4.6
4.7
4.9

5. Тəуекелдерді басқару жəне сапаны арттыру
Медициналық ұйым ықтимал тəуекелдерді барынша азайта-
ды, олардың мониторингін жəне бағалауды тұрақты жүргізеді, 
сондай-ақ ұсынылатын қызметтердің сапасын арттырады.

5.1
5.2
5.3
5.4
5.11
5.12

5.6
5.7
5.10
5.13

5.5
5.8
5.9
5.14

 бөлім: Ресурстарды басқару
6. Қаржыны басқару

Медициналық ұйымның қаржы ресурстары мақсаттарға қол 
жеткізуге жəрдемдесу үшін басқарылады жəне бақыланады.

6.4 6.5 6.1
6.2
6.3
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11

7. Ақпараттық басқару
Ұйым ақпараттық қажеттіліктер мен міндеттерді 
қанағаттандыру мақсатында өз ақпаратын жүйелі түрде 
басқарады жəне қорғайды.

7.2
7.4
7.5

7.1
7.8

7.3
7.6
7.7
7.9

8. Адами ресурстарды басқару
Адами ресурстарды тиімді жоспарлау жəне басқару 
персоналдың еңбек өнімділігін арттырады жəне медициналық 
ұйымның алға қойған мақсаттары мен міндеттеріне қол 
жеткізудегі құралы болып табылады.

8.2
8.6
8.10

8.1
8.3
8.11
8.15

8.4
8.5
8.7
8.8
8.9
8.12
8.13
8.14

 бөлім: Қауіпсіздікті басқару
9. Ғимараттардың қауіпсіздігі

Медициналық ұйымның қоршаған ортасы пациенттер, пер-
сонал жəне келушілер үшін қауіпсіз жəне жайлы болып та-
былады.

9.1
9.2
9.5
9.8
9.9

9.3
9.6
9.7

9.4

10. Төтенше жағдайларды жəне өртке қарсы қауіпсіздікті басқару
Медициналық ұйым өрттің туындау қаупін барынша азайта-
ды, төтенше жəне сындарлы жағдайларға дайын.

10.3
10.6

10.4
10.5

10.1
10.2

11. Жабдықты жəне шығыс материалдарын қауіпсіз пайдалану
Медициналық ұйым жабдықты, шығыс материалдарын жəне 
медициналық аспаптарды қауіпсіз, тиімді жəне ұтымды пай-
даланады.
Жеткізу
Фармацевтикалық жеткізілімдер.

11.10
11.11
11.13
11.14

11.2
11.3
11.5
11.6
11.7
11.8
11.12

11.1
11.4
11.9

12. Дұрыс еңбек жағдайлары
Персоналдың еңбек гигиенасы бағдарламасы қауіпсіз жəне 
дұрыс жұмыс жағдайларына ықпал етеді.
Тəуекелдерді басқару
Оқиғалар, жазатайым оқиғалар жəне қолайсыз жағдайлар

12.1
12.10
12.11
12.12

12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8

12.9

13. Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі
Пациенттердің диеталық жəне медициналық қажеттіліктерін 
қанағаттандыру үшін қауіпсіз тамақ өнімдері қамтамасыз 
етіледі.

13.7 13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.8

14. Инфекциялық бақылау
Ұйым инфекциялық ауруларды бақылау мен профилактика-
сын жүргізеді. 
Қалдықтарды басқару

14.4
14.5
14.6
14.9
14.10
14.11
14.12
14.13
14.14
14.15
4.16
14.17
14.18

14.1
14.2
14.3
14.7
14.8

 бөлім: Пациентті емдеу жəне күту
15. Пациент пен отбасының құқықтары.

Медициналық ұйым пациенттер мен олардың 
отбасыларының құқықтарын қорғау жөніндегі саясатты іске 
асырады.
Пациент пен оның отбасының қолайлылығы үшін құралдар
Пациенттер үшін ақпарат жəне олардың келісімін алу.
Пациенттің өтініш беру тəртібі.
Пациенттердің пікірлері.

15.3
15.4
15.6
15.7
15.8
15.14

15.1
15.2
15.5
15.11
15.12

15.9
15.10
15.13

16. Медициналық қызмет көрсетуге қолжетімділік, емдеуге 
жатқызу жəне медициналық қызмет көрсетуді жоспарлау
Пациенттің қажеттіліктері уақтылы қанағаттандырылады 
жəне пациентті емдеу мен күтуді бағалай жəне жоспарлай 
отырып, тиімді емдеуге жатқызу ұсынылады.
Бағалау
Пациентті емдеуді жəне күтуді жоспарлау

16.1
16.2
16.3
16.5
16.6
16.8
16.9
16.10
16.11
16.12

16.4
16.7

17. Медициналық қызмет көрсетуді жəне емдеуді ұсыну
Пациентті уақтылы жəне қауіпсіз емдеу мен күту пациентті 
емдеу мен күту жоспарына сəйкес ұсынылады жəне 
қызметтерді ұсыну жоспарға сəйкес аяқталады.
Қызмет көрсетуді аяқтау

17.1
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
17.9
17.10
17.11
17.12
17.14

17.2
17.3
17.13

18. Анестезия жəне хирургиялық емдеу
Анестезия жəне хирургиялық емдеу пациентке оның белгілі 
бір қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін уақтылы жəне 
қауіпсіз негізде ұсынылады.

18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
18.8
18.9
18.10
18.11

19. Зертханалық қызмет
Медициналық ұйымда зертханалық қызметтердің көлемі 
нақты белгіленген.
Зертханада сапаны басқару жүйесі
Зертхана басшылығы
Сапалы зертханалық қызметтер көрсету үшін қолда бар 
ресурстар

19.7
19.8
19.9
19.12

19.3
19.4
19.10
19.11

19.1
19.2
19.5
19.6

20. Қан мен оның компоненттерін құю қызметі
Қан құю бойынша қызметтер уақтылы жəне қауіпсіз жолмен 
көрсетіледі жəне пациенттің анықталған қажеттіліктеріне 
сəйкес келеді.
Реципиенттің ақпараттандырылған келісімі
Емдік мақсаттарда донорлық қан мен оның компоненттерін 
қолданудың негізділігі.
Ауытқулар, сəйкессіздіктер жəне қолайсыз оқиғалар.
Трансфузиология бойынша қызметтерді көрсету үшін қауіпсіз 
орта.
Трансфузиология бойынша саясаттар мен емшаралар

20.1
20.220.3
20.4
20.5
20.6
20.7
20.8
20.9
20.10
20.11
20.12
20.13

21. Дəрі-дəрмек менеджменті
Дəрілік заттарды басқару жəне пайдалану қауіпсіз, тиімді 
жəне ұтымды болып табылады.

21.3
21.4
21.5
21.6
21.8
21.9
21.13
21.14
21.15
21.16

21.1
21.2
21.7
21.10

21.11
21.12

22. Медициналық карта
Пациенттің медициналық картасындағы жазбалар дұрыс, дəл 
жəне жан-жақты деректерді қамтиды, пациентті қауіпсіз жəне 
үздіксіз емдеуді қамтамасыз ету үшін арналған.

22.1
22.2
22.4
22.5
22.8
22.9

22.3 22.6
22.7

23. Пациентті емдеу жəне күту сапасы
Ұйым клиникалық процестерді жəне пациентті күтумен бай-
ланысты процестерді тұрақты қадағалайды, бағалайды жəне 
сапасын жақсартады.

23.1
23.2
23.3
23.4
23.5
23.6
23.7
23.8

 Басшылық (5 стандарт; 39 өлшемшарт)
 І деңгейлі стандарттар өлшемшарттары - 11- (28,2%)
 ІІ деңгейлі стандарттар өлшемшарттары – 8 - (20,5%)
 ІІІ деңгейлі стандарттар өлшемшарттары – 20 - (51,2%)

 Ресурстарды басқару (3 стандарт; 35 өлшемшарт)
 І деңгейлі стандарттар өлшемшарттары - 7- (20%)
 ІІ деңгейлі стандарттар өлшемшарттары - 7 - (20 %);
 ІІІ деңгейлі стандарттар өлшемшарттары – 21- (60%)

 Қауіпсіздікті басқару (6 стандарт; 67 өлшемшарт)
 І деңгейлі стандарттар өлшемшарттары - 29 - (43,2 %)
 ІІ деңгейлі стандарттар өлшемшарттары -31 - (46,2%);
 ІІІ деңгейлі стандарттар өлшемшарттары - 7- (10,4 %)
 Пациентті емдеу жəне күту (9 стандарт; 109 өлшемшарт)
 І деңгейлі стандарттар өлшемшарттары - 79 - (72,4%);
 ІІ деңгейлі стандарттар өлшемшарттары – 19 - (17,4%);
 ІІІ деңгейлі стандарттар өлшемшарттары - 11- (10,1%)

Жедел медициналық көмек көрсететін медициналық ұйымдардың 
аккредиттеу стандарттары

№ Өлшенетін өлшемшаттар Дəрежелер
 бөлім: Басшылық «I» «II» «III»

1.  Ұйымның əдеп нормалары
Əдеп нормалары ұйым қызметінің бағытын жəне шешімдерді 
қабылдау процесін айқындайды. 

1.5 1.1 1.2
1.3
1.4

2. Басқару
 Медициналық ұйымда оның құқықтық мəртебесі мен 
жауапкершілігіне сəйкес тиімді басқару жүзеге асырылады. 

2.3 2.1
2.2
2.4

3.  Стратегиялық жəне жедел жоспарлау 
Ұйым өзінің көрсетілетін қызметтерін халықтың қажеттілігін 
қанағаттандыру мақсатында жоспарлайды жəне оны іске асыру 
бойынша нақты басшылықты жүзеге асырады. 

3.2
3.4
3.5

3.3 3.1
3.6

4.  Жалпы басқару
 Медициналық ұйымның басқару жəне есептілік құрылымы бар. 
Басқаруды білікті менеджерлер жүзеге асырады. 

4.4 4.8
4.9

4.10
4.12

4.1
4.2
4.3
4.5
4.6
4.7
4.11

5.  Тəуекелдерді басқару жəне сапаны арттыру
Медициналық ұйым ықтимал тəуекелдерді барынша азайта-
ды, олардың мониторингін жəне бағалауды тұрақты жүргізеді, 
сондай-ақ ұсынылатын қызметтердің сапасын арттырады. 

5.1
5.2
5.3
5.4

5.11
5.12

5.6
5.7

5.10
5.13

5.5
5.8
5.9
5.14

 бөлім: Ресурстарды басқару
6. Қаржыны басқару

 Медициналық ұйымның қаржы ресурстары мақсаттарға қол 
жеткізуге жəрдемдесу үшін басқарылады жəне бақыланады. 

6.4 6.5 6.1
6.2
6.3
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11

7. Ақпараттық басқару
 Ұйым ақпараттық қажеттіліктер мен міндеттерді қанағаттандыру 
мақсатында өз ақпаратын жүйелі түрде басқарады жəне 
қорғайды. 

7.3
7.5
7.6

7.1
7.2
7.8
7.9

7.11

7.4
7.7
7.10
7.12

8. Адами ресурстарды басқару
 Адами ресурстарды тиімді жоспарлау жəне басқару 
персоналдың еңбек өнімділігін арттырады жəне медициналық 
ұйымның алға қойған мақсаттары мен міндеттеріне қол 
жеткізудегі құралы болып табылады. 

8.2
8.6

8.10

8.1
8.3

8.11
8.15

8.4
8.5
8.7
8.8
8.9
8.12
8.13
8.14

 бөлім: Қауіпсіздікті басқару
9.  Ғимараттардың қауіпсіздігі

 Медициналық ұйымның қоршаған ортасы пациенттер мен пер-
сонал үшін қауіпсіз жəне жайлы болып табылады. 

9.1
9.2
9.7

9.4
9.5
9.6

9.3

10. Төтенше жағдайларды жəне өртке қарсы қауіпсіздікті басқару
 Медициналық ұйым өрттің туындау қаупін барынша азайтады, 
төтенше жəне сындарлы жағдайларға дайын болады. 

10.6
10.8

10.3
10.4
10.5
10.7

10.1
10.2

11.  Жабдықты жəне шығыс материалдарын қауіпсіз пайдалану 
 Медициналық ұйым қауіпсіз көлік құралдарын, жабдықты, 
шығыс материалдарын жəне медициналық аспаптарды тиімді 
жəне ұтымды пайдаланады. 
Жеткізу
Фармацевтикалық жеткізілімдер

11.8
11.9
11.11
11.12

11.2
11.3
11.4
11.6
11.10

11.1
11.5
11.7

12. Дұрыс еңбек жағдайлары
Персоналдың еңбек гигиенасы бағдарламасы қауіпсіз жəне 
дұрыс жұмыс жағдайларына ықпал етеді.
Тəуекелдерді басқару
Оқиғалар, жазатайым оқиғалар жəне қолайсыз жағдайлар

12.1
12.9
12.10
12.11

12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8

13. Инфекциялық бақылау
 Ұйым инфекциялық ауруларды бақылау мен профилактикасын 
жүргізеді. 
Қалдықтарды басқару

13.4
13.5
13.6
13.9
13.10
13.11
13.12
13.13
13.14
13.15
13.16.
13.17

13.1
13.2
13.3
13.7
13.8

бөлім: Пациентті емдеу жəне күту
14. Пациент пен отбасының құқықтары

 Медициналық ұйым тасымалдау, емдеу жəне күту уақытында 
пациенттер мен олардың отбасыларының құқықтарын қорғайды 
жəне қамтамасыз етеді. 
 Пациенттер үшін ақпарат жəне олардың келісімін алу
 Пациенттің өтініш беру тəртібі 

14.2
14.3
14.5
14.6
14.7
14.8
14.12

14.1
14.4
14.9
14.10

14.11

15. Медициналық қызмет көрсетуге қолжетімділік, емдеу мен күтімді 
бағалау жəне жоспарлау 
 Пациенттің қажеттіліктері уақтылы қанағаттандырылады, 
пациентті негізделген тасымалдау, емдеу жəне күту ұсынылады. 

15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6

16. Медициналық қызмет көрсетуді жəне емдеуді ұсыну
Пациентті уақтылы жəне қауіпсіз емдеу мен күту пациентті ем-
деу жəне күту жоспарына сəйкес ұсынылады жəне қызметтерді 
ұсыну жоспарға сəйкес аяқталады.
 Қызмет көрсетуді аяқтау

16.1
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
16.9
16.10
16.11
16.12
16.13
16.14
16.15
16.16
16.17

16.2

17. Шақырту картасы
Пациенттің медициналық шақырту картасы қауіпсіз жəне үздіксіз 
емдеу мен күтуді қамтамасыз ету бойынша дұрыс, дəл жəне 
жан-жақты деректерді қамтиды.

17.1
17.2
17.4
17.5
17.8
17.9
17.10

17.3 17.6
17.7

18. Пациентті емдеу жəне күту сапасы
Ұйым өзінің клиникалық процестері мен нəтижелерін, сондай-
ақ пациентті күтумен байланысты процестер мен нəтижелерді 
тұрақты қадағалайды, бағалайды жəне жақсартады.

18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7

 бөлім: Арнайы қызметтер
19. Кезек күттірмейтін /жедел көмек коммуникациялық орталықтары. 

Кезек күттірмейтін /жедел медициналық көмек коммуникациялық 
орталықтары кезек күттірмейтін/шұғыл көмек қызметінің 
оқиғаларға жəне пациенттерді тасымалдау қажеттілігіне қатысты 
əрекет етуін тиімді қолдайды. 

19.4
19.5
19.6
19.7
19.8

19.1
19.2

19.3

20.  Жер үсті жедел/кезек күттірмейтін көмек қызметі 
 Жер үсті жедел/кезек күттірмейтін көмек қызметінің клиникалық 
мүмкіндіктері, ресурстары жəне уақтылы əрекет етуі 
пациенттердің қажеттіліктеріне сəйкес келеді. 

20.6
20.7

20.1
20.2
20.3
20.4
20.5

21.  Əуе жедел/кезек күттірмейтін көмек қызметі. 
 Əуе жедел/кезек күттірмейтін көмек қызметінің клиникалық 
мүмкіндіктері, ресурстары жəне уақтылы əрекет етуі 
пациенттердің қажеттіліктеріне сəйкес келеді. 

21.3
21.4
21.6
21.7
21.10

21.1
21.5
21.8
21.9

21.2

 Барлығы: 5 стандарт 41 өлшемшарт
 І деңгейлі стандарттар өлшемшарттары - 11(26,8%)
 ІІ деңгейлі стандарттар өлшемшарттары - 11(26,8%)
 ІІІ деңгейлі стандарттар өлшемшарттары – 19 (46,3%)
 
 Барлығы: 3 стандарт 38 өлшемшарт
 І деңгейлі стандарттар өлшемшарттары - 7 (18,42%)
 ІІ деңгейлі стандарттар өлшемшарттары - 10 (26,3 %);
 ІІІ деңгейлі стандарттар өлшемшарттары - 21 (55,26%)
 
 Барлығы: 5 стандарт 55 өлшемшарт
 І деңгейлі стандарттар өлшемшарттары - 25 (45,4 %)
 ІІ деңгейлі стандарттар өлшемшарттары - 24 (43,6%);
 ІІІ деңгейлі стандарттар өлшемшарттары - 6 (10,9 %)
 
 Барлығы: 5 стандарт 52 өлшемшарт
 І деңгейлі стандарттар өлшемшарттары - 43 (82,6%);
 ІІ деңгейлі стандарттар өлшемшарттары - 6 (11,5%);
 ІІІ деңгейлі стандарттар өлшемшарттары - 3 (5,7%)
 
 Барлығы: 3 стандарт 25 өлшемшарт
 І деңгейлі стандарттар өлшемшарттары - 12 (48%);
 ІІ деңгейлі стандарттар өлшемшарттары - 11 (44%);
 ІІІ деңгейлі стандарттар өлшемшарттары - 2 (8%)

Қалпына келтіру емі жəне медициналық оңалту медициналық ұйымдарына 
арналған аккредиттеу стандарттары

№ Өлшенетін өлшемшаттар Деңгейлер
бөлім: Басшылық «I» «II» «III»

1.
 Ұйымның əдеп нормалары
Əдеп нормалары ұйым қызметінің бағытын жəне шешім 
қабылдау процесін айқындайды.

1.5 1.1 1.2
1.3
1.4

2.
Басқару
Ұйымда оның құқықтық мəртебесі мен жауапкершілігіне сəйкес 
тиімді басқару жүзеге асырылады.

2.1
2.2
2.3
2.4

3.
Стратегиялық жəне жедел жоспарлау
Ұйым өзінің көрсетілетін қызметтерін халықтың қажеттілігін 
қанағаттандыру мақсатында жоспарлайды жəне оны іске асыру 
бойынша нақты басшылықты жүзеге асырады.

3.2
3.4
3.5

3.3 3.1
3.6

4.

 Жалпы басқару
Ұйымда басқару жəне есептілік құрылымы бар. Басқаруды 
білікті менеджерлер жүзеге асырады.

4.4 4.8
4.10

4.1
4.2
4.3
4.5
4.6
4.7
4.9

5.

Тəуекелдерді басқару жəне сапаны арттыру
Ұйымықтимал тəуекелдерді барынша азайтады, олардың 
мониторингін жəне бағалауды тұрақты жүргізеді, сондай-ақ 
ұсынылатын қызметтердің сапасын арттырады.

5.1
5.2
5.3
5.4

5.11
5.12

5.6
5.7

5.10
5.13

5.5
5.8
5.9
5.14

бөлім: Ресурстарды басқару

6.

Қаржыны басқару
Ұйымның қаржы ресурстары мақсаттарға қол жеткізуге 
жəрдемдесу үшін басқарылады жəне бақыланады.

6.4 6.5 6.1
6.2
6.3
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11

7.
Ақпараттық басқару
 Ұйым ақпараттық қажеттіліктер мен міндеттерді қанағаттандыру 
мақсатында өз ақпаратын жүйелі түрде басқарады жəне 
қорғайды. 

7.2
7.4
7.5

7.1
7.8

7.3
7.6
7.7
7.9

8.

Адами ресурстарды басқару
 Адами ресурстарды тиімді жоспарлау жəне басқару 
персоналдың еңбек өнімділігін арттырады жəне медициналық 
ұйымның алға қойған мақсаттары мен міндеттеріне қол 
жеткізудегі құралы болып табылады. 

8.2
8.6

8.10

8.1
8.3

8.11
8.15

8.4
8.5
8.7
8.8
8.9
8.12
8.13
8.14

 бөлім: Қауіпсіздікті басқару

9.
 Ғимараттардың қауіпсіздігі
 Медициналық ұйымның қоршаған ортасы пациенттер мен пер-
сонал үшін қауіпсіз жəне жайлы болып табылады. 

9.1
9.2
9.5
9.8
9.9

9.3
9.6
9.7

9.4

10.
Төтенше жағдайларды жəне өртке қарсы қауіпсіздікті басқару
 Медициналық ұйым өрттің туындау қауіпін барынша азайтады, 
төтенше жəне сындарлы жағдайларға дайын болады

10.3
10.6

10.4
10.5

10.1
10.2

11.

 Жабдықты жəне шығыс материалдарын қауіпсіз пайдалану
 Медициналық ұйым қауіпсіз көлік құралдарын, жабдықты, 
шығыс материалдарын жəне медициналық аспаптарды тиімді 
жəне ұтымды пайдаланады. 

11.10
11.11
11.13
11.14

11.2
11.3
11.5
11.6
11.7
11.8
11.12

11.1
11.4
11.9

12.

Дұрыс еңбек жағдайлары.
Персоналдың еңбек гигиенасы бағдарламасы қауіпсіз жəне 
дұрыс жұмыс жағдайларына ықпал етеді.
Оқиғалар, жазатайым оқиғалар жəне қолайсыз жағдайлар

12.1 12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8

13.

Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі
Санитариялық қағидалардың талаптарын сақтай отырып, паци-
енттер мен персоналды қауіпсіз тамақтандыру жағдайларымен 
қамтамасыз ету. 

13.7
13.9

13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.8

14.

Инфекциялық бақылау
 Ұйым инфекциялық ауруларды бақылау мен профилактика-
сын жүргізеді. 
Қалдықтарды басқару

14.4
14.5
14.6
14.9

14.10
14.11
14.12
14.13
14.14
14.15
14.16
14.17
14.18

14.1
14.2
14.3
14.7
14.8

14.19

 бөлім: Пациентті емдеу жəне күту

15.

Пациент пен отбасының құқықтары
Ұйым пациенттер мен олардың отбасыларының құқықтарын 
қорғау бойынша саясатты іске асырады 
Пациент пен оның отбасының қолайлылығы үшін құралдар 
(бар болса)
Пациенттер үшін ақпарат жəне олардың келісімін алу
Пациенттің өтініш беру тəртібі
Пациенттердің пікірлері

15.3
15.4
15.6
15.7
15.8

15.14

15.1
15.2
15.5

15.11
15.12

15.9
15.10
15.13

16.

Күтуге қолжетімділік, емдеуге жатқызу жəне күтуді жоспарлау
Емдеуге жатқызудан кейін мультитəртіптік команданың 
қатысуымен алғашқы қарап-тексеру жүргізіледі жəне емдеу 
немесе пациентті күту жоспары айқындалады. 
Пациентті қарап-тексеру
Пациентті емдеуді жəне күтуді жоспарлау

16.1
16.2
16.3
16.5
16.6
16.8

16.4
16.7

17.

Медициналық қызмет көрсетуді ұсыну
Пациентті уақтылы жəне қауіпсіз емдеу жəне күту пациентті ем-
деу мен күту жоспарына сəйкес ұсынылады жəне қызметтерді 
ұсыну жоспарға сəйкес аяқталады. 
Қызмет көрсетуді аяқтау

17.1
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
17.9

17.10
17.11
17.12
17.14

17.2
17.3

17.13

18.

Зертханалық қызмет
Ұйымда зертханалық көрсетілетін қызметтер көлемі нақты 
айқындалған 
Сапалы зертханалық қызметтер көрсету үшін қолда бар 
ресурстар

18.7
18.8
18.9

18.3
18.4

18.10

18.1
18.2
18.5
18.6

19.

Дəрі-дəрмек менеджменті
Дəрілік заттарды басқару жəне пайдалану қауіпсіз, тиімді жəне 
ұтымды болып табылады. 

19.3
19.4
19.5
19.6
19.8
19.9

19.13
19.14
19.15
19.16

19.1
19.2
19.7

19.10

19.11
19.12

20.
Медициналық карта
Пациенттің медициналық картасындағы жазбалар дұрыс, дəл 
жəне жан-жақты деректерді қамтиды жəне пациентті қауіпсіз 
жəне үздіксіз емдеуді қамтамасыз етуге арналған.

20.1
20.2
20.4
20.5
20.8
20.9

20.3 20.6
20.7

21.
Пациентті емдеу жəне күту сапасы
Ұйым клиникалық процестерді жəне пациентті күтумен байланы-
сты процестерді тұрақты қадағалайды, бағалайды жəне сапа-
сын жақсартады.

21.1
21.2
21.3
21.4
21.5
21.6

Басшылық (5 стандарт; 39 өлшемшарт)
І деңгейлі стандарттар өлшемшарттары- 11 (28,2 %)
ІІ деңгейлі стандарттар өлшемшарттары- 8 (20,5 %) 
ІІІ деңгейлі стандарттар өлшемшарттары- 20 (51,3 %)

Ресурстардыбасқару(3 стандарт; 35 өлшемшарт)
І деңгейлі стандарттар өлшемшарттары- 7 (20 %)
ІІ деңгейлі стандарттар өлшемшарттары- 7 (20 %)
ІІІдеңгейлістандарттардыңөлшемшарттары- 21 (60 %)

Қауіпсіздікті басқару (6 стандарт; 65 өлшемшарт)
І деңгейлі стандарттар өлшемшарттары- 27 (41,5 %);
ІІ деңгейлі стандарттар өлшемшарттары- 32 (49,2 %);
ІІІ деңгейлі стандарттар өлшемшарттары -6 (9,2 %)

 Пациентті емдеу жəне күту (7 стандарт; 77 өлшемшарт)
 І деңгейлі стандарттар өлшемшарттары- 48 (62,3 %);
ІІ деңгейлі стандарттар өлшемшарттары- 18 (23,4 %);
ІІІ деңгейлі стандарттар өлшемшарттары - 11 (14,3%)

Паллиативтік көмек жəне мейіргер күтімін көрсететін медициналық ұйымдарға 
арналған аккредиттеу стандарттары

№ Өлшенетін өлшемшарттар Деңгейлер 
 бөлім: Басшылық «I» «II» «III»

1. Ұйымның əдеп нормалары
Əдеп нормалары ұйым қызметінің бағытын жəне шешім 
қабылдау процесін айқындайды.

1.5 1.1 1.2
1.3
1.4

2. Басқару
Ұйымда оның құқықтық мəртебесімен жауапкершілігіне сəйкес 
тиімді басқару жүзеге асырылады.

2.1
2.2
2.3
2.4

3. Стратегиялық жəне жедел жоспарлау
Ұйым өзінің көрсетілетін қызметтерін халықтың қажеттілігін 
қанағаттандыру мақсатында жоспарлайды жəне оны іске асыру 
бойынша нақты басшылықты жүзеге асырады.

3.2
3.4
3.5

3.3 3.1
3.6

4. Жалпы басқару
Ұйымда басқару жəне есептілік құрылымы бар. Басқаруды білікті 
менеджерлер жүзеге асырады.

4.4 4.8
4.10

4.1
4.2
4.3
4.5
4.6
4.7
4.9

5. Тəуекелдерді басқару жəне сапаны арттыру
Ұйымықтимал тəуекелдерді барынша азайтады, олардың 
мониторингін жəне бағалауды тұрақты жүргізеді, сондай-ақ 
ұсынылатын қызметтердің сапасын арттырады.

5.1
5.2
5.3
5.4
5.11
5.12

5.6
5.7

5.10
5.13

5.5
5.8
5.9

5.14

 бөлім: Ресурстарды басқару
6. Қаржыныбасқару

Ұйымның қаржы ресурстары мақсаттарға қол жеткізуге 
жəрдемдесу үшін басқарылады жəне бақыланады.

6.4 6.5 6.1
6.2
6.3
6.6
6.7
6.8
6.9

6.10
6.11

7.0 Ақпараттық басқару
Ұйым ақпараттық қажеттіліктер мен міндеттерді қанағаттандыру 
мақсатында өз ақпаратын жүйелі түрде басқарады жəне 
қорғайды.

7.2
7.4
7.5

7.1
7.8

7.3
7.6
7.7
7.9

8.0 Адами ресурстарды басқару
Адами ресурстарды тиімді жоспарлау жəне басқару 
персоналдың еңбек өнімділігін арттырады жəне медициналық 
ұйымның алға қойған мақсаттары мен міндеттеріне қол 
жеткізудегі құралы болып табылады.

8.2
8.6
8.10

8.1
8.3

8.11
8.15

8.4
8.5
8.7
8.8
8.9

8.12
8.13
8.14

 бөлім: Қауіпсіздікті басқару
9. Ғимараттардың қауіпсіздігі

Ұйымның қоршаған ортасы пациенттер, персонал жəне 
келушілер үшін қауіпсіз жəне жайлы болып табылады.

9.1
9.2
9.5
9.8
9.9

9.3
9.6
9.7

9.4

10. Төтенше жағдайларды жəне өртке қарсы қауіпсіздікті басқару
Медициналық ұйым өрттің туындау қауіпін барынша азайтады, 
төтенше жəне сындарлы жағдайларға дайын болады.

10.3
10.6

10.4
10.5

10.1
10.2

11. Жабдықты жəне шығыс материалдарын қауіпсіз пайдалану
Ұйым қауіпсіз көлік құралдарын, жабдықты, шығыс материалда-
рын жəне медициналық аспаптарды тиімді жəне ұтымды пай-
даланады. 

11.10
11.11
11.13
11.14

11.2
11.3
11.5
11.6
11.7
11.8
11.12

11.1
11.4
11.9

12. Дұрыс еңбек жағдайлары
Персоналдың еңбек гигиенасы бағдарламасы қауіпсіз жəне 
дұрыс жұмыс жағдайларына ықпал етеді.
Оқиғалар, жазатайым оқиғалар жəне қолайсыз жағдайлар

12.1 12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8

13. Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі
Санитариялық қағидалардың талаптарын сақтай отырып, 
пациенттер мен персоналды қауіпсіз тамақтандыру 
жағдайларымен қамтамасыз ету. 

13.7
13.9

13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.8

14. Инфекциялық бақылау
Ұйым инфекциялық ауруларды бақылау мен профилактикасын 
жүргізеді. 
Қалдықтарды басқару

14.4
14.5
14.6
14.9
14.10
14.11
14.12
14.13
14.14
14.15
14.16
14.17
14.18
14.19

14.1
14.2
14.3
14.7
14.8

 бөлім: Пациентті емдеу жəне күту
15. Пациент пен отбасының құқықтары

Ұйым пациенттер мен олардың отбасыларының құқықтарын 
қорғау бойынша саясатты іске асырады 
Пациент пен оның отбасының қолайлылығы үшін құралдар 
(бар болса)
Пациенттер үшін ақпарат жəне олардың келісімін алу
Пациенттің өтініш беру тəртібі
Пациенттердің пікірлері

15.3
15.4
15.6
15.7
15.8
15.14

15.1
15.2
15.5
15.11
15.12

15.9
15.10
15.13

16. Күтуге қолжетімділік, емдеуге жатқызу жəне күтуді жоспарлау
Емдеуге жатқызудан кейін мультитəртіптік команданың 
қатысуымен алғашқы қарап-тексеру жүргізіледі жəне емдеу 
немесе пациентті күту жоспары айқындалады. 
Пациентті қарап-тексеру
Пациентті емдеуді жəне күтуді жоспарлау

16.1
16.2
16.3
16.5
16.6
16.8

16.4
16.7

17. Медициналық қызмет көрсетуді ұсыну
Пациентті уақтылы жəне қауіпсіз емдеу жəне күту пациентті 
емдеу мен күту жоспарына сəйкес ұсынылады жəне қызметтерді 
ұсыну жоспарға сəйкес аяқталады. 
Қызмет көрсетуді аяқтау

17.1
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
17.9
17.10
17.11
17.12
17.14

17.2
17.3
17.13

18. Зертханалық қызмет
Ұйымда зертханалық көрсетілетін қызметтер көлемі нақты 
айқындалған 
Сапалы зертханалық қызметтер көрсету үшін қолда бар ре-
сурстар

18.7
18.8
18.9

18.3
18.4
18.10

18.1
18.2
18.5
18.6

19. Дəрі-дəрмек менеджменті
Дəрілік заттарды басқару жəне пайдалану қауіпсіз, тиімді жəне 
ұтымды болып табылады

19.3
19.4
19.5
19.6
19.8
19.9
19.13
19.14
19.15
19.16

19.1
19.2
19.7
19.10

19.11
19.12

20. Медициналық карта
Пациенттің медициналық картасындағы жазбалар дұрыс, дəл 
жəне жан-жақты деректерді қамтиды жəне пациентті қауіпсіз 
жəне үздіксіз емдеуді қамтамасыз етуге арналған

20.1
20.2
20.4
20.5
20.8
20.9

20.3 20.6
20.7

21. Пациентті емдеу жəне күту сапасы
Ұйым клиникалық процестерді жəне пациентті күтумен 
байланысты процестерді тұрақты қадағалайды, бағалайды жəне 
сапасын жақсартады

21.1
21.2
21.3
21.4
21.5
21.6

Басшылық (5 стандарт; 39 өлшемшарт)
І деңгейлі стандарттар өлшемшарттары- 11 (28,2 %)
ІІ деңгейлі стандарттар өлшемшарттары- 8 (20,5 %) 
ІІІ деңгейлі стандарттар өлшемшарттары- 20 (51,3 %)

Ресурстардыбасқару (3 стандарт; 35 өлшемшарт)
І деңгейлі стандарттар өлшемшарттары - 7 (20 %)
ІІ деңгейлі стандарттар өлшемшарттары- 7 (20 %)
ІІІ деңгейлі стандарттар өлшемшарттары- 21 (60 %)

Қауіпсіздікті басқару (6 стандарт; 65 өлшемшарт)
І деңгейлі стандарттар өлшемшарттары- 27 (41,5 %);
ІІ деңгейлі стандарттар өлшемшарттары- 32 (49,2 %);
ІІІ деңгейлі стандарттар өлшемшарттары-6 (9,2 %)

Пациентті емдеу жəне күту(7 стандарт; 77 өлшемшарт)
І деңгейлі стандарттар өлшемшарттары- 48 (62,3 %);
ІІ деңгейлі стандарттар өлшемшарттары- 18 (23,3 %);
ІІІ деңгейлі стандарттар өлшемшарттары- 11 (14,2%)

Қан қызметі саласындағы қызметті жүзегеасыратын денсаулық сақтау 
ұйымдарына арналған аккредиттеу стандарттары

№ Өлшенетін өлшемшарттар Деңгейлер 
бөлім: Басшылық «I» «II» «III»

1. Қан орталығының əдеп нормалары
Қан орталығының миссиясы, құндылықтары жəне əдеп 
қағидалары оның қызметінің саласымен бағытын, сондай-ақ 
шешімдерді қабылдау процесін айқындайды

1.1 1.2
1.3
1.4

2. Басқару
Қан орталығында оның құқықтық мəртебесіне сəйкес тиімді 
басқару жүзеге асырылады

2.5
2.6

2.1
2.2
2.3
2.4

3. Стратегиялық жəне жедел жоспарлау
Қан орталығы өзінің көрсетілетін қызметтерін халықтың 
қажеттілігін қанағаттандыру мақсатында жоспарлайды жəне 
оны іске асыру бойынша нақты басшылықты жүзеге асырады

3.2
3.4
3.5

3.3 3.1
3.6

4. Жалпы басқару
Қан орталығында басқару жəне есептілік құрылымы бар
Басқаруды білікті менеджерлер жүзеге асырады

4.4 4.8
4.10
4.11
4.12
4.13

4.1
4.2
4.3
4.5
4.6
4.7
4.9

5. Тəуекелдерді басқару жəне сапаны арттыру
Қан орталығы ықтимал тəуекелдерді барынша азайтады, 
олардың мониторингін жəне бағалауды тұрақты жүргізеді, 
сондай-ақ ұсынылатын қызметтердің сапасын арттырады

5.1
5.2
5.3
5.4

5.11
5.12

5.6
5.7
5.10

5.5
5.8
5.9

 бөлім: Ресурстарды басқару
6. Қаржыны басқару

Қан орталығының қаржы ресурстары мақсаттарға қол жеткізуге 
жəрдемдесу үшін басқарылады жəне бақыланады

6.4 6.5 6.1
6.2
6.3
6.6
6.7

7. Ақпараттық басқару
Қан орталығы ақпараттық қажеттіліктер мен міндеттерді 
қанағаттандыру мақсатында өз ақпаратын жүйелі түрде 
басқарады жəне қорғайды

7.2
7.4
7.5

7.1
7.8
7.10
7.11

7.3
7.6
7.7
7.9

8. Адами ресурстарды басқару
Адами ресурстарды тиімді жоспарлау жəне басқару 
персоналдың еңбек өнімділігін арттырады жəне медициналық 
Қан орталығының алға қойған мақсаттары мен міндеттеріне қол 
жеткізудегі құралы болып табылады

8.2
8.6

8.10

8.1
8.3
8.11
8.15

8.4
8.5
8.7
8.8
8.9
8.12
8.13
8.14

 бөлім: Қауіпсіздікті басқару
9. Ғимараттардың қауіпсіздігі

Қан орталығының оршаған ортасы донорлар, персонал жəне 
келушілер үшін қауіпсіз жəне жайлы болып табылады

9.1
9.2
9.5

9.3
9.6

9.4

10. Төтенше жағдайларды жəне өртке қарсы қауіпсіздікті басқару
Қанорталығыөрттің туындау қауіпін барынша азайтады, 
төтенше жəне сындарлы жағдайларға дайын болады

10.3
10.6

10.4
10.5
10.7

10.1
10.2

11. Көлік құралдарын, жабдықтар мен шығыс материалдарын 
қауіпсіз пайдалану
Қан орталығы көлік құралдарын, жабдықтарды, шығыс 
материалдарын қауіпсіз, тиімді жəне ұтымды пайдаланады

11.2
11.3
11.5
11.6
11.7
11.8

11.1
11.4

12. Денсаулыққа қолайлы еңбек жағдайлары
Персонал үшін қауіпсіз жəне саламатты еңбек жағдайларын 
құруға мүмкіндік беретін кəсіптік еңбек гигиенасы бағдарламасы 
бар
Оқиғалар, жазатайым оқиғалар жəне қолайсыз жағдайлар 
Қалдықтарды басқару

12.1
12.12
12.13
12.14

12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8

12.9
12.10
12.11

 бөлім: Донорды күту
13. Донордың құқықтары

Қан орталығы өз донорларының құқықтарын қорғайды жəне 
қамтамасыз етеді. 
Донордың ақпараттандырылған келісімі
Шағым беру процесі 

13.3
13.6
13.7
13.8

13.1
13.2
13.4
13.6

13.5
13.9

14. Донор карталары
Донор карталарының өзектілігі, нақтылығы жəне 
толыққандылығы қолдау табады 

14.1
14.2
14.3

15. Донорларға қатысты ауытқулар, сəйкессіздіктер жəне қолайсыз 
оқиғалар бойынша есептілік
Қан орталығы нормативтік талаптарға сəйкестіктікті қамтамасыз 
ету мақсатында донорларға қатысты ауытқулар, сəйкессіздіктер 
жəне қолайсыз оқиғалар бойынша есептілікті зерделейді. 

15.4
15.5

15.1
15.2
15.3
15.6
15.7
15.8
15.9

 бөлім: Процестерді бақылау
16. Жалпы ережелер

Қан орталығы қанды қауіпсіз жинауды жəне өндірілетін қан 
компоненттерінің сапасын қамтамасыз етеді 

16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7

17. Қанды жинау
Қан орталығы қан жинаудың тиімді жəне ұтымды жүйесін 
енгізеді

17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.9
17.10
17.12

17.1
17.7
17.8

17.11
17.13
17.14

18. Қан компоненттерін өндіру
Қан орталығы қан компоненттерінің қауіпсіздігі мен сапасын 
қамтамасыз ету үшін озық практиканы пайдалана отырып, қан 
компоненттерін өндіреді

18.2
18.3
18.6
18.9

18.1
18.4
18.5
18.7

18.8

Басшылық (5 стандарт; 41 өлшемшарт)
І деңгейлі стандарттар өлшемшарттары - 10 (24,4%)
ІІ деңгейлі стандарттар өлшемшарттары- 12 (29,3 %) 
ІІІ деңгейлі стандарттар өлшемшарттары- 19 (46,3 %)
Ресурстарды басқару (3 стандарт; 33 өлшемшарт)
І деңгейлі стандарттар өлшемшарттары - 7 (21,2 %)
ІІ деңгейлі стандарттар өлшемшарттары- 9 (27,3 %)
ІІІ деңгейлі стандарттар өлшемшарттары- 17 (51,5 %)
Қауіпсіздікті басқару (4 стандарт; 35 өлшемшарт)
І деңгейлі стандарттар өлшемшарттары - 9 (25,7 %);
ІІ деңгейлі стандарттар өлшемшарттары- 18 (51,4 %);
ІІІ деңгейлі стандарттар өлшемшарттары-8 (22,9 %)
Донорды күту (3 стандарт; 22 өлшемшарт)
І деңгейлі стандарттар өлшемшарттары - 9 (41 %);
ІІ деңгейлі стандарттар өлшемшарттары- 11 (50 %);
ІІІ деңгейлі стандарттар өлшемшарттары- 2 (9 %)
Процестерді бақылау (3 стандарт; 30 өлшемшарт)
І деңгейлі стандарттар өлшемшарттары - 12 (40 %);
ІІ деңгейлі стандарттар өлшемшарттары- 17 (56,7 %);
ІІІ деңгейлі стандарттар өлшемшарттары- 1 (3,3%)

Денсаулық сақтау саласындағы аккредиттеу қағидаларына 24-қосымша

нысан

Сыртқы кешенді бағалау нəтижелері туралы есеп

Медициналық ұйымның атауы: _____________________сыртқы кешенді бағалау жүргізу 
кезеңі________________

Медициналық ұйымның мекенжайы: ____________________________________________
Медициналық ұйымның бірінші басшысы: _________________________________________
Сарапшылардың тегі, аты, əкесінің аты (бар болса):________________________________
___________________________________________________________________________

Сыртқы кешенді бағалау нəтижелері:

№ Аккредиттеу стандартының 
бөлімі, № 

Өлшемшарт Аккредиттеу стандартының 
талаптарына сəйкес келмеу

Қорытындылар:
Ұсыныстар:
Басшының тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) ____________________ 
Топ жетекшісінің қолы _______________________________________
20 жылғы «______» «______» 

Денсаулық сақтау саласындағы аккредиттеу қағидаларына 25-қосымша

нысан

Қазақстан Республикасының Елтаңбасы
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Аккредиттеуші органның атауы

Аккредиттеу туралы куəлік
 ________________________________________________ берілді.
 (медициналық ұйымның атауы, заңды мекенжайы)

 «Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республи-
касы Кодексінің, сыртқы кешенді бағалау нəтижелері жəне аккредиттеу комиссия сының шешімі 
(20 __ жылғы «___» № бұйрық) негізінде

 ______ (екінші, бірінші, жоғары) санаты тағайындала отырып, 3 жыл мерзімге аккредиттелді 
деп танылады.

 Осы куəлік медициналық ұйым қызметінің Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау 
саласындағы аккредиттеу стандарттарына сəйкестігін растайды.

Басшы __________________________________ ____
  тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
Қолы ________________________________________
Мөрдің орны
Куəліктің берілген күні 20___жылғы « _____ » ______ 
Тіркеу №
_______________________________________қаласы

Денсаулық сақтау саласындағы аккредиттеу қағидаларына 26-қосымша 

нысан

КЕЛІСІЛДІ            БЕКІТЕМІН
облыстар, Астана жəне Алматы қалалары         медициналық ұйымның басшысы
денсаулық сақтау басқармасының жергілікті      ______________________________
органының басшысы            тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
_____________________________________      қолы ____________________
тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)          20__ ж. «_____»___________
қолы ________________________________           
20__ ж. «___»_________________________
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Денсаулық сақтау саласындағы аккредиттеу қағидаларына 27-қосымша

нысан

КЕЛІСІЛДІ   БЕКІТЕМІН
облыстар, Астана жəне Алматы  медициналық ұйымның басшысы
қалалары денсаулық сақтау 
басқармасының жергілікті   ______________________________
органының басшысы   тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
___________________________ қолы ____________________
тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) 
қолы ______________________ 20__ ж. «_____»__________
20__ ж. «___»___________

Түзету іс-шараларының орындалуы туралы есеп
№
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Ескертпе: 
* медициналық ұйымның мөрімен куəландырылған жəне басшының қолы қойылған 

растайтын құжаттарды қоса беру;
** орындау мерзімін ұзарту себептері;
*** іс-шараның орындалмау себептері. 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 16 мау-
сымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15229 
болып енгізілді.

(Соңы. Басы 18-20-беттерде) 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІ 

2017 жылғы 24 ақпан            №84            Астана қаласы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІ 

2017 жылғы 23 ақпан            №106             Астана қаласы 

БІРЛЕСКЕН БҰЙРЫҚ

Арнайы инвестициялық келісімшарттарды іске асыру 
шеңберінде Кеден одағының кедендік аумағына әкелінген 

тауарларды пайдалану және (немесе) оларға билік ету 
бойынша шектеулермен ұштасқан кедендік әкелу 

баждарын, салықтарды төлеу бойынша жеңілдіктер 
берілген ішкі тұтыну үшін шығарудың кедендік рәсімімен 
орналастырылған тауарларды шартты түрде шығарылған 
нысаналы пайдалануды тану қағидаларын бекіту туралы

«Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы» 2010 жылғы 30 маусымдағы Қазақстан 
Республикасы Кодексінің 301-бабының 4-1-тармағына сəйкес бұйырамыз:

1. Қоса беріліп отырған Арнайы инвестициялық келісімшарттарды іске асыру шеңберінде 
Кеден одағының кедендік аумағына əкелінген тауарларды пайдалану жəне (немесе) оларға 
билік ету бойынша шектеулермен ұштасқан кедендік əкелу баждарын, салықтарды төлеу бой-
ынша жеңілдіктер берілген ішкі тұтыну үшін шығарудың кедендік рəсімімен орналастырылған 
тауарларды шартты түрде шығарылған нысаналы пайдалануды тану қағидаларыбекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Индустриялық даму 
жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитеті:

1) осы бірлескен бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелуін;

2) осы бірлескен бұйрық мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде 
оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмелерін ресми жари-
ялау жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық 
жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бірлескен бұйрық мемлекеттік тіркеуден өткен күннен кейін күнтізбелік он күн ішінде 
оның көшірмелерін мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберуді;

4) осы бірлескен бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрлігінің интернет-ресурсына орналастыруды;

5) осы бірлескен бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркегелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрлігінің Заң департаментіне осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген 
іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бірлескен бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан 
Республикасының Инвестициялар жəне даму вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бірлескен бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы                 Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрінің орынбасары –                 Инвестициялар жəне даму министрі
Қазақстан Республикасының                 Ж.ҚАСЫМБЕК___________
Ауыл шаруашылығы министрі 
А.МЫРЗАХМЕТОВ___________

 «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Қаржы министрі 
__________ Б.Т.Сұлтанов 
2017 жылғы 24 ақпан

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – 
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрінің 2017 жылғы 

24 ақпандағы №84 жəне Қазақстан Республикасының Инвестициялар жəне даму 
министрінің 2017 жылғы 23 ақпандағы №106 бірлескен бұйрығымен бекітілді

Арнайы инвестициялық келісімшарттарды іске асыру шеңберінде Кеден одағының 
кедендік аумағына əкелінген тауарларды пайдалану жəне (немесе) оларға билік 

ету бойынша шектеулермен ұштасқан кедендік əкелу баждарын, салықтарды төлеу 
бойынша жеңілдіктер берілген ішкі тұтыну үшін шығарудың кедендік рəсімімен 

орналастырылған тауарларды шартты түрде шығарылған нысаналы пайдалануды 
тану қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер 
1. Осы Арнайы инвестициялық келісімшарттарды іске асыру шеңберінде Кеден одағының 

кедендік аумағына əкелінген тауарларды пайдалану жəне (немесе) оларға билік ету бойынша 
шектеулермен ұштасқан кедендік əкелу баждарын, салықтарды төлеу бойынша жеңілдіктер 
берілген ішкі тұтыну үшін шығарудың кедендік рəсімімен орналастырылған тауарларды 
шартты түрде шығарылған нысаналы пайдалануды тану қағидалары (бұдан əрі - Қағидалар) 
Қазақстан Республикасының 2010 жылдың 30 маусымдағы «Қазақстан Республикасындағы 
кеден ісі туралы» Кодексінің 301 бабының 4-1 тармағына сəйкес дайындалған жəне Арнайы 
инвестициялық келісімшарттарды іске асыру шеңберінде Кеден одағының кедендік аумағына 
əкелінген тауарларды пайдалану жəне (немесе) оларға билік ету бойынша шектеулермен 
ұштасқан кедендік əкелу баждарын, салықтарды төлеу бойынша жеңілдіктер берілген ішкі 
тұтыну үшін шығарудың кедендік рəсімімен орналастырылған тауарларды шартты түрде 
шығарылған нысаналы пайдалануды тану тəртібін анықтайды.

2. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:
1) арнайы инвестициялық жоба – бұл Қазақстан Республикасының арнайы экономикалық 

аймақтар туралы заңнамасына сəйкес 2012 жылғы 1 қаңтарға дейін арнайы экономикалық аймақ 
қатысушысы ретінде тіркелген, Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы, немесе Қазақстан 
Республикасының Кеден заңнамасына сəйкес 2012 жылғы 1 қаңтарға дейін тіркелген еркін 
қойма иесі іске асырған жəне (немесе) іске асырып жатқан инвестициялық жоба, не моторлы 
көлік құралдарын өнеркəсіптік жинау туралы келісім жасасқан Қазақстан Республикасының 
заңды тұлғасы іске асырған жоба (бұдан əрі – Заңды тұлға);

2) арнайы инвестициялық келісімшарт – арнайы инвестициялық жоба үшін инвестициялық 
артықшылықтар ұсынуды көздейтін шарт;

3) дайын өнім (қайта өңдеу өнімі) – арнайы инвестициялық келісімшартты іске асыру 
шеңберінде, оның ішінде шетел тауарларынан дайындалған (алынған) тауар.

2-тарау. Арнайы инвестициялық келісімшарттарды іске асыру шеңберінде Кеден 
одағының кедендік аумағына əкелінген тауарларды пайдалану жəне (немесе) оларға 
билік ету бойынша шектеулермен ұштасқан кедендік əкелу баждарын, салықтарды 

төлеу бойынша жеңілдіктер берілген ішкі тұтыну үшін шығарудың кедендік рəсімімен 
орналастырылған тауарларды шартты түрде шығарылған нысаналы пайдалануды 
тану арнайы экономикалық аймақ қатысушыларының (резиденттер) немесе еркін 

қойма иелерінің тану тəртібі
3. Арнайы инвестициялық келісімшарттарды іске асыру шеңберінде Кеден одағының 

кедендік аумағына əкелінген тауарларды пайдалану жəне (немесе) оларға билік ету бойынша 
шектеулермен ұштасқан кедендік əкелу баждарын, салықтарды төлеу бойынша жеңілдіктер 
берілген ішкі тұтыну үшін шығарудың кедендік рəсімімен орналастырылған тауарларды 
шартты түрде шығарылған нысаналы пайдалануды тану арнайы экономикалық аймақ 
қатысушыларының (резиденттер) немесе еркін қойма иелерінің тану аталған тауарларды олар-
ды Кеден Одағы мен Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сəйкес дайын өнімнің 
(қайта өңделген өнімнің) құрамында сəйкестендірген жағдайда дайын өнім өндірісі (қайта өңдеу 
өнімі) үшін өндіру, алу, жасалу пайдалану (тұтыну) болып табылады.

4. Осы Қағидалардың 3-тармағында көрсетілген тауарларды нысаналы пайдалануды 
растау Заңды тұлғаның кеден ісі саласындағы уəкілетті органның аумақтық бөлімшесіне ар-
найы инвестициялық келісімшарттың көшірмесін жəне Заңды тұлғаның қолы жəне мөрімен 
куəландырылған осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша арнайы экономикалық 
аймақ қатысушысының (резидентінің) немесе бос қойма иесінің, арнайы инвестициялық 
келісімшарт шеңберінде енгізілетін тауарларды пайдалану туралы мəліметтерді ұсынуы 
болып табылады. 

5. Еркін кедендік аймақтың кедендік рəсімін немесе бос қойманың кедендік рəсімін аяқтау 
мақсатында, ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рəсімімен орналастыру кезінде тауарларды 
шығарғанға дейін кеден ісі саласындағы уəкілетті органның аумақтық бөлімшесіне арнайы 
инвестициялық келісімшарттың көшірмесін жəне осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес ны-
сан бойынша арнайы экономикалық аймақ қатысушысының (резидентінің) немесе бос қойма 
иесінің арнайы инвестициялық келісімшарт шеңберінде енгізілетін тауарларды пайдалану 
туралы мəліметтерді ұсынуына рұқсат беріледі. 

Өзге жағдайларда арнайы инвестициялық келісімшарттың көшірмесі жəне осы Қағидаларға 
1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша арнайы экономикалық аймақ қатысушысының (рези-
дентінің) немесе бос қойма иесінің, арнайы инвестициялық келісімшарт шеңберінде енгізілетін 
тауарларды пайдалану туралы мəліметтері кеден ісі саласындағы уəкілетті органның аумақтық 
бөлімшесіне дайын өнімді (қайта өңдеу өнімін) пайдалану жəне (немесе) билік ету, өткізу 
құқықтарын табыстаған күннен кешіктірмеген мерзімде ұсынылады. 

6. Осы Қағидалардың 3-тармағында көрсетілген тауарлар Заңды тұл ға арнайы 
инвестициялық келісімшарттың көшірмесін жəне осы Қағидаларға 1-қосым  шаға сəйкес нысан 
бойынша арнайы экономикалық аймақ қатысушысының (резидентінің) немесе бос қойма иесінің, 
арнайы инвестициялық келісімшарт шеңберінде енгізілетін тауарларды пайдалану туралы 
мəліметтерді кеден ісі саласындағы уəкілетті органның аумақтық бөлімшесіне ұсынғаннан 
кейін кедендік бақылаудан алынып тасталған болып саналады жəне Кеден одағының тауар-
лары мəртебесіне ие болады. 

7. Осы Қағидалардың 3-тармағында көрсетілген тауарлардың нысаналы пайдалануды 
тану мерзімі Заңды тұлғаның арнайы инвестициялық келісімшарттың көшірмесін жəне осы 
Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша арнайы экономикалық аймақ қатысушысының 
(резидентінің) немесе бос қойма иесінің, арнайы инвестициялық келісімшарт шеңберінде 
енгізілетін тауарларды пайдалану туралы мəліметтерді кеден ісі саласындағы уəкілетті 
органның аумақтық бөлімшесіне ұсынған күні болып табылады.

3-тарау. Арнайы инвестициялық келісімшарттарды іске асыру шеңберінде Кеден 
одағының кедендік аумағына əкелінген тауарларды пайдалану жəне (немесе) оларға 
билік ету бойынша шектеулермен ұштасқан кедендік əкелу баждарын, салықтарды 

төлеу бойынша жеңілдіктер берілген ішкі тұтыну үшін шығарудың кедендік рəсімімен 
орналастырылған тауарларды шартты түрде шығарылған нысаналы пайдалануды 

танумоторлы көлік құралдарын өнеркəсіптік құрастыру туралы келісім жасасқан 
заңды тұлғалардың тану тəртібі

8. Арнайы инвестициялық келісімшарттарды іске асыру шеңберінде Кеден одағының 
кедендік аумағына əкелінген тауарларды пайдалану жəне (немесе) оларға билік ету бойынша 
шектеулермен ұштасқан кедендік əкелу баждарын, салықтарды төлеу бойынша жеңілдіктер 
берілген ішкі тұтыну үшін шығарудың кедендік рəсімімен орналастырылған тауарларды шарт-
ты түрде шығарылған нысаналы пайдалануды тану моторлы көлік құралдарын өнеркəсіптік 
құрастыру туралы келісім жасасқан заңды тұлғалардың тану аталған тауарларды дайын 
өнім өндірісін дайындау (қайта өңдеу өнімі) үшін өндіру, алу, жасалу пайдалану (тұтыну) 
болып табылады. 

9. Осы Қағидалардың 8-тармағында көрсетілген тауарларды нысаналы пайдалануды 
растау Заңды тұлғаның кеден ісі саласындағы уəкілетті органның аумақтық бөлімшесіне 
арнайы инвестициялық келісімшарттың көшірмесін жəне Заңды тұлғаның қолы жəне 
мөрімен куəландырылған осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша моторлы 
көлік құралдарын өнеркəсіптік құрастыру туралы келісім жасасқан заңды тұлғамен арнайы 
инвестициялық келісімшартының шеңберінде енгізілетін тауарларды пайдалану туралы 
мəліметтерді ұсынуы болып табылады.

10. Арнайы инвестициялық келісімшарттың көшірмесі жəне 2-қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша моторлы көлік құралдарын өнеркəсіптік құрастыру туралы келісім жасасқан заңды 
тұлғамен арнайы инвестициялық келісімшартының шеңберінде енгізілетін тауарларды пай-
далану туралы мəліметтерді Заңды тұлға кеден ісі саласындағы уəкілетті органның аумақтық 
бөлімшесіне дайын өнімді (қайта өңдеу өнімін) пайдалану жəне (немесе) билік ету, өткізу 
құқықтарын табыстаған күннен кешіктірмеген мерзімде ұсынады. 

11. Осы Қағидалардың 8-тармағында көрсетілген тауарларды нысаналы пайдалануды 
тану мерзімі Заңды тұлғаның арнайы инвестициялық келісімшарттың көшірмесін жəне осы 
Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша моторлы көлік құралдарын өнеркəсіптік 
құрастыру туралы келісім жасасқан заңды тұлғамен арнайы инвестициялық келісімшартының 
шеңберінде енгізілетін тауарларды пайдалану туралы мəліметтерді кеден ісі саласындағы 
уəкілетті органның аумақтық бөлімшесіне ұсынған күні болып табылады.

Арнайы инвестициялық келісімшарттарды іске асыру шеңберінде Кеден одағының 
кедендік аумағына əкелінген тауарларды пайдалану жəне (немесе) оларға билік ету 

бойынша шектеулермен ұштасқан кедендік əкелу баждарын, салықтарды төлеу 
бойынша жеңілдіктер берілген ішкі тұтыну үшін шығарудың кедендік рəсімімен 

орналастырылған тауарларды шартты түрде шығарылған нысаналы пайдалануды тану 
қағидаларына 1-қосымша 

Нысан

Арнайы экономикалық аймақ қатысушысының (резидентінің) немесе бос қойма 
иесінің, арнайы инвестициялық келісімшарт шеңберінде енгізілетін тауарларды 

пайдалану туралы мəліметтер 

1. Заңды тұлғаның деректемелері_______________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Бизнес сəйкестендіру нөмірі__________________________________________________

Еркін кедендік 
аймақтың/

бос қойманың 
кедендік 

рəсімімен 
орналастырылған 

шетелдік 
тауарларға 

арналған деклара-
циялар нөмірі ***

ЕАЭО СЭҚ 
ТН коды 

көрсетілген 
импорт-
талатын 

тауардың 
атауы 

(10 белгі 
деңгейінде)*

Ішкі тұтыну 
үшін кедендік 

рəсіммен 
орналас-

тырылған 
тауарларға 

арналған де-
кларациялар 

нөмірі**

ЕАЭО СЭҚ 
ТН коды 

көрсетілген 
дайын 
өнімнің 

(қайта өңдеу 
өнімінің) ата-
уы (10 белгі 
деңгейінде)*

Дайын өнімді 
(қайта өңдеу 

өнімін) шығаруға 
берілген 

жүкқұжаттың неме-
се кəсіпорындағы 

өндірістік 
операциялардың 
аяқталғандығын 
растайтын өзге 
құжаттың нөмірі 

Басшы __________________________________/______________/ 
 (басшының тегі, аты, əкесінің аты )  (қолы)
Күні 20__ ж. «__»___________ М.О.   (бар болған жағдайда)

Ескертулер:
* ЕАЭО СЭҚ ТН – Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметінің 

бірыңғай тауарлық номенклатурасы. 
** Егер көрсетілген мəліметтер тауарларды шығарғанға дейін берілген жағдайда бұл жол 

толтырылмайды 
*** Егер көрсетілген мəліметтер тауарларды шығарғанға дейін берілген жағдайда бұл 

жол толтырылады 

Арнайы инвестициялық келісімшарттарды іске асыру шеңберінде Кеден одағының 
кедендік аумағына əкелінген тауарларды пайдалану жəне (немесе) оларға билік ету 

бойынша шектеулермен ұштасқан кедендік əкелу баждарын, салықтарды төлеу 
бойынша жеңілдіктер берілген ішкі тұтыну үшін шығарудың кедендік рəсімімен 

орналастырылған тауарларды шартты түрде шығарылған нысаналы пайдалануды тану 
қағидаларына 2-қосымша 

Нысан

Моторлы көлік құралдарын өнеркəсіптік құрастыру туралы келісім жасасқан 
заңды тұлғамен арнайы инвестициялық келісімшартының шеңберінде енгізілетін 

тауарларды пайдалану туралы мəліметтер 

1. Заңды тұлғаның деректемелері_______________________________________________
____________________________________________________________________________
2. Бизнес сəйкестендіру нөмірі__________________________________________________

Ішкі тұтыну үшін 
шығарудың 

кедендік рəсімімен 
орналастырылған 

тауарларға 
арналған деклара-

ция нөмірі

ЕАЭО СЭҚ ТН 
коды көрсетілген 

импорттала-
тын тауардың 
атауы (10 белгі 

деңгейінде)*

ЕАЭО СЭҚ ТН коды 
көрсетілген дай-
ын өнімнің (қайта 

өңдеу өнімінің) 
атауы (10 белгі 

деңгейінде)*

Дайын өнімді (қайта 
өңдеу өнімін) шығаруға 
берілген жүкқұжаттың 
немесе кəсіпорындағы 

өндірістік 
операциялардың 

аяқталғандығын рас-
тайтын өзге құжаттың 

нөмірі 

Басшы __________________________________/______________/ 
 (басшының тегі, аты, əкесінің аты )  (қолы)
Күні 20__ жылғы «__»___________ М.О. (бар болған жағдайда)

Ескерту:
* ЕАЭО СЭҚ ТН – Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметінің 

бірыңғай тауарлық номенклатурасы. 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 2 нау-
рызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14860 
болып енгізілді.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІ

2017 жылғы 28 ақпан          №119          Астана қаласы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТРЛІГІ

2017 жылғы 28 ақпан            №77         Астана қаласы

БІРЛЕСКЕН БҰЙРЫҚ

«Қазақстан Республикасында экологиялық таза (4 және 
одан да жоғары экологиялық сыныбына сәйкес келетін; 

электр қозғалтқыштары бар) автомобиль көлік құралдарын 
және олардың құрауыштарын өндіруді ынталандыру 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Энергетика министрінің міндетін атқарушының 2015 

жылғы 4 желтоқсандағы №697 және Қазақстан 
Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 

жылғы 23 желтоқсандағы №1219 бірлескен бұйрығына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

бұйырамыз:
1. «Қазақстан Республикасында экологиялық таза (4 жəне одан да жоғары экологиялық 

сыныбына сəйкес келетін; электр қозғалтқыштары бар) автомобиль көлік құралдарын жəне 
олардың құрауыштарын өндіруді ынталандыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Энергетика министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы 
№697 жəне Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2015 жылғы 23 
желтоқсандағы №1219 бірлескен бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде №12617 болып тіркелген, 2016 жылғы 15 ақпанда «Əділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасында экологиялық таза (4 жəне 
одан да жоғары экологиялық сыныбына сəйкес келетін; электр қозғалтқыштары бар) автомо-
биль көлік құралдарын жəне олардың құрауыштарын өндіруді ынталандыру қағидаларында:

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Қазақстан Республикасында экологиялық таза (4 жəне одан жоғары экологиялық сыны-

бына сəйкес келетін; электр қозғалтқыштары бар) автомобиль көлік құралдарын жəне олардың 
құрауыштарын өндіруді ынталандыру:

1) олардың өндірушілерін мынадай бағыттар: жұмыс орындарын күтіп-ұстау; энергия ре-
сурстарын пайдалану; ғылыми-зерттеу жəне тəжірибе-конструкторлық əзірлемелерді жүзеге 
асыру; өнім шығарумен байланысты сынақтарды жүргізу; кепілдік міндеттемелерін қолдау 
бойынша қаржыландыру;

2) жеке жəне заңды тұлғалар Қазақстан Республикасында өндірілген көлік құралын 
Қазақстан Республикасының аумағында сатып алу кезінде оларға өндіруші берген жеңілдікті 
қаржыландыру арқылы жүзеге асырылады.»;

3-тармақ мынадай мазмұндағы 9) тармақшамен толықтырылсын:
«9) жеңілдік сертификаты – пайдаланудан шығарылған көлік құралын кəдеге жаратуға 

тапсыруды растайтын жəне Қазақстан Республикасында өндірілген экологиялық таза (4 
жəне одан да жоғары экологиялық сыныбына сəйкес келетін; электр қозғалтқыштары бар) 
автомобиль көлік құралдарын Қазақстан Республикасының аумағында сатып алу кезінде 
жеңілдік алу құқығын көздейтін, осы Қағидаларға 9-қосымшаға сəйкес нысан бойынша құжат, 
оны беру тəртібін өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелерінің опе-
раторы айқындайды;»;

5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Қазақстан Республикасында экологиялық таза (4 жəне одан жоғары экологиялық сыны-

бына сəйкес келетін; электр қозғалтқыштары бар) автомобиль көлік құралдарын жəне олардың 
құрауыштарын өндіруді ынталандыру осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 
Өндіруші мен өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелерінің операторы 
(бұдан əрі – Оператор) арасындағы осы Қағидалардың 2-тармағында белгіленген бағыттар 
бойынша Өндірушілерді қаржыландыруды беру шартының негізінде жүзеге асырылады.»;

10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«10. Осы Қағидалардың 2-тармағының 1) тармақшасына сəйкесқаржыландыруды алу үшін 

қаржыландыру шарты жасалған Өндіруші Операторға мынадай құжаттарды:
1) осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша жұмыс орындарын күтіп ұстауға 

шығындардың бір бөлігін қаржыландыру есептемесін;
2) осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша энергия ресурстарын пайдалануға 

шығындардың бір бөлігін қаржыландыру есептемесін;
3) осы Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша ғылыми-зерттеу жəне тəжірибелік-

конструкторлық жұмыстарды жүзеге асыруға шығындардың бір бөлігін қаржыландыру 
есептемесін; 

4) осы Қағидаларға 5-қосымшаға сəйкес нысан бойынша дөңгелекті көлік құралдары мен 
олардың құрауыштарының сынақтарын жүргізумен байланысты, көлік құралдарының үлгілері 
мен олардың құрауыштарын өнім шығарумен байланысты сынақтарды жүргізу орындарына 
дейін жəне кері қарай тасымалдауға шығындардың бір бөлігін қаржыландыру есептемесін;

5) осы Қағидаларға 6-қосымшаға сəйкес нысан бойынша М санатының дөңгелекті, 
соның ішінде G санатының жүріп өту мүмкіндігі жоғары көлік құралдарына қатысты кепілдік 
міндеттемелерін қолдаумен байланысты қаржыландыру есептемесін;

6) осы Қағидаларға 7-қосымшаға сəйкес нысан бойынша N санатының дөңгелекті, 
соның ішінде G санатының жүріп өту мүмкіндігі жоғары көлік құралдарына қатысты кепілдік 
міндеттемелерін қолдаумен байланысты қаржыландыру есептемесін;

7) осы Қағидаларға 8-қосымшаға сəйкес нысан бойынша экологиялық таза автомобиль 
көлік құралдарын өндіру туралы есепті;

8) кепілдік міндеттемесін қолдауды қоспағанда, осы Қағидалардың 2-тарма ғының 1) 
тармақшасында көрсетілген мəлімделген шығындар бөлігінде өнімнің (бір бірлігінің) өзіндік 
құнының бекітілген жоспарлы калькуляциясын қоса беріп, қаржыландыруды беру туралы 
өтінішті (Оператормен келісілген нысанда) ұсынады.

Осы күнтізбелік жылы Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген жəне өткізілген 
бір экологиялық таза автомобиль көлік құралының (4 жəне одан жоғары экологиялық сыныбы-
на сəйкес келетін; электр қозғалтқыштары бар) осы тармаққа сəйкес қаржыландыру сомасы 
қозғалтқыштарының тиісті көлемдері жəне толық массасының көрсеткіштері бар дөңгелекті көлік 
құралдарының санаттары бөлінісінде өткен күнтізбелік жыл үшін осындай қаржыландырудың 
сомаларының орташа арифметикалық мəнінен аспауға тиіс. Осы күнтізбелік жылы өндірілген 
бір экологиялық таза автомобиль көлік құралының (4 жəне одан жоғары экологиялық сыныбына 
сəйкес келетін; электр қозғалтқыштары бар) бұдан əрі көрсетілген қаржыландыру сомасы өткен 
күнтізбелік жылдың айлық есептік көрсеткішіне қатынасы бойынша айлық есептік көрсеткіштің 
пропорционалды түрде өзгеруіне сəйкес келтіріледі.

Индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдаусаласындағы уəкілетті орган 
Операторға қаржыландыру көлемін осы күнтізбелік жылы өзгерту туралы ұсыныспен жазба-
ша өтінішті,осындай ұсыныстың негізділігін растайтын құжаттарды қоса тіркеп, бере алады.

Оператор индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уəкілетті 
органның ұсыныстарын Оператордың қаржы мүмкіндіктері тұрғысынан талдайды. Оператор 
талдау қорытындысы бойынша қаржыландыру көлемін айқындайды жəне индустриялық-
инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уəкілетті органға келісуге жібереді. 

Индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уəкілетті орган 
Оператордан ұсыныстарды алғаннан кейін онымен келіседі немесе Операторға ескертулер 
жолдайды. 

Оператор индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уəкілетті 
органмен келісу қорытындысы бойынша Инвестициялық саясатқа сəйкес өзгертулерді қоршаған 
ортаны қорғау саласындағы уəкілетті органға келісуге жібереді.

Осы тармаққа сəйкес осы Қағидалардың 2-тармағы 1) тармақшасында белгіленген 
бағыттар бойынша осы күнтізбелік жылда Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген 
бір экологиялық таза (4 жəне одан жоғары экологиялық сыныбына сəйкес келетін; электр 
қозғалтқыштары бар) автомобиль көлік құралын қаржыландырудың басқа сомасы (бұдан 
əрі – басқа қаржыландыру) қозғалтқыштарының тиісті көлемдері жəне толық массасының 
көрсеткіштері бар дөңгелекті көлік құралдарының санаттары бөлінісінде өткен күнтізбелік жыл 
үшін Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген жəне өткізілген экологиялық таза (4 
жəне одан жоғары экологиялық сыныбына сəйкес келетін; электр қозғалтқыштары бар) авто-
мобиль көлік құралын қаржыландыру сомаларының орташа арифметикалық мəнінен аспауға 
тиіс. Осы күнтізбелік жылы өндірілген бір экологиялық таза (4 жəне одан жоғары экологиялық 
сыныбына сəйкес келетін; электр қозғалтқыштары бар) автомобиль көлік құралының бұдан 
əрі көрсетілген қаржыландыру сомасы өткен күнтізбелік жылдың айлық есептік көрсеткішіне 
қатынасы бойынша айлық есептік көрсеткіштің пропорционалды түрде өзгеруіне сəйкес 
келтіріледі. Басқа қаржыландырудың жалпы сомасын Оператор қоршаған ортаны қорғау 
саласындағы уəкілетті органмен келісілген тиісті жылға арналған өзінің инвестициялық сая-
сатында мынадай тəртіппен айқындайды:

1) индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уəкілетті 
орган Өндірушілердің ұсыныстары негізінде тиісті күнтізбелік жылға арналған басқа 
қаржыландырудың жалпы көлемдері туралы ұсыныстарды Операторға жібереді;

2) Оператор индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы 
уəкілетті органның ұсыныстарын өзінің қаржы мүмкіндіктері тұрғысынан талдайды. Талдау 
қорытындысы бойынша Оператор индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік 
қолдау саласындағыуəкілетті органға басқа қаржыландыру ретінде бөлінуі мүмкін қолжетімді 
қаражаттың көлемдері туралы ақпаратты жібереді;

3) индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағыуəкілетті ор-
ган басқа қаржыландыру ретінде Оператор бөлуі мүмкін қолжетімді қаражаты көлемінің 
шегінде Операторға көлік құралдарының өндірушілері мен санаттары бөлінісінде басқа 
қаржыландырудың көлемдері туралы ұсыныс жібереді;

4) Оператор индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағыуəкілетті 
орган ның ұсынысы негізінде басқа қаржыландырудың көлемдерін Инвестициялық саясаттың 
тиісті бөліміне енгізеді, олқоршаған ортаны қорғау саласындағы уəкілетті органға келісуге 
жіберіледі.

Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген жəне өткізілген көлік құралдары бой-
ынша осы тармаққа сəйкес қаржыландыру жүзеге асыру болып қалған кезде, олар басқа 
қаржыландыруға жатпайды.

Басқа қаржыландыруды алу үшін өндіруші осы Қағидаларға 10-қосымшада белгіленген 
нысан бойынша мұндай өтініштің негізділігін растайтын құжаттаманы, осы тармақтың 1)-
8) тармақшаларында тізбеленген құжаттардан басқа, Қазақстан Республикасының кеден 
заңнамасына сəйкес кедендік декларацияларды жəне (немесе) тауарға ілеспе құжаттарды 
қоса бере отырып, қаржыландыру беру туралы өтінішпен жүгінеді.»;

мынадай мазмұндағы 10-1-тармақпен толықтырылсын:
«10-1. Осы Қағидалардың 2-тармағының 2) тармақшасына сəйкес қаржыландыруды алу 

үшін қаржыландыру шарты жасалған Өндіруші Операторға алдыңғы ай ішінде сатып алушы-
лардан алған жеңілдік сертификаттарын алғанын растайтын құжаттарды қоса тіркеп, Қазақстан 
Республикасында өндірілген экологиялық таза автомобиль көлік құралын өткізу кезінде жеке 
жəне заңды тұлғаларға берген жеңілдікті қаржыландыруды беру туралы өтінішті (Оператормен 
келісілген нысанда) ай сайын ұсынады.

Жеңілдіктің мөлшері жеңілдік сертификатында көрсетіледі жəне теңгемен көрсетілген 
соманы білдіреді.

Жеңілдік сертификаты берілген кезден бастап бір жыл ішінде қолданылады жəне ол 
берілген кезден бастап екі реттен аспай өзге тұлғаларға берілуі мүмкін. Өзге тұлғаларға сер-
тификатты беру оның қолданыс мерзімін өзгертпейді.

Қазақстан Республикасыныңаумағында өндірілген экологиялық таза (4 жəне одан жоғары 
экологиялық сыныбына сəйкес келетін; электр қозғалтқыштары бар) автомобиль көлік құралын 
сатып алуға жеңілдік бір сатып алынатын көлік құралына екіден аспайтын жеңілдік сертифи-
каты бойынша қосылуы мүмкін.

Жеңілдік мөлшерін айқындау үшін индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік 
қолдау саласындағы уəкілетті орган Өндірушілердің ұсыныстары негізінде Операторға 
экологиялық таза (4 жəне одан жоғары экологиялық сыныбына сəйкес келетін; электр 
қозғалтқыштары бар) автомобиль көлік құралын өндіру жоспарын жəне келесі жылға автомо-
биль көлік құралдарының санаттары бөлінісінде жеңілдік мөлшерін жолдайды. 

Оператор индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уəкілетті 
органның ұсыныстарын Оператордың қаржы мүмкіндіктері тұрғысынан талдайды. Оператор 
талдау қорытындысы бойынша жеңілдік сертификаттарының санын жəне автомобиль 
көлік құралдарының санаттары бөлінісінде көзделген жеңілдік мөлшерін айқындайды жəне 
индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уəкілетті органға 
келісуге жібереді. 

Индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уəкілетті орган 
Оператордан ұсыныстарды алғаннан кейін онымен келіседі немесе Операторға ескертулер 
жолдайды. 

Оператор индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уəкілетті 
органмен келісу қорытындысы бойынша жеңілдік сертификаттарының санын жəне автомобиль 
көлік құралдарының санаттары бөлінісіндегі жеңілдік мөлшерін келесі жылға Инвестициялық 
саясаттың тиісті бөліміне енгізеді жəне қоршаған ортаны қорғау саласындағы уəкілетті органға 
келісуге жібереді.»;

11-тармақмынадай редакцияда жазылсын:
«11. Оператор:
1) осы Қағидалардың 10, 10-1-тармақтарына сəйкес ұсынылған қаржыландыруды беру 

туралы өтініштерді келіп түсу тəртібімен тіркейді;
2) қаржыландыруды беру туралы өтініштер келіп түскен күнінен бастап бес жұмыс күні 

ішінде ұсынылған құжаттарды оларда бар мəліметтердің толықтығы тұрғысынан тексереді жəне 
оң шешім қабылданған жағдайда үш жұмыс күні ішінде Өндірушіге қаржыландыруды береді;

3) қаржыландыруды беруден бас тарту туралы шешім қабылданған жағдайда шешім 
қабылданған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде өндірушіні бас тартудың негіздемесін көрсете 
отырып, жазбаша түрде хабар етеді.»;

12-тармақмынадай редакцияда жазылсын:
«12. Ұсынылған құжаттардың жəне онда мазмұндалған мəліметтің толық болмауы жəне/

немесе осы Қағидалардың 10, 10-1-тармақтарында бекітілген талаптарға сəйкес келмеуі 
қаржыландыруды беруден бас тарту үшін негіз болып табылады.»;

13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«13. Осы Қағидалардың 4, 7 10 жəне 10-1-тармақтарында белгіленген талаптарды бұзу 

фактісі анықталған жағдайда Өндіруші осы бұзушылықтардың нəтижесінде алған қаражаты 
Оператор кірісіне қайтарылуға жатады.»;

осы Қағидаларға 1-қосымша осы бірлескен бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес жаңа редак-
цияда жазылсын;

осы бірлескен бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес 9-қосымшамен толықтырылсын;
осы бірлескен бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес 10-қосымшамен толықтырылсын.
2. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Қалдықтарды басқару департаменті:
1) осы бірлескен бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 

тіркелуін;
2) осы бірлескен бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 

тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін Қазақстан Республикасының 
Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін «Қазақстан Респуб-
ликасы Əділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат орталығының» шаруашылық 
жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына ресми жариялауға жіберуді;

3) осы бірлескен бұйрықтың Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің ресми 
интернет-ресурсында орналастырылуын;

4) осы бірлескен бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында 
көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтердің Қазақстан Республикасы 
Энергетика министрлігінің Заң қызметі департаментіне ұсынылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бірлескен бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының жетекшілік 
ететін энергетика вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының  Қазақстан Республикасының
Инвестициялар жəне даму министрі  Энергетика министрі
Ж.ҚАСЫМБЕК    Қ.БОЗЫМБАЕВ
_______________   _______________

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2017 жылғы 28 ақпандағы 
№77 жəне Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 

2017 жылғы 28 ақпандағы №119 бірлескен бұйрығына 1-қосымша

Қазақстан Республикасында экологиялық таза (4 жəне одан да жоғары экологиялық 
сыныбына сəйкес келетін; электр қозғалтқыштары бар) автомобиль көлік құралдарын 

жəне олардың құрауыштарын өндіруді ынталандыру қағидаларына 1-қосымша

нысан

Экологиялық таза автомобиль көлік құралдарын өндірушілер мен 
өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелерінің операторы 

арасындағы үлгілік шарт

________ қаласы 20__ жылғы «___» __________

Осы Шарт бұдан əрі бірлесіп Тараптар деп аталатын ______________ атынан Жарғы 
негізінде əрекет ететін өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелерінің 
операторы (бұдан əрі - Оператор) жəне ______________ атынан ________________ негізінде 
əрекет ететін _____________________________ (бұдан əрі Өндіруші) арасында жасалған.

Шарт:
Тараптардың өзара құқықтары мен міндеттерін оның талаптарын іске асырған кезде 

реттейтіні туралы уағдаласқанын назарға ала отырып, 
Тараптар төмендегі туралы осы Шартты жасасты. 
1.Шарт нысанасы 
1.1.Осы Шарттың нысанасы Тараптардың отандық экологиялық таза автомобиль 

өнеркəсібін дамытуға бағытталған Еуразиялық экономикалық одақтың Сыртқы экономикалық 
қызметінің тауар номенклатурасының (бұдан əрі - ЕАЭО СЭҚ ТН) 8701 (ершікті тартқыштар), 
8702 (жүргізушіні қоса алғанда, 10 жəне одан да көп адамды тасымалдауға арналған моторлы 
көлік құралдары), 8703 (негізінен адамдарды тасымалдауға арналған жеңіл автомобильдер 
жəне өзге де моторлы көлік құралдары), 8704 (жүктерді тасымалдауға арналған моторлы 
көлік құралдары), 8705 (арнайы мақсаттағы моторлы көлік құралдары) тауар позицияларының 
экологиялық таза көлік құралдарын өндіру кезінде өзара міндеттемелерді белгілеу жəне іске 
асыру бойынша өзара іс-қимылы болып табылады. 

Экологиялық таза көлік құралдарын өндіру деп 4 жəне одан жоғары экологиялық сыныбына 
сəйкес келетін; электр қозғалтқыштары бар кемінде бір экологиялық таза автомобиль көлік 
құралын жəне болған кезде олардың құрауыштарын сериялық өндірудің жүйесі ұғынылады. 

Көлік құралдарының құрауыштарын өндіру деп көлік құралдары конструкциясының құрамдас 
бөліктері, бөлшектері, тораптары, жиынтықтаушы бұйымдары, материалдар, химиялық, лак-
бояу өнімі жəне көлік құралдарын өндіру үшін қажетті өзге де жиынтықтауыштары ұғынылады.

1.2. Осы Шарт Оператордың экологиялық таза (4 жəне одан жоғары экологиялық сыныбы-
на сəйкес келетін; электр қозғалтқыштары бар) автомобиль көлік құралдарын жəне олардың 
құрауыштарын өндіруді мыналар:

1) олардың Өндірушілерін мынадай бағыттар: жұмыс орындарын күтіп-ұстау; энергия ре-
сурстарын пайдалану; ғылыми-зерттеу жəне тəжірибе-конструкторлық əзірлемелерді жүзеге 
асыру; өнім шығарумен байланысты сынақтарды жүргізу; кепілдік міндеттемелерін қолдау 
бойынша қаржыландыру;

2) жеке жəне заңды тұлғалар Қазақстан Республикасында өндірілген экологиялық таза (4 
жəне одан жоғары экологиялық сыныбына сəйкес келетін; электр қозғалтқыштары бар) авто-
мобиль көлік құралдарын Қазақстан Республикасының аумағында сатып алу кезінде оларға 
Өндіруші жеңілдік сертификаттарына сəйкес берген жеңілдікті қаржыландыру арқылы ынта-
ландыруы үшін негіз болып табылады.

1.3. Осы шарттың 1.2-тармағының 2) тармақшасының ережелерінен туындайтын 
қатынастарды регламенттеу ерекшеліктеріҚазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің 
285-4-бабы 1-тармағының 10-2) тармақшасының ережелері ескеріле отырып айқындалады. 

2. Тараптардың міндеттері
2.1 Өндіруші:
2.1.1. экологиялық таза автомобиль көлік құралдарын жəне олардың құрауыштарын 

өндіруді қамтамасыз етуге;
2.1.2. Операторға Қазақстан Республикасында экологиялық таза (4 жəне одан жоғары 

экологиялық сыныбына сəйкес келетін; электр қозғалтқыштары бар) автомобиль көлік 
құралдарын жəне олардың құрауыштарын өндіруді ынталандыру қағидаларының 10 неме-
се 10-1-тармақтарына сəйкес қаржыландыру беру туралы өтінішті жəне құжаттарды беруге;

2.1.3. Оператор артық төлеген сомаларын қайтаруға жəне экологиялық таза автомобиль 
көлік құралдарын Өндірушілерге қойылатын талаптарды бұзу фактілері анықталған жағдайда, 
сондай-ақ Өндіруші дұрыс емес не бұрмаланған мəліметтерді жəне деректерді ұсынған кезде 
растайтын құжаттар бірге қоса тіркелетін тиісті хабарламаны алған кезден бастап он жұмыс 
күні ішінде Операторға ақша қаражатының қайтарылуын жүргізуге міндеттенеді.

2.1.4 Қаржыландыруды алу мақсатында Өндіруші ұсынатын ақпараттың дұрыстығы үшін 
Өндіруші жауапты болады.

2.2. Оператор:
2.2.1. қаржыландыруды беру туралы өтініш келіп түскен күннен бастап бес жұмыс күні 

ішінде ұсынылған құжаттарды тексеруге жəне оң шешім қабылданған жағдайда үш жұмыс 
күні ішінде Өндірушіге қаржыландыруды беруге;

2.2.2. қаржыландыруды беруден бас тарту туралы шешім қабылданған жағдайда шешім 
қабылданған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде Өндірушіні бас тартудың негіздерін көрсете 
отырып, жазбаша түрде хабардар етуге;

2.2.3. экологиялық таза автомобиль көлік құралдарын өндірушілерге қойылатын талап-
тарды бұзу фактілері анықталған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде, сондай-ақ дұрыс емес 
не бұрмаланған мəліметтер жəне деректер ұсынылған кезде Өндірушіге аударылған ақша 
қаражатын қайтару қажеттігі туралы хабарлауға міндеттенеді.

3. Тараптардың жауапкершілігі
3.1. Өндіруші Шарттың нормаларын орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда 

Оператор Өндірушіге анықталған бұзушылықтарды көрсете отырып, Шартты тоқтата тұру 
туралы жəне бір айлық мерзімде бұзушылықты жою туралы хабарламаны жазбаша нысан-
да жібереді.

Анықталған бұзушылықтарды жоймау немесе тиісінше жоймау Қазақстан Республикасының 
азаматтық заңнамасында көзделген тəртіппен Шартты бұзу үшін негіз болып табылады.

3.2. Өндіруші ақшалай төлемді белгіленген мерзімде қайтармаған жағдайда оларды қайтару 
сот тəртібімен жүзеге асырылады.

3.3. Басқа міндеттемелер мен кепілдіктердің орындалмауы немесе тиісінше орындал-
мауы үшін Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес жау-
апты болады.

4. Форс-мажор
4.1. Тараптардың ешқайсысы Шарт бойынша қандай да бір міндеттемелердің орындал-

мауы үшін, егер мұндай орындамау немесе орындау кезіндегі кідіріс еңсерілмейтін күштің 
мəн-жайларымен (форс-мажор) тудырылса, жауапты болмайды.

4.2. Форс-мажорға əскери жанжалдар, табиғи апаттар, дүлей зілзалалар (өрттер, ірі ава-
риялар, коммуникациялардың бұзылуы) жəне өзге де төтенше жəне осы жағдайларда алдын 
алуға болмайтын мəн-жайлар жатады.

4.3.Форс-мажорлық мəн-жайлармен тудырылған Шарт бойынша жұмыстар толық немесе 
ішінара тоқтатыла тұрған кезде міндеттемелерді іске асыру мерзімі форс-мажор қолданысының 
мерзіміне ұзартылады.

4.4. Форс-мажорлық мəн-жайлар туындаған жағдайда олардан зардап шеккен Тарап олар 
туындаған күннен бастап он бес жұмыс күні ішінде бұл туралы екінші Тарапты оқиғаның басталу 
күнін көрсете отырып жəне форс-мажорлық мəн-жайларды сипаттап, жазбаша хабарламаны 
тапсыру арқылы хабардар етеді.

4.5. Форс-мажорлық мəн-жайлар туындаған кезде Тараптар қалыптасқан жағдайдың 
шешімін іздеу үшін дереу келіссөздер жүргізеді жəне осындай мəн-жайлардың салдарын ба-
рынша төмендету үшін барлық құралдарды пайдаланады.

5. Құпиялылық
5.1.Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес осы Шартты іске асыру 

бойынша жұмысқа қатысты барлық құжаттар, ақпарат пен есептер бойынша құпиялылықтың 
талаптарын оның қолданыс мерзімі ішінде сақтайды.

5.2. Тараптардың бірде-бірі екінші Тараптың жазбаша келісімін алмай Шарттың мазмұнына 
қатысты ақпаратты немесе құпиялы болып есептелетін жəне осы Шарттың ережелерін іске 
асырумен байланысты өзге ақпаратты, мынадай:

1) ақпарат сот талқылауы барысында пайдаланылған;
2) Шарт бойынша Тараптардың біріне қызметтер көрсететін үшінші тұлға осы ақпараттың 

құпиялылығы талаптарын сақтау жəне оны тек Тараптар белгілеген мақсаттарда жəне Тараптар 
айқындаған мерзімге пайдалану міндеттемесін өзіне алған жағдайда ақпарат осындай үшінші 
тұлғаларға берілген;

3) банк немесе Шарт бойынша Тарап одан қаржылай қаражатты алатын қаржы ұйымы осы 
ақпараттың құпиялылығы талаптарын сақтау міндеттемесін алатын жағдайда сол банкіге не-
месе қаржы ұйымына ақпарат ұсынылған;

4) ақпарат Қазақстан Республикасының салық органдарына немесе кез келген ақпаратқа, 
оның ішінде банктік құпия болып табылатын, Өндірушінің кез келген банктік шоттарына, оның 
ішінде Қазақстан Республикасының шегінен тыс шетелдік банктерде ашылған банктік шоттарға 
қатысты ақпаратқа қолжетімділігі бар өзге уəкілетті мемлекеттік органдарына ұсынылған;

5) Өндірушілерді ынталандыру көлемдері туралы деректер жарияланған жағдайлардан 
басқа, ашуға құқылы емес.

6. Дауларды реттеу
6.1. Тараптар арасындағы осы Шартты түсіндіруге немесе қолдануға қатысты кез келген 

дау консультациялар мен келіссөздер арқылы шешіледі.
6.2. Реттелмеген даулар Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес сот тəртібімен 

шешіледі.
7. Қорытынды ережелер, Шарттың күшіне енуі жəне қолданысын тоқтату.
7.1. Осы Шарт бір жылға дейін қолданыста болады жəне Тараптар шарттың талаптарын 

адал орындаған жағдайда автоматты түрде ұзартылады.
7.2. Осы Шарт Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес түсіндіріледі 

жəне реттеледі.
7.3. ___ жылғы_________ «___» қаласында əрқайсысы қазақ жəне орыс тілдерінде, 

заңды күші бірдей, Тараптардың əрқайсысы үшін 1 (бір) данадан екі данада жасалды. Осы 
Шарттың ережелерін түсіндіруде келіспеушіліктер болған жағдайда Тараптар орыс тіліндегі 
мəтінге жүгінеді.

8. Тараптардың деректемелері

Оператор   Өндіруші
_________________________ ________________________
_________________________ ________________________
М.О. (болған кезде)   М.О. (болған кезде) 

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2017 жылғы 28 ақпандағы 
№77 жəне Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 

2017 жылғы 28 ақпандағы №119 бірлескен бұйрығына 2-қосымша

Қазақстан Республикасында экологиялық таза (4 жəне одан да жоғары экологиялық 
сыныбына сəйкес келетін; электр қозғалтқыштары бар) автомобиль көлік құралдарын 

жəне олардың құрауыштарын өндіруді ынталандыру қағидаларына 9-қосымша

нысан

№____________________
Жеңілдік сертификаты

Осы жеңілдік сертификаты ______________________ (жеке тұлғаның ТАƏ, жеке басын 
куəландыратын құжаты, ЖСН немесе заңды тұлғаның атауы, БСН жəне ұйымдық-құқықтық 
нысаны) ______ (күні) ________________________, маркасы/моделі _____________, VINкоды 
_________________________ _____________автомобилін кəдеге жаратуға тапсырғанын 
растайды.

Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне жəне «Қазақстан Республикасында 
экологиялық таза (4 жəне одан да жоғары экологиялық сыныбына сəйкес келетін; электр 
қозғалтқыштары бар) автомобиль көлік құралдарын жəне олардың құрауыштарын өндіруді 
ынталандыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 
міндетін атқарушының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №697 жəне Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар жəне даму министрінің 2015 жылғы 23 желтоқсандағы №1219 бірлескен 
бұйрығына (бұдан əрі - Қағидалар) сəйкес өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген 
міндеттемелерінің операторы ___________ (бұдан əрі - Оператор) жеке жəне заңды тұлғаларға 
Қазақстан Республикасында өндірілген:

- 4 жəне одан да жоғары экологиялық сыныбына сəйкес келетін; 
- электр қозғалтқыштары бар экологиялық таза автомобиль көлік құралдарынҚазақстан 

Республикасының аумағындасатып алуға берілген _______________ (жазумен) теңге 
мөлшеріндегі жеңілдіктің өтелуіне кепілдік береді.

Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген жəне өткізілетін экологиялық таза авто-
мобиль көлік құралын сатып алу кезінде осы жеңілдік сертификатын ұсыну оны ұсынған тұлғаға 
сонда көрсетілген мөлшердегі жеңілдік құқығын (бұдан əрі – Жеңілдік) береді.

Жеңілдік бір сатып алынатын көлік құралына екіден аспайтын жеңілдік сертификаты бой-
ынша қосылуы мүмкін.

Осы сертификат берілген кезден бастап 1 (бір) жыл ішінде қолданылады жəне ол берілген 
кезден бастап екі реттен аспай өзге тұлғаларға берілуі мүмкін. Өзге тұлғаларға сертификатты 
беру оның қолданыс мерзімін өзгертпейді.

Жеңілдік сертификатын беру, пайдалану жəне өзге тұлғаларға беру туралы ақпарат 
Операторда тіркелуге/қайта тіркелуге жатады.

Жеңілдік Өндірушілері Оператормен Жеңілдікті қаржыландыруға жасалған шарты бар 
экологиялық таза автомобиль көлік құралдарын сатып алуға ғана беріледі.

___________ Берілген күн
Оператордыңэлектрондық цифрлық қолтаңба

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2017 жылғы 28 ақпандағы 
№77 жəне Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 

2017 жылғы 28 ақпандағы №119 бірлескен бұйрығына 3-қосымша

Қазақстан Республикасында экологиялық таза (4 жəне одан да жоғары экологиялық 
сыныбына сəйкес келетін; электр қозғалтқыштары бар) автомобиль көлік құралдарын 

жəне олардың құрауыштарын өндіруді ынталандыру қағидаларына 10-қосымша

нысан

Қаржыландырудың өзге сомаларын беру туралы өтініш

Қазақстан Республикасында экологиялық таза (4 жəне одан жоғары экологиялық сы-
ныбына сəйкес келетін; электр қозғалтқыштары бар) автомобиль көлік құралдарын жəне 
олардың құрауыштарын өндіруді ынталандыру қағидаларының 10-тармағына сəйкес 
______________________ _____________өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген 
міндеттемелері операторына мынадай автомобиль көлік құралдарын (4 жəне одан жоғары 
экологиялық сыныбына сəйкес келетін; электр қозғалтқыштары бар) жəне олардың 
құрауыштарын өндіруге қаржыландыру беру туралы өтініш жасайды:

______________ кезеңі үшін атауы ________________ (маркасы, моделі), VIN 
коды ________________, өткізу орны ________________, бұлар бойынша қаржыландыру:

- ағымдағы күнтізбелік жылдан бастап _________________ (теңгемен) мөлшерінде жүзеге 
асырылған

- _________________ (теңгемен) мөлшерінде мəлімделген, оның ішінде:

№
р/н Қаржыландыру бағыты Қаржыландыру 

сомасы, теңге
1 Жұмыс орындарын күтіп-ұстауға шығындар  
2 Энергия ресурстарын пайдалануға шығындар  

3 Ғылыми-зерттеужəнетəжірибелік-конструкторлықəзірлемелерді
жүзегеасыруғашығындар  

4

Дөңгелекті көлік құралдары мен олардың құрауыштарының 
сынақтарын жүргізумен, көлік құралдарының үлгілері мен 
олардың құрауыштарын сынақтарды жүргізу орындары-
на дейін жəне кері қарай тасымалдауға, өнім шығарумен 
байланыстышығындар

 

5
M санатындағы, оның ішінде жүріп өту мүмкіндігі жоғары G 
санатындағы дөңгелекті көлік құралдарына қатысты кепілдікті 
міндеттемелерді қолдауға шығындар

 

6
N санатындағы, оның ішіндежүріп өту мүмкіндігіжоғары G 
санатындағы дөңгелекті көлік құралдарына қатысты кепілдікті 
міндеттемелерді қолдауға шығындар бөлігінде қаржыландыру

 

Жиыны
N…  

4 жəне одан да жоғары экологиялық сыныбына сəйкес келетін; электр қозғалтқыштары 
бар экологиялық таза автомобиль көлік құралдары

№ VIN коды Қысқаша атауы
1
2
3

Қосымшалар:
1. жұмыс орындарын күтіп-ұстауға шығыстар бөлігінде қаржыландыру есептемесі;
2. энергия ресурстарын пайдалануға шығыстар бөлігінде қаржыландыру есептемесі
3. ғылыми-зерттеу жəне тəжірибелік-конструкторлық əзірлемелерді жүзеге асыруға 

шығындар бөлігінде қаржыландыру есептемесі;
4. дөңгелекті көлік құралдары мен олардың құрауыштарының сынақтарын жүргізумен 

байланысты, көлік құралдарының үлгілері мен олардың құрауыштарын өнім шығарумен бай-
ланысты сынақтарды жүргізу орындарына дейін жəне кері қарай тасымалдауға шығындардың 
бір бөлігін қаржыландыру есептемесін;

5. M санатындағы, оның ішінде жүріп өту мүмкіндігі жоғары G санатындағы дөңгелекті көлік 
құралдарына қатысты кепілдікті міндеттемелерді қолдауға шығындар бөлігінде қаржыландыру 
есептемесі;

6. N санатындағы, оның ішінде жүріп өту мүмкіндігі жоғары G санатындағы дөңгелекті көлік 
құралдарына қатысты кепілдікті міндеттемелерді қолдауға шығындар бөлігінде қаржыландыру 
есептемесі; 

7. экологиялық таза автомобиль көлік құралдарын өндіру туралы есеп;
8. кепілдік міндеттемесін қолдауды қоспағанда, мəлімделген шығындар бөлігінде өнімнің 

(бір бірлігінің) өзіндік құнының бекітілген жоспарлы калькуляциясы.

Ұйымның басшысы: ______________ __________________________
  (қолы)  (тегі аты əкесінің аты)
М.О.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 27 нау-
рызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14946 
болып енгізілді.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІ 

2017 жылғы 10 наурыз        №108         Астана қаласы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
 ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІ 

2017 жылғы 17 наурыз         №157       Астана қаласы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ 

2017 жылғы 21 сәуір             №194        Астана қаласы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ

2017 жылғы 26 қаңтар            №56        Астана қаласы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК КОМИТЕТІ

2017 жылғы 24 сәуір              №22           Астана қаласы

БІРЛЕСКЕН БҰЙРЫҚ

Кейбір бірлескен бұйрықтардың күші 
жойылды деп тану туралы

«Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сəуірдегі Заңының 
50-бабына сəйкес бұйырамыз:

1. Мыналар: 
1) «Қазақстан Республикасының мемлекеттiк шекарасы арқылы өткiзу пункттерiнде 

бақылауды жүзеге асыру кезiндегi бақылаушы органдардың өзара iс-қимылының жəне олар-
ды орналастырудың тəртiбi туралы нұсқаулықты бекiту туралы» Қазақстан Республикасының 
Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2002 жылғы 10 қазандағы № 47, Қазақстан 
Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының 2002 жылғы 9 желтоқсандағы № 
217, Қазақстан Республикасының Көлік жəне коммуникациялар министрінің 2002 жылғы 23 
қазандағы № 353-І, Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2003 жылғы 14 
қаңтардағы № 34, Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрінің 2003 жылғы 
7 қаңтардағы № 3 бірлескен бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 2174 болып тіркелген, 2003 жылы Қазақстан Республикасының Нормативтік 
құқықтық актілер бюллетенінде №16, 843-құжат жарияланған);

2) «Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде 
бақылауды жүзеге асыру кезіндегі бақылаушы органдардың өзара іс-қимылының жəне олар-
ды орналастырудың тəртібі туралы нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасының 
Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2002 жылғы 10 қазандағы № 47, Қазақстан 
Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының 2002 жылғы 9 желтоқсандағы № 217, 
Қазақстан Республикасы Көлік жəне коммуникациялар министрінің 2002 жылғы 23 қазандағы 
№ 351-1, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2003 жылғы 14 қаңтардағы № 
34, Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2003 жылғы 7 қаңтардағы № 3 
бірлескен бұйрығына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы Қазақстан Республикасының Ауыл 
шаруашылығы министрінің 2003 жылғы 15 қыркүйектегі № 485, Қазақстан Республикасының 
Көлік жəне коммуникациялар министрінің 2003 жылғы 15 қыркүйектегі № 265-І, Қазақстан 
Республикасының Денсаулық сақтау министрлігінің  2003 жылғы 15 қыркүйектегі № 681, Қазақстан 
Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының 2003 жылғы 16 қыркүйектегі № 170, 
Қазақстан Республикасының Кедендік бақылау агенттігі төрағасының 2003 жылғы 16 қыркүйектегі 
№ 433 бірлескен бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№2174 болып тіркелген, 2004 жылы Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілер 
бюллетенінде №37-40, 101-құжат жарияланған); 

3) «Қазақстан Республикасының мемлекеттiк шекарасы арқылы өткiзу пункттерiнде 
бақылауды жүзеге асыру кезiнде бақылаушы органдардың өзара iс-қимылының жəне оларды 
орналастырудың тəртiбi туралы нұсқаулықты бекiту туралы» Қазақстан Республикасы Кедендік 
бақылау агенттігі төрағасының 2002 жылғы 10 қазандағы № 47, Қазақстан Республикасы 
Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының 2002 жылғы 9 желтоқсандағы № 217, Қазақстан 
Республикасы Көлік жəне коммуникациялар министрінің 2002 жылғы 23 қазандағы № 353-І, 
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2003 жылғы 14 қаңтардағы № 34, 
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2003 ж. 7 қаңтардағы № 3 бірлескен 
бұйрығына өзгеріс енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің 2007 жылғы 
16 қарашадағы № 397, Қазақстан Республикасының Көлік жəне коммуникациялар министрлігінің 
2007 жылғы 4 желтоқсандағы № 258, Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 
2007 жылғы 27 қарашадағы № 700, Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы 
министрінің 2007 жылғы 14 қарашадағы № 685, Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік 
комитеті төрағасының 2007 жылғы 20 қарашадағы № 197 бірлескен бұйрығының (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5032 болып тіркелген, 2007 жылғы 
28 жел тоқсанда «Заң газеті» газетінде №197 (1226) жарияланған) күші жойылды деп танылсын. 

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

1) осы бірлескен бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк 
тiркелуін;

2) осы бірлескен бұйрықтың мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде 
оның орыс жəне қазақ тілдеріндегі қағаз жəне электронды көшірмелерін «Республикалық 
құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнына ресми жариялау үшін жəне Қазақстан Республикасы нормативтік-құқықтық 
актілерінің Эталондық бақылау банкінде ресми жариялау жəне оған енгізу үшін жіберуді;

3) осы бірлескен бұйрықты мемлекеттік тіркеуден күнтізбелік он күн өткеннен кейін 
көшірмесін басылымды баспаларға ресми жариялауға жолдауды;

4) осы бірлескен бұйрық Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресур-
сында орналастыруды қамтамасыз етсін.

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

Қазақстан Республикасы                     Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрінің орынбасары-          Денсаулық сақтау министрі
Қазақстан Республикасының           ________________ Е. Біртанов
Ауыл шаруашылығы министрі 
______________ А. Мырзахметов

Қазақстан Республикасының          Қазақстан Республикасының
Инвестициялар жəне даму министрі          Қаржы министрі 
____________ Ж. Қасымбек                    ______________ Б. Сұлтанов

Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы 
________________ К.Мəсімов

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 11 ма-
мырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15110 
болып енгізілді.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ

2017 жылғы 18 наурыз           №120      Астана қаласы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТРЛІГІ 

2017 жылғы 24 ақпан             №70         Астана қаласы

БІРЛЕСКЕН БҰЙРЫҚ

«Газ және газбен жабдықтау саласындағы тексеру парағын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Энергетика 

министрінің 2015 жылғы 24 желтоқсандағы №748 және 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 

2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 824 бірлескен бұйрығына 
өзгеріс пен толықтырулар енгізу туралы

бұйырамыз:
«1. «Газ жəне газбен жабдықтау саласындағы тексеру парағын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 24 желтоқсандағы № 748 жəне Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 824 бірлескен 
бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13031 болып 
тіркелген, 2016 жылғы 17 ақпанда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) 
мынадай өзгеріс пен толықтырулар енгізiлсiн:

көрсетілген бірлескен бұйрықпен бекітілген Газ жəне газбен жабдықтау саласындағы 
тексеру парағында:

«Газ желісі ұйымдары» деген бөлімде:
реттік нөмірі 13-жол алып тасталсын,
мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 29-1, 29-2 жəне 29-3-жолдармен толықтырылсын:
«

29-1 Тек газ толтыру пункттерiнiң жəне (немесе) автогаз құю станциялары 
иелерiнің сұйытылған мұнай газын көтерме саудада өткізу жөніндегі 
талапты сақтауы

29-2 Сұйытылған мұнай газын Қазақстан Республикасынан тысқары жер-
лерге өткізуге жол бермеу жөніндегі талапты сақтауы

29-3 Сұйытылған мұнай газын газ желiсi ұйымдары арасында көтерме сау-
дада өткiзуге жол бермеу жөніндегі талапты сақтауы

».
2. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Мұнай-газ кешеніндегі мемлекеттік 

инспекция департаменті заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бірлескен бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 

тіркелуін;
2) осы бірлескен бұйрық мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде 

оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмелерін ресми жария-
лау жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне 
енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бірлескен бұйрық мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде 
оның көшірмелерін мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберуді;

4) осы бірлескен бұйрықты Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің интернет-
ресурсында орналастырылуын;

5) осы бірлескен бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Заң 
қызметі департаментіне осы тармақтың 2), 3) жəне 4) тармақшаларына сəйкес іс-шаралардың 
орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бірлескен бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан 
Республикасының энергетика вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының          Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрі          Энергетика министрі
________________ Т. СҮЛЕЙМЕНОВ         _____________ Қ.БОЗЫМБАЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика 
жəне арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің төрағасы
__________________ Б. Мусин
2017 жылғы 27 наурыз

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 27 
сəуірде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15043 
болып енгізілді.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ

2017 жылғы 18 сәуір         №254           Астана қаласы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ

2017 жылғы 15 мамыр           №200          Астана қаласы

БІРЛЕСКЕН БҰЙРЫҚ

Салықтық тексерулер бойынша тексеру 
парақтарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 29 қазандағы Кəсіпкерлік кодексінің 143-бабының 
1-тармағына сəйкес бұйырамыз:

1. Салықтық тексерулер бойынша тексеру парақтары:
осы бірлескен бұйрықтың 1-қосымшасына сəйкес кешенді немесе тақырыптық салықтық 

тексерулер бойынша;
осы бірлескен бұйрықтың 2-қосымшасына сəйкес қарсы салықтық тексерулер бойынша;
осы бірлескен бұйрықтың 3-қосымшасына сəйкес жекелеген мəселелер жөніндегі 

тақырыптық салықтық тексерулер бойынша;
осы бірлескен бұйрықтың 4-қосымшасына сəйкес хронометраждық зерттеп-тексеру бой-

ынша бекітілсін.
2. «Салықтық тексерулер бойынша тексеру парақтарының нысандарын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 15 қаңтардағы № 25 жəне Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 22 қаңтардағы № 40 бірлескен 
бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10319 болып 
тіркелген, 2015 жылғы 2 наурызда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) 
күші жойылды деп танылсын.

3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті 
(А.М.Теңгебаев) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) осы бірлескен бұйрықтың Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелуін;

2) осы бірлескен бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде 
оның көшірмесін қағаз жəне электрондық түрде қазақ жəне орыс тілдерінде Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкінде ресми жа-
риялау жəне оған енгізу үшін «Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің Республикалық 
құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнына жiберілуін;

3) осы бірлескен бұйрықтың мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның 
көшірмесін мерзімді баспа басылымдарында ресми жариялауға жолдануын;

4) осы бірлескен бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ре-
сурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін. 

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

Қазақстан Республикасының        Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі        Ұлттық экономика министрі
_______________ Б.СҰЛТАНОВ       _____________ Т.СҮЛЕЙМЕНОВ
 
«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық 
статистика жəне арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің Төрағасы
_____________________ Б. Мусин
2017 жылғы «____» ___________ 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 18 сəуірдегі 
№254 жəне Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 

2017 жылғы 15 мамырдағы №200 бірлескен бұйрығына 1-қосымша

Кешенді немесе тақырыптық салықтық тексерулер бойынша
ТЕКСЕРУ ПАРАҒЫ

 
Тексеруді тағайындаған мемлекеттік орган _________________________________________
_____________________________________________________________________________
Нұсқама ____________________________________________________________________

(№, күні)
Салық төлеушінің (салық агентінің) тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда) немесе 

атауы _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Жеке сəйкестендіру нөмірі/бизнес-сəйкестендіру нөмірі (БСН/ЖСН) __________________
___________________________________________________________________________
Орналасқан мекенжайы_______________________________________________________

№ Талаптар тізбесi Талап 
еті-

леді*

Талап 
етіл-

мейді*

Талап-
тарға 

сəйкес 
келеді*

Талап-
тарға 

сəйкес 
келмейді*

1 2 3 4 5 6
1 Салықтар мен бюджетке төленетін 

басқа да міндетті төлемдердің мынадай 
түрлері бойынша салық міндеттемелерін 
орындау мəселесі жөніндегі Қазақстан 
Республикасының салық заңнамасын сақтау

1.1 корпоративтік табыс салығы
1.2 жеке табыс салығы
1.3 қосылған құн салығы
1.4 акциздер
1.5 экспортқа рента салығы
1.6 жер қойнауын пайдаланушылардың арнаулы 

төлемдері мен салықтары
1.7 əлеуметтік салық
1.8 көлік құралы салығы
1.9 жер салығы
1.10 мүлік салығы
1.11 ойын бизнесі салығы
1.12 тіркелген салық
1.13 бірыңғай жер салығы
1.14 мемлекеттік баж
1.15 тіркеу алымдары
1.16 автокөлік құралының Қазақстан 

Республикасы аумағымен жүргені үшін алым
1.17 аукционнан алынатын алым
1.18 жекелеген қызмет түрлерімен айналысу 

құқығы үшін лицензиялық алым
1.19 телевизия жəне радио тарату ұйымдарына 

радиожиілік спектрін пайдалануға рұқсат 
беру үшін алым

1.20 азаматтық авиация саласындағы сертифи-
каттау үшін алым

1.21 жер учаскесін пайдаланғаны үшін төлемақы
1.22 үстіңгі көздерден су ресурсын пайдаланғаны 

үшін төлемақы
1.23 қоршаған ортаға эмиссия үшін төлемақы
1.24 жануарлар əлемін пайдаланғаны үшін 

төлемақы
1.25 орманды пайдаланғаны үшін төлемақы
1.26 ерекше қорғалатын табиғи аумақты 

пайдаланғаны үшін төлемақы
1.27 радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін 

төлемақы
1.28 қалааралық жəне (немесе) халықаралық 

телефон байланысын, сондай-ақ ұялы бай-
ланысты бергені үшін төлемақы

1.29 кеме жүзетін су жолдарын пайдаланғаны 
үшін төлемақы

1.30 сыртқы (көрінетін) жарнаманы 
орналастырғаны үшін төлемақы

2 Мiндеттi зейнетақы жарналарының толық 
жəне уақтылы есептелуi, ұсталуы жəне ауда-
рылуын қамтамасыз етуді сақтау

3 Міндетті кəсіптік зейнетақы жарналарының 
толық жəне уақтылы есептелуi, ұсталуы 
жəне аударылуын қамтамасыз етуді сақтау

4 Əлеуметтiк аударымдардың толық жəне 
уақтылы есептелуi мен төленуiн қамтамасыз 
етуді сақтау

5 Банктердiң жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын 
ұйымдардың Салық кодексінде, сондай-
ақ «Мiндеттi əлеуметтiк сақтандыру ту-
ралы» 2003 жылғы 25 сəуірдегі жəне 
«Қазақстан Республикасында зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы» 2013 жылғы 21 
маусымдағы Қазақстан Республикасының 
заңдарымен белгiленген мiндеттердi орын-
дауды сақтау

5.1 Салық төлеуші заңды тұлғаға, оның 
құрылымдық бөлімшелеріне, дара кəсіпкер, 
жекеше нотариус, жеке сот орындаушысы, ад-
вокат, кəсіби медиатор ретінде тіркеу есебінде 
тұрған жеке тұлғаға, шетелдік пен азаматтығы 
жоқ адамға банктік шоттар ашқан кезде не 
банктің қайта ұйымдастырылуына байланы-
сты банктік шоттағы жеке сəйкестендіру коды 
өзгерген кезде уəкілетті органды хабардар ету 
бойынша міндетті сақтау

5.2 Уəкілетті органға банктік шоттардың 
бар екендігі, нөмірлері туралы жəне 
бұл шоттардағы ақша қалдықтары ту-
ралы мəліметтерді, сондай-ақ өзге 
мүліктің, оның ішінде металл шоттар-
да орналастырылған немесе бейре-
зидент жеке тұлғалардың, бейрези-
дент заңды тұлғалардың, сондай-ақ 
бейрезиденттер бенефициарлық 
меншік иелері болып табылатын 
заңды тұлғалардың басқаруындағы 
өзге мүліктің бар екендігі, түрі жəне 
құны туралы мəліметтерді Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкімен 
келісу бойынша уəкілетті орган 
белгілеген тəртіппен жəне мерзімдерде 
ұсыну бойынша міндеттерді сақтау

5.3 Уəкілетті органның сұрау салуы бой-
ынша банктік шоттардың бар екендігі, 
нөмірлері туралы жəне осы шоттардағы 
ақша қалдықтары туралы мəліметтерді, 
сондай-ақ өзге мүліктің, оның ішінде ме-
талл шоттарда орналастырылған не-
месе шет мемлекеттiң уəкілетті органы 
Қазақстан Республикасының халықаралық 
шартына сəйкес жіберген сұрау салуында 
көрсетілген жеке жəне заңды тұлғалардың 
басқаруындағы өзге мүліктің бар екендігі, 
түрі жəне құны туралы мəліметтерді 
Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банкімен келісу бойынша уəкілетті орган 
белгілеген тəртіппен жəне мерзімдерде 
ұсыну бойынша міндеттерді сақтау

5.4 Төлем құжаттарында сəйкестендіру нөмірі 
жоқ банктік шоттар бойынша операцияларды 
жүргізбеу жөнінде міндетті сақтау

5.5 Салықтарды жəне бюджетке төленетін 
басқа да міндетті төлемдерді, 
əлеуметтік аударымдарды төлеуге, 
міндетті зейнетақы жарналарын, 
міндетті кəсіптік зейнетақы жарналарын 
аударуға арналған төлем құжаттарын 
қабылдау кезінде сəйкестендіру 
нөмірін қалыптастыру қағидаларына 
жəне уəкілетті мемлекеттік органның 
деректеріне сəйкес сəйкестендіру 
нөмірінің дұрыс көрсетілуін бақылау 
бойынша міндетті сақтау

5.6 Жеке тұлғалардың көлік құралдарына салық 
төлеген төлем құжаттарын қабылдау кезінде 
жол жүру қауіпсіздігін қамтамасыз ету бой-
ынша уəкілетті органның деректеріне сəйкес 
көлік құралының сəйкестендіру нөмірінің дұрыс 
көрсетілуін бақылау бойынша міндетті сақтау

5.7 Салық төлеушінің банк шоттарының 
жабылғаны туралы уəкілетті органның ха-
барлауы бойынша міндетті сақтау

5.8 Дара кəсіпкер ретінде тіркеу есебінде тұрған 
жеке тұлғаға немесе заңды тұлғаға берiлген 
кредит (қарыз) бойынша сыйақыны есеп-
ке жазуды тоқтата тұру арқылы осындай 
сыйақы түріндегі кiрiстердi тану тоқтатылған 
кезде, уəкiлеттi органды хабардар ету бой-
ынша міндетті сақтау

5.9 Клиентке қойылатын барлық талаптар-
ды қанағаттандыруға клиенттің банк 
шоттарындағы ақшасы жеткілікті болған кез-
де, бірінші кезектегі тəртіппен банк шотынан 
салық жəне бюджетке төленетін басқа да 
міндетті төлемдерді төлеу бойынша салық 
төлеушінің төлем тапсырмасын жəне салық 
берешегінің сомасын өндіріп алу туралы 
салық органдарының инкассалық өкімдерін 
орындау бойынша міндетті сақтау

5.10 Салық жəне бюджетке төленетін басқа 
да міндетті төлемдердің, міндетті 
зейнетақы жарналарының, міндетті кəсіптік 
зейнетақы жарналарының жəне əлеуметтік 
аударымдардың сомаларын мерзімінде ау-
дару бойынша міндетті сақтау

5.11 Нұсқамасы болған кезде, дара кəсіпкер, 
жекеше нотариус, жеке сот орындаушысы, 
адвокат, кəсіби медиатор ретінде тіркеу 
есебінде тұрған, тексерілетін жеке тұлғаның 
немесе заңды тұлғаның банк шоттары 
бойынша ақшасының бар-жоғын жəне жа-
салатын операцияларын тексеруге салық 
органдарының лауазымды адамына рұқсат 
беру бойынша міндетті сақтау

5.12 Салық кодексінде көзделген жағдайларда, 
салық органының шешімі бойынша, 
Қазақстан Республикасының заңдарында 
белгіленген тəртіппен дара кəсіпкер, жекеше 
нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, 
кəсіби медиатор ретінде тіркеу есебінде 
тұрған жеке тұлғаның, заңды тұлғаның, 
заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің, 
Қазақстан Республикасында қызметін 
тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын 
бейрезидент заңды тұлғаның құрылымдық 
бөлімшесінің банк шоттарындағы 
(корреспонденттік шоттарын қоспағанда) 
барлық шығыс операцияларын тоқтату тура-
лы міндетті сақтау

5.13 Қазақстан Республикасының азаматтық 
заңнамасына сəйкес міндеттеме тоқтатылған 
күнге дара кəсіпкер ретінде тіркеу есебінде 
тұрған жеке тұлға немесе заңды тұлға болып 
табылатын қарыз алушыға берiлген кредит-
тер (қарыздар) бойынша мiндеттемелердің 
тоқтатылуы кезінде қарыз алушының 
орналасқан (тұрғылықты) жеріндегі салық ор-
ганына тоқтатылған міндеттеменің мөлшері 
туралы хабардар етуге міндетті сақтау

5.14 Салық агентінің орналасқан (тұрғылықты) 
жері бойынша салық органдарына банк 
сыйақыларын есептегені туралы есеп пен 
мəліметтерді беру туралы міндетті сақтау 

5.15 салық органының сауал салуын алған 
күннен бастап он жұмыс күні ішінде банктік 
шоттарының бар-жоғы жəне нөмірлері ту-
ралы, осы шоттардағы ақша қалдығы жəне 
қозғалысы туралы мəліметтерді ұсыну тура-
лы міндетті сақтау

5.16 Əрекетсіз деп танылған салық төлеушіге 
жəне осы банкте ашылған, салық орган-
дары инкассолық өкімдер немесе салық 
төлеушінің банк шоттары бойынша шығыс 
операцияларын тоқтата тұру туралы өкімдер 
шығарған банк шоты бар салық төлеушіге 
банк шоттарын (корреспонденттік шоттар-
ды, сондай-ақ мемлекеттік бюджеттен жəне 
Мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру қорынан 
төленетін жəрдемақылар мен əлеуметтік 
төлемдер алуға арналған банк шоттарын 
қоспағанда) ашудан бас тартуда міндеттерді 
сақтау

6 Трансферттiк баға белгiлеуді сақтау
6.1 Халықаралық іскерлік операциялар бойынша 

трансферттік баға белгiлеуді сақтау
6.2 Қазақстан Республикасының аумағында 

халықаралық іскерлік операциялармен 
тікелей өзара байланысты жасалатын 
мəмілелер бойынша трансферттік баға 
белгілеуді сақтау

7 Салық төлеушi (салық агентi) мен оның 
дебиторлары арасындағы өзара есеп 
айырысуды айқындау

8 Халықаралық шарттардың 
(келiсiмдердiң) ережелерiн қолдану 
заңдылығын сақтау

9 Қайтаруға ұсынылған қосылған құн 
салығы сомаларының дұрыстығын 
растау

10 Төленген табыс салығын резидент 
еместiң салықтық өтiнiшiнің жəне 
қосарланған салық салуды болдырмау 
туралы халықаралық шарттың негiзiнде 
бюджеттен немесе шартты банк салы-
мынан қайтару дұрыстығын сақтау 

11 Акцизделетін тауарлардың жекеле-
ген түрлерінің өндірілуін жəне айналы-
мын, сондай-ақ авиациялық отынның, 
биоотынның, мазуттың айналымын 
мемлекеттік реттеуді сақтау

11.1 Салық салу объектілерінің бухгалтерлік жəне 
салықтық есебінде көрсетілгенін анықтау 
үшін салық төлеушінің мүлкіне (тұрғын үй-
жайлардан басқа) түгендеу жүргізу

11.2 Акциздік жəне есепке алу-бақылау 
маркаларының болуын жəне төлнұсқалығын 
сақтау

11.3 Түгендеу тізімі мен бухгалтерлік есеп 
тіркелімдері деректерінің арасында 
айырмашылықтың болмауын сақтау 

11.4 Жазып берілген ілеспе жүкқұжаттары мен 
бухгалтерлік есеп тіркелімдері деректерінің 
арасында айырмашылықтың болмауын 
сақтау

11.5 Жазып берілген ілеспе құжаттары 
мен жазып берілген шот-фактура 
арасындағы айырмашылықтардың болма-
уын сақтау

11.6 Пин кодтар бөлігінде ілеспе жүкқұжаттары 
бойынша кіріс пен шығыстарын анықтау 

11.7 Өндiру жəне айналым декларациялары 
мен ілеспе жүкқұжаттары деректерінің 
арасындағы айырмашылықтарды анықтау

11.8 Мұнай сақтау базаларында жəне АЖҚС-
да журналдардың болуын сақтау жəне 
айырмашылықтарды анықтау

12 Соттың заңды күшiне енген үкiмiнiң немесе 
қаулысының негiзiнде жалған кəсiпорын деп 
танылған салық төлеушiмен жасасқан опе-
рациялар бойынша салық мiндеттемелерiн 
айқындау

13 Сот жасалуын іс жүзінде жұмыстарды 
орындамай, қызметтер көрсетпей, тауар-
ларды тиеп-жөнелтпей жүзеге асырылды 
(асырылған) деп таныған шот-фактура жа-
зып беру бойынша əрекет (əрекеттер) бой-
ынша салық міндеттемесін сақтау 

14 Салық кодексінiң 608-бабында белгiленген 
тəртiппен камералдық бақылаудың 
нəтижелерi бойынша анықталған 
бұзушылықтарды жою туралы мемлекеттік 
кірістер органдарының хабарламасын салық 
төлеушiнiң (салық агентiнiң) орындамауы

15 Салық төлеушiнiң (салық агентiнiң) 
салықтық тексерудiң нəтижелерi туралы 
хабарламаға жəне (немесе) жоғары тұрған 
салық органының хабарламаға шағымды 
қарау нəтижелерi бойынша шығарылған 
шешiмiне салық төлеушiнiң (салық агентiнiң) 
шағымында жазылған мəселелер бойынша 
шағымын қарау мəселелері бойынша

16 Төленген табыс салығын бюджеттен неме-
се қосарланған салық салуды болдырмау 
туралы халықаралық шарттың ережелерiне 
сəйкес шартты банк салымынан қайтаруға 
бейрезиденттiң салықтық өтiнiшiн қайта 
қарау туралы өтiнiшiн қарау

17 Белгіленген тəртіпте бекітілген салықтық 
есепке алу саясатының болуын сақтау

18 Белгіленген тəртіпте бекітілген салықтық 
тіркелімдердің болуын сақтау

Ескерту:
* Талаптар тізбесіне қосу (+) белгісімен белгі қойылады.
4-бағанда қосу (+) белгісі қойылған жағдайда, 5, 6-бағандар толтырылмайды.
Лауазымды тұлға (тұлғалар) ________ _______ ___________________________________ 
   (лауазымы) (қолы) (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда)
__________ _____________________ ___________________________________________ 

       (лауазымы) (қолы) (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда)

Тексерілетін субъектінің басшысы___________ ___________ _________________________ 
   (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда), лауазымы) (қолы) 
 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 18 сəуірдегі 
№254 жəне Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 

2017 жылғы 15 мамырдағы № 200 бірлескен бұйрығына 2-қосымша

Қарсы салықтық тексерулер бойынша
ТЕКСЕРУ ПАРАҒЫ

 
Тексеруді тағайындаған мемлекеттік орган 
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Нұсқама ____________________________________________________________________

(№, күні)
Салық төлеушінің (салық агентінің) тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда) немесе 

атауы _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Жеке сəйкестендіру нөмірі/бизнес- сəйкестендіру нөмірі (БСН/ЖСН) 
___________________________________________________________________________
Орналасқан мекенжайы_______________________________________________________
 

№ Талаптар тізбесi Талап 
етіледі*

Талап 
етіл-

мейді*

Талап-
тарға 

сəйкес 
келеді*

Талап-
тарға 

сəйкес 
келмейді*

1 2 3 4 5 6
1 Салық органы, оған қатысты кешендi немесе 

тақырыптық тексеру жүргiзіліп жатырған салық 
төлеушiмен (салық агентiмен) операциялар-
ды жүзеге асыратын тұлғалардан қосымша 
ақпарат алу 

2 Тараптардың бірі Қазақстан Республикасы бо-
лып табылатын, салық немесе құқық қорғау 
органдары арасындағы өзара ынтымақтастық 
туралы халықаралық шарттарға (келісімдерге), 
сондай-ақ Қазақстан Республикасы халықаралық 
ұйымдармен жасасқан шарттарға сəйкес, оларға 
қатысты басқа мемлекеттердің салық немесе құқық 
қорғау органдарының, халықаралық ұйымдардың 
сұрауы келіп түскен салық төлеушіден (салық 
агентінен) қосымша ақпараттар алу

3 Камералдық бақылау нəтижелері бойынша 
анықталған қосылған құн салығы бойынша 
салық міндеттемесі жөнінде жəне осындай 
операцияларға байланысты бұзушылықтарды 
жоймаған не осындай бұзушылықтардың 
жоқтығын растай алмайтын түсініктеме ұсынған 
салық төлеушімен (салық агентімен) жасалатын 
операцияларды жүзеге асыратын тұлғалардан 
қосымша ақпарат алу

4 Тексерілетін салық төлеушінің бухгалтерлік 
есепте жəне салық есептілігінде өзара есеп 
айырысуларды көрсетуі
 Ескерту:
* Талаптар тізбесіне қосу (+) белгісімен белгі қойылады.
4-бағанда қосу (+) белгісі қойылған жағдайда, 5, 6-бағандар толтырылмайды.
Лауазымды тұлға (тұлғалар) ________ _______ ___________________________________ 
   (лауазымы) (қолы) (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда)
__________ ________________________________ ________________________________ 

(лауазымы) (қолы) (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда)
Тексерілетін субъектінің басшысы___________ ____________________ _______________ 
   (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда), лауазымы) (қолы) 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 18 сəуірдегі 
№254 жəне Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 

2017 жылғы 15 мамырдағы № 200 бірлескен бұйрығына 3-қосымша

Жекелеген мəселелер жөніндегі тақырыптық салықтық тексерулер бойынша 
ТЕКСЕРУ ПАРАҒЫ

 
Тексеруді тағайындаған мемлекеттік орган _________________________________________
_____________________________________________________________________________
Нұсқама ____________________________________________________________________

(№, күні)
Салық төлеушінің (салық агентінің) тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда) немесе 

атауы__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Жеке сəйкестендіру нөмірі/бизнес-сəйкестендіру нөмірі (БСН/ЖСН) 
____________________________________________________________________________
Орналасқан мекенжайы_______________________________________________________
 

№ Талаптар тізбесi Талап 
етіледі*

Талап 
етіл-

мейді*

Талап-
тарға 

сəйкес 
келеді*

Талап-
тарға 

сəйкес 
келмейді*

1 2 3 4 5 6
1 Мемлекеттік кірістер органдарында тіркеу 

есебіне қою
2 Импортталатын тауарларға тауар-көлік 

жүкқұжатының болуы жəне көліктік бақылау 
немесе жол полициясы бекеттерінде көлік 
құралдарын тексеру кезінде тауар-көлік 
жүкқұжаттарында көрсетілген деректерімен 
тауар атауларының сəйкестігі

3 Бақылау-касса машинасының болуы
4 Төлем карточкаларын пайдалана оты-

рып, төлемдерді жүзеге асыруға арналған 
жабдықтың (құрылғының) болуы

5 Акциздік жəне есепке алу-бақылау 
маркаларының болуы жəне төлнұсқалығы, 
алкоголь өніміне, мұнай өнімдеріне жəне 
биоотынға ілеспе жүкқұжаттарының болуы 
жəне төлнұсқалығы, лицензияның болуы

6 Бақылау-касса машиналарын қолдану 
тəртiбiн сақтау

6.1 Ақшалай есеп айырысулар кезінде бақылау-
касса машиналарын қолдануды сақтау

6.2 Тауар, жұмыс, көрсетілген қызметтер үшін 
төленген сомаға бақылау-касса машинасының 
чегін немесе тауар чегін беруді сақтау

6.3 Бақылау-касса машинасының фискалды 
чегінде Қазақстан Республикасының салық 
заңнамасында көзделген деректемелердің 
толық көрсетілуін сақтау

6.4 Бақылау-касса машиналарын пайдалану орны 
бойынша мемлекеттік кірістер органдарында 
есепке қою дұрыстығын сақтау

6.5 қолма-қол ақша есебінің кітабын жəне тауар 
чектері кітабының болуын, толықтығын жəне 
дұрыстығын сақтау

7 Қазақстан Республикасының лицензия-
лау туралы заңнамасын жəне акцизделетiн 
тауарлардың жекелеген түрлерiн өндiру, 
сақтау жəне өткiзу шарттарын сақтау

7.1 Лицензиарға өндіру көлемі туралы ақпаратты 
автоматты түрде беруді қамтамасыз ететін 
есепке алудың бақылау аспаптарының бо-
луын сақтау

7.2 Этил спиртін өндіруге арналған шикізатты 
сақтауға, дайындауға (өңдеуге) арналған 
қойманың болуын сақтау 

7.3 Уəкілетті органға жəне оның аумақтық 
бөлімшелеріне нақты уақыт режимінде 
алкоголь өнімінің өндірілу көлемі тура-
лы деректердің автоматты түрде берілуін 
қамтамасыз ететін іркіліссіз электр 
энергиясының қоректендіру көздерімен 
жарақтандырылған есепке алудың бақылау 
аспаптарының болуын сақтау

7.4 Алкоголь өнімін өндіруге арналған шикізатты 
сақтауға, дайындауға (өңдеуге) арналған 
қойманың болуын сақтау

7.5 Мəлімделген қойма үй-жайларында ал-
коголь өнімдерін сақтау жəне көтерме 
саудамен сату бойынша қызметті жүзеге 
асыратын екі жəне одан да астам 
лицензиаттың болуы немесе болмау-
ын сақтау

7.6 Темекі өнімдері бойынша стандарттау жəне 
өлшеу құралдарының бірлігін қамтамасыз 
ету жөніндегі нормативтік құжаттармен 
белгіленген талаптарға сəйкес келетін 
жабдықтардың болуын
 сақтау

7.7 Өндіріс паспортында көрсетілген жəне өндіріс 
паспортында көрсетілген мəліметтерге сəйкес 
келетін, өтініш берушіге меншік құқығында не-
месе өзге құқықтағы темекі өнімдерін өндіру 
үшін қажетті ғимараттар мен үй-жайлар бо-
луын сақтау

7.8 Темекі өнімдерінің өндірісін технологиялық 
бақылау бойынша зертханалардың болу-
ын сақтау

8 Касса бойынша шығыс операцияларын 
тоқтата тұру туралы мемлекеттік кірістер ор-
гандары шығарған өкiмнің орындалуын сақтау

Ескерту:
* Талаптар тізбесіне қосу (+) белгісімен белгі қойылады.
4-бағанда қосу (+) белгісі қойылған жағдайда, 5, 6-бағандар толтырылмайды.
Лауазымды тұлға (тұлғалар) ________ _______ ___________________________________ 
   (лауазымы) (қолы) (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда)
__________ _____________________ ___________________________________________

(лауазымы) (қолы) (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда)
Тексерілетін субъектінің басшысы___________ ___________ ________________________ 
   (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда), лауазымы) (қолы) 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 18 сəуірдегі 
№254 жəне Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 

2017 жылғы 15 мамырдағы № 200 бірлескен бұйрығына 4-қосымша

Хронометраждық зерттеп-тексеру бойынша 
ТЕКСЕРУ ПАРАҒЫ

 
Тексеруді тағайындаған мемлекеттік орган
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Нұсқама ____________________________________________________________________

(№, күні)
Салық төлеушінің (салық агентінің) тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда) немесе 

атауы_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Жеке сəйкестендіру нөмірі/бизнес-сəйкестендіру нөмірі (БСН/ЖСН) 
___________________________________________________________________________
Орналасқан мекенжайы_________________________________________________________

№ Талаптар тізбесi Талап 
етіледі*

Талап 
етілмейді*

Талаптарға 
сəйкес 
келеді*

Талаптарға 
сəйкес 

келмейді*
1 2 3 4 5 6

1. Табыс алуға бағытталған 
қызметке байланысты іс 
жүзіндегі кірістер мен іс 
жүзіндегі шығыстарды анықтау 

Ескерту:
*- Талаптар тізбесіне қосу (+) белгісімен белгі қойылады.
4-бағанда қосу (+) белгісі қойылған жағдайда, 5, 6-бағандар толтырылмайды.
Лауазымды тұлға (тұлғалар) ________ _______ ___________________________________ 
   (лауазымы) (қолы) (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда)
__________ _____________________ ___________________________________________

(лауазымы) (қолы) (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда)
Тексерілетін субъектінің басшысы___________ ____________________ _______________ 
  (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда), лауазымы) (қолы) 
 
Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 15 мау-

сымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15224 
болып енгізілді.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІ

2017 жылғы 31 шілде             №515            Астана қаласы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ

2017 жылғы 14 тамыз            №302             Астана қаласы

БІРЛЕСКЕН БҰЙРЫҚ 

Әуежай қызметінің құрамына кіретін әуеайлаққа және 
жерде қызмет көрсету қызметтері (жұмыстары) тізбесін 

бекіту туралы

«Қазақстан Республикасының əуе кеңiстiгiн пайдалану жəне авиация қызметi туралы» 
2010 жылғы 15 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Заңы 65-бабының 1-тармағына сəйкес 
бұйырамыз:

Қоса беріліп отырған Əуежай қызметінің құрамына кіретін əуеайлаққа жəне жерде қызмет 
көрсету қызметтері (жұмыстары) тізбесі бекітілсін. 

«Əуежай қызметіне жататын қызметтер жəне операциялар тізбесін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі төрағасының 2011 жылғы 3 наурыздағы 
№ 81-НҚ жəне Қазақстан Республикасы Көлік жəне коммуникация министрінің 2011 жылғы 5 
наурыздағы № 119 бірлескен бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 6857 болып тіркелген, «Заң газеті» газетінде 2011 жылғы 5 тамыздағы № 112 
(1928) жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

3. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Азаматтық авиа-
ция комитеті:

1) осы бірлескен бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуді;

2) осы бірлескен бұйрық мемлекеттік тіркелген 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 бірлескен бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның 
көшірмелерін мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберуді;

4) осы бірлескен бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

5) осы бірлескен бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларына сəйкес 
іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 
даму министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

4. Осы бірлескен бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан 
Республикасының Инвестициялар жəне даму вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасы Инвестициялар         Қазақстан Республикасының
жəне даму министрінің міндетін атқарушы        Ұлттық экономика министрі
_________________ А.АЙДАРБАЕВ        _____________ Т. СҮЛЕЙМЕНОВ

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін 
атқарушының 2017 жылғы 31 шілдедегі №515 жəне Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрiнiң 2017 жылғы 14 тамыздағы №302 бiрлескен 

бұйрығымен бекітілген

Əуежай қызметінің құрамына кіретін əуеайлаққа жəне жерде қызмет 
көрсету қызметтері (жұмыстары) тізбесі

1-тарау. Əуежай қызметінің құрамына кіретін əуеайлаққа қызмет 
көрсету қызметтері (жұмыстары)

1. Мыналарды қоса алғанда, əуе кемесінің ұшу мен қонуын қамтамасыз ету:
1) ұшу-қону жолағын, рульдік жолдар, перрондар беру;
2) ұшу алаңын күту мен пайдалануды қамтамасыз ету;
3) ұшуларды жарықтехникалық қамтамасыз ету;
4) əуежай ауданында ұшу қауіпсіздігін орнитологиялық қамтамасыз ету;
5) əуенавигациялық ақпараттардың жəне əуе кемесінің əуежайдан ұшуының негізгі бағыты 

бойынша əуенавигациялық жағдайдың жедел өзгерісін ұсыну;
6) əуежай ауданында ұшуларды авариялық құтқару жəне өртке қарсы қамтамасыз ету;
7) Жолаушылық əуе кемесіне қонғаннан кейін үш сағат жəне жүк пен жүкжолаушылық 

сертификатталған əуе кемелеріне қону əуежайында өңдеуге (тиеуге немесе түсіруге) жататын 
жүк (пошта) болу кезінде алты сағат ішінде тұрақ орнын беру;

8) жүк жəне жүкжолаушылық сертификатталған əуе кемелерінің түрлері қонғаннан кейін, 
өңдеуге жататын жүк (пошта) болу кезінде үш сағат ішінде тұрақ орнын беру;

9) ұшу қауіпсіздігін бақылау жəне қамтамасыз ету;
10) Əуеайлақ аймағында авиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуді қоспағанда қону 

сəтінен бастап тоқтау сəтіне дейін əуе кемесіне əуеайлақтық қызмет көрсету технологиясын-
да көзделген басқа да қызметтер.

2. Мыналарды қоса алғанда, авиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету:
1) жолаушыларды, қол жүктерін, багаждарды, азаматтық авиациясы əуе кемелерінің эки-

паждары мүшелерін тексеру;
2) əуежайдың өткізу жəне ішкі объектілік режимдерін қамтамасыз ету (бақылау-өткізу 

мен тексеру пунктерін (оның ішінде жалпы қолжетімді аймақтарды қоса алғанда), олардың 
техникалық құралдарын, бейне бақылау жүйесін, күзеттік жарықтандыруды, қоршауды, 
патрульдік жолдар мен көлік құралдарын, тексеруге арналған жабдықтарды құру, күтіп-ұстау 
жəне пайдалану, іске қосылған коммуникациялар, əуежайда өткізу мен ішкі объект режимдерін 
қамтамасыз етуге арналған персонал, басқа да сүйемелдеуші қызметтер);

3) əуе кемесін, жүктерді, пошта мен борт қорларын ұшу алдында тексеру;
4) əуежай күшін жəне құралдарын заңсыз араласу актілерінің жолын кесу бойынша іс-

қимылдарға дайындықта ұстау;
5) əуе кемелеріне бөгде адамдардың өтуін болдырмайтын тұрақтарда əуе кемелерін күзету;
6) əуе кемесімен тасымалдауға тиым салынған қару, оқ-дəрілер, жарылғыш, радиоактивті, 

улы, тез тұтанғыш құралдар мен заттарды алып жүру мүмкіндігін болдырмау;
7) əуе кемесінің жолаушылардан бөлек бөлігінде оғы алып тасталынған күйде оларды ба-

гажда тасымалдауды қамтамасыз ететін қару мен оқ-дəрілерді тасымалдау кезінде сақтықтың 
ерекше шарасын енгізу;

8) авиаотынмен қамтамасыз ету объектілерін күзету;
9) əуежай аймағында пайдаланушылардың авиациялық қауіпсіздік қызметінің жұмысын 

ұйымдастыру.
3. Əуе кемесіне қонғаннан кейін үш сағаттан жəне жүк пен жүкжолаушылық 

сертификатталған əуе кемелеріне қону əуежайында өңдеуге (тиеуге жəне/немесе түсіруге) 
жататын жүк (пошта) болу кезінде алты сағаттан тыс тұрақ орнын беру:

1) тұрақ орнын дайындау;
2) жолаушылық əуе кемесіне қонғаннан кейін үш сағаттан жəне жүк пен жүкжолаушылық 

сертификаттаған əуе кемелеріне қону əуежайында өңдеуге (тиеуге жəне/немесе түсіруге) жа-
татын жүк (пошта) болу кезінде алты сағаттан тыс тұрақ орнын беру.

4. Мыналарды қоса алғанда, əуе кемесіне базалық əуеайлақтан тұрақ орнын беру:
1) тұрақ орнын дайындау;
2) əуе кемесіне базалық əуеайлақтан тұрақ орнын беру.

2-тарау. Əуежай қызметінің құрамына кіретін жерде қызмет 
көрсету қызметтері (жұмыстары)

5. Мыналарды қоса алғанда, жолаушыларды тіркеу үшін жұмыс орнын (алаңдар) беру:
1) жолаушыларды тіркеуді жүзеге асыру үшін жұмыс орнын дайындау;
2) жолаушыларды тіркеуді жүзеге асыру үшін қажетті жабдықтар жəне байланыс құралдары 

бар орын беру;
3) жолаушыларды тіркеуді жүзеге асыру үшін терминалдағы жалпы қолданыс орнының 

бөлігін беру.
6. Жолаушыларды тіркеу:
1) жолаушыларды рейске тіркеу;
2) багажды өлшеу мен ресімдеу;
3) нормативтен тыс багажды ресімдеу;
4) бос орынның бар болуын анықтау;
5) тіркеу қорытындысын жүргізу;
6) жолаушыларды тіркеу ведомостілерін жəне багаж ведомостілерін жасау;
7) құжаттарды жəне рейс бойынша бір мəртелік жинақ квитанцияларын экипажға беру;
8) тиеуді бақылау мақсатында жолаушылар саны жəне оларды əуе кемеде орналастыру 

бойынша ақпарат беру;
9) əуе кемесіне отырғызғаннан кейін жолаушылардың санын тексеру.
7. Мыналарды қоса алғанда, жолаушыларға қызмет көрсету:
1) жолаушыларды жинақтау жəне əуе кемесіне дейін ілесіп жүру; 
2) келетін жолаушыларды күтіп-алу жəне аэровокзалға дейін алып жүру;
3) жолаушыларды отырғызу жəне түсіруін бақылау; 
4) жолаушыларды ақпараттық қамтамасыз ету;
5) жолаушыларға багаж арбаларын беру.
6) арнайы жолаушылар санаттары үшін арнайы құралдарын беру жəне қызмет көрсету 

(мүмкіндігі шектеулі жолаушылар, депортацияланатын жолаушылар, қараусыз балалар 
жəне басқалар);

7) вокзал маңындағы алаңдар жəне аэровокзал аймағындағы: вестибюль, анықтама-
ақпараттық аймақтарды, үй-жайлар жəне күту аймағын, жолаушыларға қосымша қызмет 
көрсету үй-жайларын (ана мен бала бөлмесі, діни рəсімдер бөлмесі, медпункт, əжетхана), 
оларды пайдаланғаны үшін бөлек төлем алынбайды) беру, күтіп ұстау жəне қызмет көрсету.

8. Мыналарды қоса алғанда, телескоптық трап арқылы жолаушыларды отырғызу-түсіру:
1) трапты беру;
2) трапты орнату;
3) трапты алу.
9. Мыналарды қоса алғанда, жылжымалы трап арқылы жолаушыларды отырғызу-түсіру:
1) трапты беру;
2) трапты орнату;
3) трапты алу. 
10. Мыналарды қоса алғанда, жолаушыларды жеткізу:
1) көлік құралын беру;
2) жолаушыларды əуе кемесіне дейін жəне кері жеткізу;
3) көлік құралын алу.
11. Мыналарды қоса алғанда, багажды өңдеу:
1) багажды сұрыптау;
2) пакеттеу құралдарына жəне багаждық арбаларға жүкті жиынтықтау;
3) багаждың орын саны мен салмағын айқындау;
4) багаждың орындарының саны, салмағы бойынша ақпарат беру;
5) багажды бөліп іріктеу;
6) басымдығын ескере отырып багажды беруге сұрыптау;
7) багажды беру;
8) трансферттік багажды сұрыптау жəне сақтау.
12. Мыналарды қоса алғанда, багажды тасымалдау:
1) багажды жолаушылар терминалының багаж бөлімшесінен əуе кемесіне дейін жəне кері 

қарай жеткізу терминалдық кешен;
2) əуе кемелері арасындағы багажды тасымалдау.
13. Багажды тиеу жəне түсіру:
1) əуе кемесінің жүк бөліктеріне қапталған жəне қапталмаған багажды тиеу;
2) əуе кемесінің жүк бөліктерінен қапталған жəне қапталмаған багажды түсіру;
3) əуе кемесінің жүк бөлігінде (оның ішінде əуе кемесінің едендік тетігін қолдана отырып) 

багажды (багаж тиеген қаптау құралдарын) орналастыру;
4) əуе кемесінің жүк бөлігінде багажды (багаж тиеген қаптау құралдарын) бекіту;
5) басымдылығын ескере отырып багажды тиеу жəне түсіру үшін сұрыптау; 
6) багаж орындарын есептеу, оның тұтастығын бақылау.
14. Мыналарды қоса алғанда, келіп түскен жəне жөнелтілетін жүкті (поштаны) өңдеу:
1) қолданыстағы нұсқаулыққа сəйкес жіберілген жүк партиясының келгені туралы жүк 

алушыны немесе агентті хабардар ету, жүк алушыға немесе агентке жүк құжаттамасын беру;
2) өлшеу жəне маркерлеу;
3) жүк алушылар бойынша сұрыптауды қоса алғанда қоймада сұрыптау, құжаттамалар 

ресімдеу;
4) контейнерлерге жəне табандықтарға іріктеуді қоса алғанда, рейстер бойынша іріктеу, 

бөліп іріктеу;
5) жүкті жиырма төрт сағаттан артық емес аз мерзімге сақтау;
6) тиеу-түсіру құралдарына тиеу жəне түсіру;
7) əуе кемесінде жүктерді тиеу мен түсіру процесін бақылау;
8) жүк құжаттарын жасау, қол қою, жеткізу, келісу, тіркеу;
9) пакеттеу құралдарын өңдеу;
10) жүктерді өңдеу үшін қоймалар мен жабдықтар беру;
11) жүк алушыға немесе агентке жүкті беру;
12) одан əрі тасымалдау үшін жүктерді (трансферттік, транзиттік) қабылдау жəне дайындау;
13) пошталық құжаттар бойынша келген пошталарды тексеру;
14) трансферттік поштаны ілеспе пошталық құжат бойынша өңдеу;
15) кіріс жəне шығыс пошталық құжаттамаларды беру;
16) кедендік бақылау жəне жүк қабылдап алушыларды ескерту (халықаралық ұшулар үшін);
17) санитарлық бақылау (халықаралық ұшулар үшін);
18) құжаттарды тиісті тəртіппен ішкі ережеге жəне халықаралық ұйымдардың регламентіне 

немесе тасымалдаушының өз талаптары бойынша сəйкес дайындау, ресімдеу;
19) мемлекеттік органдардың талаптары бойынша жеке тексеру үшін жүктерді беру;
20) мемлекеттік органдардың тиісті рұқсатын алғаннан кейін белгіленген тəртіп бойынша 

жүк алушыға немесе агентке жүкті беру.
15. Мыналарды қоса алғанда, жүкті (поштаны) тасымалдау:
1) жүкті (поштаны) жүк терминалынан əуе кемеге дейін жəне кері қарай жеткізу;
2) жүкті (поштаны) əуе кемелер арасында тасымалдау.
16. Жүкті (поштаны) тиеу жəне түсіру: 
1) əуе кемесінің жүк бөліктеріне қапталған жəне қапталмаған жүкті (поштаны) тиеу;
2) əуе кемесінің жүк бөліктерінен қапталған жəне қапталмаған жүкті (поштаны) түсіру;
3) əуе кемесінің жүк бөлігінде (оның ішінде əуе кемесінің едендік тетігін қолдана отырып) 

жүкті (поштаны) (жүк (пошта) тиеген қаптау құралдарын) орналастыру;
4) əуе кемесінің жүк бөлігінде жүкті (поштаны) (жүк (пошта) тиеген қаптау құралдарын) бекіту;
5) жүк (пошта) орындарын есептеу, оның тұтастығын бақылау;
6) жүктің (поштаның) құжаттарын əуе кемесіне жəне кейін қарай жеткізу.
17. Мыналарды қоса алғанда, айырбастау қорының қаптау құралдарын өңдеу:
1) қаптау құралдарын сақтау үшін алаңдар беру;
2) қаптау құралдарын сақтау жəне өңдеу, есепке алу, бақылау, тұтастығын тексеру, 

халықаралық стандарттар мен əуе компаниялары белгілеген талаптарына сəйкес акт жасау.
18. Мыналарды қоса алғанда тиеуді бақылау:
1) əуе кемесіне тиеуді жоспарлау;
2) тиеу схемасын шығару; 
3) əуе кемесінің салмақтық жəне орталықтанған сипаттамаларын есептеу;
4) орталықтандырылған кесте құру;
5) əуе кемесінің тиеуін перронда бақылау, əуе кемесінде нақты тиеудің жоспарланған тиеуге 

сəйкестігін тексеру, багаждың, жүктің (поштаның) (қаптау құралдарының) тұтастығын тексеру, 
багаждың, жүк (поштаның), қаптау құралдарының бекітілуін тексеру;

6) тиеу жинақтық ведомстілерді мен басқа да құжаттаманы технологияға сəйкес дайын-
дау жəне тексеру;

7) рейстік құжаттаманы жинақтау жəне беру;
8) авиакомпаниялардың талаптарына сəйкес жеделхаттарды жөнелту (қажетті жағдайда).
19. Мыналарды қоса алғанда, жүк терминалында жүкті жиырма төрт сағаттан аса сақтау:
1) қоймада жүкті орналастыру жəне ресімдеу;
2) жүкті сақтау;
3) жүкті беру.
20. Мыналарды қоса алғанда, əуе кемесін авиациялық жанар-жағармаймен қамтамасыз ету:
1) авиациялық жанар-жағармай материалдармен қамтамасыз етуді ұйымдастыру;
2) авиациялық жанар-жағармай материал сапасын талдау;
3) авиациялық жанар-жағармай материалын қабылдау, құю жəне жіберу;
4) əуе кемесіне авиациялық жанар-жағармай материалын құю үшін персонал (оператор) 

жəне техникалық жылжымалы жəне/немесе стационарлық құралдар беру.
21. Мыналарды қоса алғанда, əуе кемесіне авиациялық жанар-жағармай құю:
1) авиациялық жанар-жағармай материал сапасын талдау (техникалық жылжымалы жəне/

немесе стационарлық құю құралдарында, əуеайлақтық бақылау);
2) əуе кемесіне авиациялық жанар-жағармай материалын құю үшін техникалық жылжымалы 

құралдардың келуін жəне кетуді басқару;
3) əуе кемесіне авиациялық жанар-жағар май материалын құю үшін жылжымалы 

құралдарды жерге тұйықтау, əуе кемесімен жəне көлік құрал арасында теңестіру арқанын қосу;
4) əуе кемесінде техникалық құю қақпақтарын ашу жəне жабу; 
5) əуе кемесінде құю жеңдерін қосу жəне ажырату;
6) əуе кемесі бактарына авиациялық жанар-жағар май материалдарын құю;
7) есепке алу аспаптары бойынша құйылған авиациялық жанар-жағармай материалдар 

санын бақылау, массасын есептеу үшін жанар-жағармай материалының тығыздығын өлшеу;
8) əуе кемесіне авиациялық жанар-жағармай материалдарын құюға шығыс ордерін 

ресімдеу.
22. Мыналарды қоса алғанда, əуе кемесінен авиациялық жанар-жағармай материалын төгу: 
1) əуе кемесінен авиациялық жанар-жағармай материалын төгу үшін техникалық жылжы-

малы құралдардың келуін жəне кетуді басқару;
2) əуе кемесінен авиациялық жанар-жағар май материалын төгу үшін жылжымалы 

құралдарды жерге тұйықтау, əуе кемесімен жəне көлік құрал арасында теңестіру арқанын қосу;
3) əуе кемесінде техникалық құю қақпақтарын ашу жəне жабу; 
4) əуе кемесінде құю жеңдерін қосу жəне ажырату;
5) əуе кемесінен жанар-жағар май материалдарын төгу;
6) есепке алу аспаптары бойынша төгілген авиациялық жанар-жағармай материал санын 

бақылау, массасын есептеу үшін авиациялық жанар-жағармай материалының тығыздығын 
өлшеу;

7) əуе кемесінен төгілген авиациялық жанар-жағармай материалына кіріс ордерін ресімдеу.
23. Жанар-жағармай материалдарын сақтау бойынша қызметтер:
1) жанар-жағармай материалдарын қабылдау;
2) жанар-жағармай материалының сапасын талдау;
3) жанар-жағармай материалын сақтау;
4) жанар-жағармай материалын жіберу.
24. Мыналарды қоса алғанда, əуе кемесіне транзиттік формасы (A-check) бойынша 

техникалық қызмет көрсету – инженерлік-авиациялық қамтамасыз ету жəне əуе кемесінің типі 
бойынша техникалық қызмет көрсету регламентіне сай əуе кемесін ұшуға дайындау, сондай-
ақ қажетті құжаттамалар ресімдеу:

1) əуе кемесіне ағымдағы жедел қызмет көрсету;
2) техникалық қызмет көрсету регламентін, технологиялық нұсқаулар, жедел техникалық 

қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулықты, анықтамаларды, каталогтар мен əуе кемесінің əрбір 
типі бойынша басқа қажетті құжаттар беру;

3) əуе кемесінде, оның ішінде жолаушылар салонын, асхананы, əжетхана бөлмелерін, 
жедел сыртқы тексеруді іске асыру;

4) əуе кемесінде жедел тексеру жүргізу туралы борттық журналына мəліметтер енгізу;
5) борттық журналына əуе кемесін тексеру кезінде анықталған ақаулар туралы ескер-

тулер енгізу;
6) ұшу алдында əуе кемесінің үстінде мұздың жоқтығын тексеру;
7) əуе кемесінің ұшуға дайындығы туралы құжаттамалар ресімдеу.
25. Мыналарды қоса алғанда, əуе кемесін күтіп алуды жəне жөнелтуді қамтамасыз ету:
1) əуе кемесі келгенге дейін тұрақ орындарды жəне рульдеу жолдарын қарау;
2) əуе кемесін тұрақ орнына қабылдау жəне шығару (көзбен шолу сигналдарын беру не-

месе əуе кемесін тұрғызуға автоматтық жүйесін қамтамасыз ету);
3) доңғалақтың астына тұрақ қалыптарын орнату жəне жинау;
4) сигналдық конустарды орнату жəне жинау;
5) шасси фиксаторын, қозғалтқыш қақпағын, түрлі датчиктердің тыстарын орнату жəне 

алып тастау;
6) əуе кемесінің жерге тұйықтау;
7) ұшақтың сөйлесу құралы немесе перрон жəне экипаж кабинасы арасындағы радио 

байланыс арқылы экипажбен байланыс орнату;
8) əуе кемесін зақымдану тұрғысынан, қосылған жабдықтарды көзбен шолу;
9) қозғалтқышты іске қосуын бақылау;
10) əуе кемесінің тұрақ орнынан жүруін бақылау.
26. Мыналарды қоса алғанда, əуе кемесін сүйрелеу:
1) əуе кемесіне жəне тягачқа сүйрегішті жалғау жəне ажырату;
2) сүйрелеуді басқару;
3) техникалық персоналды беру.
27. Мыналарды қоса алғанда, əуе кемесін сүйрелеу үшін арнайы техникалық құралдар беру:
1) сүйрегішті əуе жəне тягачты беру;
2) сүйрегіш тягачты басқару.
28. Мыналарды қоса алғанда, жолаушылар мен əуе кемесі экипаждарын борттық тамақпен 

қамтамасыз ету:
1) көлік құралының келуін жəне кетуін басқару;
2) əуе кемесінің бортынан алынбалы жабдықтар мен борттық ыдыстарын қабылдау 

жəне түсіру;
3) көлік құралдарына тиеу, борттық тамақ кешенге (цехке) жеткізу жəне алынбалы 

жабдықтар мен борттық ыдыстарды түсіру;
4) борттық тамақ кешенінде (цехте) борт тамағын көлік құралдарына тиеу;
5) əуе кемесіне борт тамағын өткізу жəне тиеу.
29. Мыналарды қоса алғанда, борттық тамақты тиеу жəне түсіру үшін арнайы автокөлікпен 

қамтамасыз ету:
1) персоналды, автокөлік құралдарын беру;
2) борттық тамақты əуе кемесіне жəне əуе кемесінен жеткізу; 
3) автокөлік құралдарын əуе кемесіне орнату;
4) автокөлік құралдарын əуе кемесінен алу.
30. Мыналарды қоса алғанда, алынбалы жабдықтар мен борттық ыдыстарын санитарлық 

өңдеу:
1) персоналды беру;
2) санитарлық өңдеу үшін техникалық құралдар беру.
31. Мыналарды қоса алғанда, əуе кемесін ішкі тазалау:
1) ілеспе жабдықтарды мен жолаушылар орындықтарын тəртіпке келтіру жəне тазарту;
2) күл сауыттарды тазарту;
3) орындықтың арқа қалталарынан жəне жоғарыдағы багаж орындарынан қоқыстарды 

жинау; 
4) үстелдерді жуу;
5) еденді тазалау (кілемдерді жəне айналадағы үстілерін);
6) борттық буфеттердегі, асхана мен əжетханадағы жабдықтардың үстін жəне жабдықтарын 

ылғалдап тазалау;
7) əуе ауруынан, азық-түліктердің шашылуынан, азық-түліктердің төгілуінен жəне дақтардан 

болған түрлі ластануларды жою;
8) əуе кемесіндегі қоқысты жинау;
32. Мыналарды, қоса алғанда əуе кемесінен қоқысты шығару жəне кəдеге жарату:
1) персоналды беру;
2) қоқысты шығару жəне кəдеге жарату үшін техникалық құралдар беру.
33. Мыналарды қоса алғанда, əуе кемесінің сантораптарына (əжетханаларына) қызмет 

көрсету:
1) технологиялық шлангілерді əуе кемесінің жүйесіне жалғау; 
2) əуе кемесінің берілген типі бойынша технологиялық нұсқауға сəйкес немесе 

пайдаланушының нұсқауы бойынша əуе кемесінің қабылдау бөшкесін төгу жəне жуып тазалау; 
3) əуе кемесінің қабылдау бөшкелерін химиялық реагентер қосумен техникалық сумен 

толтыру;
4) технологиялық шлангілерді ажырату, технологиялық қақпақтарды, жапқыштарды жабу.
34. Мыналарды қоса алғанда, əуе кемесінің санторапына (əжетханаларына) қызмет көрсету 

үшін арнайы автокөлікпен қамтамасыз ету:
1) техникалық персоналды, қалдықты төгу жəне сантораптарды (əжетханаларды) 

техникалық сумен толтыру үшін арнайы автокөлік беру;
2) арнайы машинаны қою жəне алу.
35. Мыналарды қоса алғанда, əуе кемесін ауыз сумен толтыру:
1) технологиялық шлангілерді əуе кемесінің жүйесіне жалғау; 
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2) əуе кемесінің су бөшкелерін төгу, жуып тазалау жəне толтыру;
3) технологиялық шлангіні ажырату, крандарды, қақпаларды мен жапқыштарды жабу;
36. Мыналарды қоса алғанда, əуе кемесін ауыз сумен толтыру үшін арнайы автокөлікпен 

қамтамасыз ету:
1) ауыз суды дайындау, тазалау мен фильтрлеу;
2) судың санитарлық нормаларға сəйкестілігінің құжаттарын беру;
3) персоналды, арнайы машинаны беру;
4) арнайы машинаны қою жəне алу.
37. Мыналарды қоса алғанда, əуе кемесін электр энергиясымен қамтамасыз ету:
1) əуе кемесіне технологиялық кабельдер қосу;
2) электрэнергия беру жəне арнайы техниканың немесе стационарлы кернеу көзінің бер-

ген параметрлерін бақылау;
3) электрэнергияның тұтынған көлемін анықтау;
4) кабельдерді ажырату жəне алып кету.
38. Мыналарды қоса алғанда, əуе кемесін жылжымалы немесе стационарлық электрмен 

қоректендіру көзін беру:
1) персоналды, жылжымалы немесе стационарлық электрмен қоректендіру көзін беру;
2) жылжымалы электрмен қоректендіру көзін қою жəне алу.
39. Мыналарды қоса алғанда, əуе кемесін кондиционерлеу:
1) келуді жəне кетуді басқару; 
2) əуе кемесіне технологиялық жеңдерді қосу;
3) қажетті температураға дейін əуе кемесі салонын кондиционерлеуін жүргізу;
4) əуе кемесінен технологиялық жеңдерді ажырату жəне алу.
40. Мыналарды қоса алғанда, əуе кемесін кондиционерлеу үшін жылжымалы немесе 

стационарлық қондырғы беру:
1) əуе кемесін кондиционерлеу үшін техникалық персонал, жылжымалы немесе 

стационарлық қондырғы беру;
2) жылжымалы қондырғыны қою жəне алу.
41. Мыналарды қоса алғанда, əуе кемесінен қарды қолмен тазалау:
1) техникалық персоналды, техникалық құралдарды, арнайы баспалдақтарды беру;
2) əуе кемесі үстіндегі қарды алып тастау.
42. Мыналарды қоса алғанда, əуе кемесінен қар мен мұзды механикалық тазалау, қоса 

алғанда:
1) арнайы техниканы пайдаланып əуе кемесі үстіндегі қарды жəне мұзды алып тастау;
2) əуе кемесінің үстерін арнайы сұйықтықпен өңдеу; 
3) əуе кемесінің айналасында арнайы техниканың қозғалысын басқару жəне жүргізушімен 

байланысты қамтамасыз ету;
43. Мыналарды қоса алғанда, əуе кемесінің үстінен қарды, мұзды, қырауды алып тастау 

үшін арнайы құралдармен қамтамасыз ету: 
1) сыртқы ауа температурасына байланысты арнайы сұйықтықтарды дайындау;
2) əуе кемесінің үстінен мұздануды кетіру үшін персоналмен (оператормен) қоса арнайы 

техника беру.
44. Мыналарды қоса алғанда, авиақозғалтқышқа май құю:
1) авиақозғалтқышты толтыру үшін май дайындау;
2) майдың сапасы мен техникалық талаптарға тиістілігін растайтын құжаттар беру;
3) май құю үшін арнайы машина беру;
4) техникалық персонал (оператор) беру;
5) толтыру үшін қозғалтқыш пен май бөшкесін дайындау;
6) əуе кемесінің бөшкесіндегі майдың мөлшерін тексеру;
7) сертификатталған маман немесе экипаждың бақылауымен май бөшкесін қажетті 

мөлшерде маймен толтыру;
8) май бөшкесінің қақпақшаларын, қақпақтарды жабу;
9) арнайы машинаны əуе кемесінен алу;
10) құжаттамаларды ресімдеу.
45. Мыналарды қоса алғанда, жүйені оттегімен толтыру:
1) жүйені оттегімен толтыру үшін арнайы жабдықты беру;
2) оттегінің cапасы мен техникалық талаптарға тиістілігін растайтын құжаттар беру;
3) техникалық персонал (оператор) беру;
4) жүйенің саңылаусыздығын тексеру;
5) оттегі баллондарында қысымды тексеру;
6) сертификатталған маманның немесе экипаждың бақылауымен осы типті əуе кемесі 

технологиялық көрсеткішіне сəйкес əуе кемесі оттегі баллондарын толтыру;
7) əуе кемесінен арнайы қондырғыны ажырату жəне алу;
8) құжаттамаларды ресімдеу.
46. Мыналарды қоса алғанда, əуе кемесін азотпен немесе сығылған ауамен толтыру:
1) əуе кемесін азот немесе сығылған ауамен толтыру үшін арнайы машина немесе ар-

найы қондырғы беру;
2) техникалық персонал (оператор) беру;
3) баллондарда қысымның болуын тексеру;
4) əуе кемесіне технологиялық шлангіні жалғау;
5) жүйені қажетті мөлшерге дейін толтыру;
6) əуе кемесінен технологиялық шлангіні ажырату жəне арнайы қондырғыны алу;
7) құжаттамаларды ресімдеу.
47. Мыналарды қоса алғанда, гидрожүйені тексеру жəне толтыру:
1) əуе кемесінің гидрожүйесін толтыру үшін гидросұйықтық дайындау;
2) гидросұйықтықтың сапасын жəне техникалық талаптарға тиістілігін растайтын құжат беру;
3) гидросұйықтықпен жылжымалы арнайы құрылғыны беру;
4) техникалық персонал (оператор) беру;
5) гидрожүйесіне қосымша құю үшін технологиялық шлангілерді жалғау;
6) технологиялық шлангілерді ажырату жəне əуе кемесінен арнайы құрылғыны алу;
7) құжаттамаларды ресімдеу.
48. Мыналарды қоса алғанда, авиақозғалтқышты ауамен іске қосу:
1) ауамен іске қосу қондырғысының келуін жəне кетуін басқару; 
2) техникалық персонал (оператор) беру;
3) əуе кемесіне технологиялық жеңдерді жалғау;
4) ауамен іске қосу қондырғысын қосу жəне тиісті параметрлерді бақылау.
5) технологиялық жеңдерді ажырату жəне авиақозғалтқышты іске қосу панелін жабу;
49. Мыналарды қоса алғанда, ауамен іске қосу қондырғысын беру: 
1) ауамен іске қосу қондырғысын беру;
2) ауамен іске қосу қондырғысын қою алу.
50. Мыналарды қоса алғанда, экипажды жеткізу:
1) көлік құралдарын (автобус, шағын автобус), персонал беру;
2) əуе кемесіне жəне кері қарай экипажды жеткізу;
3) көлік құралдарды алу.
51. Мыналарды қоса алғанда, экипаж мүшелерін медициналық тексеріп-қарау:
1) экипаж мүшелерін көзбен шолып қарау;
2) техникалық құралдарды пайдаланып экипаж мүшелерін қарау;
3) экипаж мүшелерінің тексеруден өткендігі туралы тиісті құжаттар (тіркеу) беру.
52. Мыналарды қоса алғанда, ангардан əуе кемесіне тұрақты орын:
1) ангарда тұрақты орын беру;
5) əуе кемесінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
3) тиісті жердегі технологиялық құралдар беру (сұрау бойынша).
53. Əуе кемесіне қызмет көрсету технологиясында көзделген жұмыстар жиынтығын орын-

дау үшін техникалық персонал беру (сұрау бойынша).
54. Əуе кемесіне қызмет көрсету технологиясында көзделген жұмыстар жиынтығын орындау 

үшін арнайы көлік құралдарын жəне жердегі жабдықтар құралдарын беру (сұрау бойынша).
55. Мыналарды қоса алғанда, əуе кемесін сүйемелдеу:
1) əуеайлақтың жұмыс алаңында əуе кемесінің рульдеу кезінде қауіпсіздікпен қамтамасыз 

ету үшін байланыс құралдарымен жабдықталған арнайы көлік ұсыну.
2) əуеайлақта əуе кемесіне көшбасшылықты қамтамасыз ету.
56. Мыналарды қоса алғанда, коммерциялық ұйымдарға тасымалдау процесін қамтамасыз 

ету мақсатында пайдаланатын əуежай жайларын жалға беру:
1) алаң беру;
2) өзге де басқа негізгі құралдарды беру.
57. Мыналарды қоса алғанда, жарнамаларды орналастыруға орын беру:
1) орын беру;
2) персоналды беру.
58. Мыналарды қоса алғанда, мемлекеттік ұйымдарға əуежай жайларын жалға беру:
1) алаң беру;
2) өзге де басқа негізгі құралдарды беру.
59. Мыналарды қоса алғанда, багажды буып түю:
1) багажды буып түю үшін орын дайындау;
2) багажды буып түюге қондырғы беру;
3) багажды буып түю үшін буып түю материалмен қамтамасыз ету;
4) багажды буып түюін қамтамасыз ету.
60. Мыналарды қоса алғанда, əуе кемесіне техникалық желілік қызмет көрсету:
1) техникалық көмек;
2) техникалық қолдау;
3) желілік қызмет көрсету.
61.Тікұшақтарды авариялық-құтқарумен қамтамасыз ету əуеайлақтан тыс жерде ұшу-қону 

кезінде, авариялық-құтқарумен қамтамасыз ету кешенін беруін қоса алғанда ұсынылады.
62. Мыналарды қоса алғанда, жолаушыларға, экипаж мүшелеріне ұзақ мерзімде тұруға 

арналған залдар беру:
1) үй-жайлар беру;
2) қызмет көрсететін персоналды беру;
3) жолаушыларға ұзақ мерзім залында қызмет көрсету.
63. Мыналарды қоса алғанда, авиациялық қауіпсіздік жөніндегі қосымша қызметтер:
1) қызметкер мен өту рұқсаты шектеулі аймаққа өтетін коммерциялық ұйымдардың көлік 

құралдарын тексеру жəне рұқсатнамалармен қамтамасыз ету;
2) көлік құралының өтуі үшін жолдарды күтуді қамтамасыз ету;
3) бақылау жүргізілетін зонада өтініш арқылы тұлғаларды алып жүру.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 12 
қыркүйектегі Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№15658 болып енгізілді.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ 

2017 жылғы 12 қыркүйек                №1117

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЖОҒАРҒЫ СОТЫ 

2017 жылғы 13 қыркүйек            №6001-17-7-41225

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЕҢБЕК ЖӘНЕ ХАЛЫҚТЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ 

МИНИСТРЛІГІ 

2017 жылғы 16 тамыз               №269

БІРЛЕСКЕН БҰЙРЫҚ

«1999 жылдың 1 қаңтарына дейін рәсімделген зейнетақы 
істері мен мүгедектігі бойынша және асыраушысынан 

айрылу жағдайына байланысты мемлекеттік жәрдемақылар 
тағайындау жөніндегі істерді қабылдап алу-өткізу туралы» 

Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 1999 жылғы 11 
наурыздағы № 21, Қазақстан Республикасы Еңбек және 
халықты әлеуметтік қорғау министрінің 1999 жылғы 29 
қаңтардағы № 15-п, Қазақстан Республикасы Жоғарғы 

Сотының 1999 жылғы 1 ақпандағы № 35 бірлескен 
бұйрығының күші жойылды деп тану туралы

«Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 
27-бабына сəйкес бұйырамыз:

1. «1999 жылдың 1 қаңтарына дейін рəсімделген зейнетақы істері мен мүгедектігі бойынша 
жəне асыраушысынан айрылу жағдайына байланысты мемлекеттік жəрдемақылар тағайындау 
жөніндегі істерді қабылдап алу-өткізу туралы» Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты 
əлеуметтік қорғау министрінің 1999 ж. 29 қаңтардағы № 15-п, Қазақстан Республикасы Жоғарғы 
Сотының 1999 ж. 1 ақпандағы № 35, Қазақстан Республикасы Əділет министрінің 1999 жылғы 
11 наурыздағы № 21 бірлескен бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 704 болып тіркелген) күші жойылды деп танылсын.

2. Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министрлігінің Заң 
қызметі департаменті заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 

көшірмесінің қазақ жəне орыс тілдеріндегі бір данасын қағаз жəне электрондық түрде мерзімді 
баспа басылымдарына жəне Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіне ресми жариялау жəне қосу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат 
орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау 
министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

4) осы бұйрықтың көшірмесін Қазақстан Республикасы Əділет министрлігіне жіберуді 
қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының  Қазақстан Республикасының
Əділет министрі  Еңбек жəне халықты əлеуметтік 
М.БЕКЕТАЕВ   қорғау министрі
   Т.ДҮЙСЕНОВА

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының Төрағасы
Қ.МƏМИ

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 29 
қыркүйекте Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№15812 болып енгізілді.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ДАМУ 

МИНИСТРЛІГІ

2016 жылғы 21 қыркүйек            №819             Астана қаласы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІ

2016 жылғы 28 қыркүйек            №688        Астана қаласы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІ

2016 жылғы 21 қыркүйек          №919          Астана қаласы

БІРЛЕСКЕН БҰЙРЫҚ

Жол-көлік оқиғаларына жедел ден қою және онда зардап 
шеккен адамдарға уақтылы кешенді көмек көрсету 

қағидаларын бекіту туралы

«Жол жүрісі туралы» 2014 жылғы 17 сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы 
32-бабының 1-тармағына сəйкес бұйырамыз:

1. Қоса беріліп отырған Жол-көлік оқиғаларына жедел ден қою жəне онда зардап шеккен 
адамдарға уақтылы кешенді көмек көрсету қағидалары бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Төтенше жағдайлар комитеті 
заңнамамен белгіленген тəртіпте:

1) осы бірлескен бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуді;

2) осы бірлескен бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркегеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оны мерзімді баспа басылымдарында жəне «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жолдауды;

3) осы бірлескен бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінен алған күннен 
бастап он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы құқықтық нормативтік актілерінің 
эталондық бақылау банкіне орналастыру үшін Қазақстан Республикасы Əділет министрлігі 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жолдауды; 

4) осы бірлескен бұйрықты Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің интернет-
ресурсында орналастыруды;

5) осы бірлескен бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркегеннен кейін осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген іс-шараларды 
орындау туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Заң 
департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін. 

3. Осы бірлескен бұйрықтың орындалуын бақылауды Қазақстан Республикасы Ішкі істер 
министрінің жетекшілік ететін орынбасарына, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне 
əлеуметтік даму, Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму вице-министрлеріне 
жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының  Қазақстан Республикасының 
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік  Инвестициялар жəне даму министрі
даму министрі  ______________ Ж. Қасымбек
______________Т. Дүйсенова

Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрі 
_________________Қ.Қасымов 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік 
даму министрінің 2016 жылғы 21 қыркүйектегі №819, 
Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрінің 2016 жылғы 28 қыркүйектегі №688 жəне 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 
2016 жылғы 21 қыркүйектегі №919 бірлескен бұйрығымен бекітілген 

Жол-көлік оқиғаларына жедел ден қою жəне онда зардап шеккен 
адамдарға уақтылы кешенді көмек көрсету қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер 
1. Осы Жол-көлік оқиғаларына жедел қою жəне онда зардап шеккен адамдарға уақтылы 

кешенді көмек көрсету қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) «Жол жүрісі туралы» 2014 жылғы 
17 сəуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 32-бабына сəйкес əзірленді.

2. Осы Қағидалар жол-көлік оқиғаларына жедел ден қою жəне онда зардап шеккен 
адамдарға уақтылы кешенді көмек көрсету қағидалары тəртібін айқындайды.

3. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
1) авариялар мен апаттар кезіндегі шұғыл шақыру жүйесі (бұдан əрі – шұғыл шақыру жүйесі) 

– навигациялық спутниктік жүйелердің сигналдары мен деректерін пайдалана отырып жұмыс 
істейтін, шұғыл қимылдайтын жедел қызметтерге Қазақстан Республикасының автомобиль 
жолдарындағы жол-көлік оқиғалары (бұдан əрі –ЖКО) жəне өзге де төтенше жағдайлар ту-
ралы қалыпқа түсірілген ақпарат беруді қамтамасыз ететін мемлекеттік автоматтандырылған 
ақпараттық жүйе;

2) авариялық-құтқару жұмыстары – адамдарды құтқару, жол-көлік оқиғалары кезінде зар-
дап шеккендерге шұғыл медициналық жəне психологиялық көмек көрсету, оларға тəн қауіпті 
факторлардың əсерін оқшаулау жəне басу немесе ең төменгі мүмкін болатын деңгейге дейін 
жеткізу жөніндегі іс-қимылдар; 

3) авариялық-құтқару қызметі – бірыңғай жүйеге функционалдық біріктірілген, төтенше 
жағдайлардың алдын алу жəне оларды жою жөніндегі міндеттерді шешуге арналған, азаматтық 
қорғаудың ұйымдық-біріктірілген басқару органдарының, авариялық-құтқару құралымдары 
мен құралдарының жиынтығы;

4) авариялық-құтқару құралымы – авариялық-құтқару жұмыстары мен кезек күттірмейтін 
жұмыстарды жүргізуге арналған дербес немесе аттестатталған авариялық-құтқару қызметінің 
құрамына кіретін азаматтық қорғау күштерінің ұйымдық-құрылымдық бірлігі;

5) бірыңғай кезекшілік-диспетчерлік «112» қызметі (бұдан əрі – БКДҚ) – төтенше жағдайдың 
туындау алғышарттары немесе туындауы, өрт, адамдардың өміріне төнген қатер мен 
денсаулығына зиян келтіру қатері туралы жəне өз құзыреті шегінде шұғыл қызметтердің ден 
қою жөніндегі іс-қимылдарын кейіннен үйлестіре отырып шұғыл көмек шараларын қолдануды 
қажет ететін өзге де жағдайлар туралы жеке жəне заңды тұлғалардан келіп түсетін хабарла-
маларды қабылдау жəне өңдеу қызметі;

 6) жедел медициналық көмек бөлімшесі - апат болған жерде, сонымен қатар барар жолда 
оның негізгі қызметі шұғыл медициналық көмек көрсету болып табылатын аудандық (қалалық) 
ауруханалардың (емханалардың) бөлімшесі; 

7) жедел медициналық көмек станциясы (бөлімшесі) - оқиға болған жерде, сонымен қатар 
барар жолда оның негізгі қызметі шұғыл медициналық көмек көрсету болып табылатын жедел 
медициналық көмек (бұдан əрі –ЖМК) ұйымы;

8) ЖКО – көлiк құралының жолда жүруі процесiнде жəне оның қатысуымен туындаған, 
адамның денсаулығына зиян келтіруге, өліміне, көлік құралдарының, құрылыстардың, жүктердің 
бүлінуіне не өзге де материалдық залалға əкеп соққан оқиға; 

9) зардап шеккен – жол-көлік оқиғалары салдарынан несесе сонының зардабынан зиян 
(нұқсан) келтірілген жеке тұлға; 

10) құтқарушы – авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізуге арнайы даярлықтан өткен жəне 
аттестатталған (қайта аттестатталған) жеке тұлға;

11) «Республикалық санитариялық авиация орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорын (бұдан əрі – РСАО) - халыққа санитариялық авиация ны-
санында медициналық көмек көрсету жөніндегі медициналық ұйымдардың қызметіне басшылық 
етуді жəне оларды үйлестіруді жүзеге асыратын мемлекеттік кəсіпорын;

12) санитариялық автокөлік – зардап шеккендерді, сондай-ақ алып жүретін медицина пер-
соналын тасымалдауға арналған мамандандырылған жерүсті көлік құралы;

13) санитариялық авиакөлік - науқастар мен зардап шеккендерді, сондай-ақ алып жүретін 
медицина персоналын тасымалдауға арналған жабдықталған мамандандырылған əуе көлік 
құралы (ұшақ, тікұшақ); 

14) санитариялық авиация – пациенттің орналасқан жеріндегі медициналық ұйымда 
медициналық жабдықтың жəне (немесе) тиісті біліктілігі бар мамандардың болмауына бай-
ланысты медициналық көмек көрсету мүмкін болмаған кезде халыққа шұғыл медициналық 
көмек ұсыну нысаны;

15) ЖКО медициналық-санитариялық жəне өзге де салдарын жою кезіндегі кезек 
күттірмейтін жұмыстар (бұдан əрі – кезек күттірмейтін жұмыстар) – авариялық-құтқару 
жұмыстарын жан-жақты қамтамасыз ету, адамдардың өмірі мен денсаулығын сақтауға қажетті 
жағдайлар жасау жөніндегі қызмет; 

16) трассалық медициналық-құтқару пункті (бұдан əрі – ТМҚП) – тəулік бойы шұғыл 
медициналық, оның ішінде ТМҚП шұғыл ден қою бригадаларының ЖКО жəне ТЖ орнына 
шығуы, сондай-ақ зардап шеккендерді эвакуациялауы арқылы көмек көрсетуге арналған үлгі 
кешендік құрылыс; 

17) шұғыл қимылдайтын жедел қызметтер – Қазақстан Республикасының автомобиль 
жолдарындағы жол-көлік оқиғалары жəне өзге де төтенше жағдайлар кезінде шұғыл көмек 
көрсететін қызметтер;

18) шұғыл қимылдайтын жедел қызметтерді шақыру құрылғысы– жұмыс істеп тұрған кемінде 
екі жаһандық навигациялық спутниктік жүйе сигналдарының көмегімен көлік құралының коор-
динаттарын, жылдамдығын жəне қозғалыс бағытын айқындауды, ЖКО жəне өзге де төтенше 
жағдай кезінде көлік құралы туралы хабарлама беруді, сондай-ақ жылжымалы радиотелефон 
байланысы желілері арқылы шұғыл қимылдайтын жедел қызметтермен екіжақты дауыс бай-
ланысын жүзеге асыратын жəне қамтамасыз ететін құрылғы;

19) шұғыл шақыру жүйесінің операторы – шұғыл шақыру жүйесін басқаруды жүзеге асы-
ратын уəкілетті ұйым;

20) уəкілетті органның шұғыл медициналық жəне психологиялық көмек қызметі – ТЖ 
аймағындағы халыққа медициналық жəне психологиялық көмек көрсету жөніндегі ке-
зек күттірмейтін жұмыстарды жүргізуге, төтенше жағдайларды жоюға қатысушылардың 
денсаулығын сақтауға, қалпына келтіруге жəне оңалтуға арналған кəсіби медициналық 
авариялық-құтқару қызметі;

2-тарау. ЖКО жағдайына жедел ден қою тəртібі
 4. ЖКО зардап шеккендерге уақтылы кешенді көмек көрсету ЖКО жағдайы туралы ақпарат 

түскен сəттен басталады. Шұғыл қимылдайтын қызметтер ЖКО зардап шеккендерден, ЖКО 
көргендерден, сондай-ақ авариялар жəне аппаттар кезіндегі шұғыл шақырту операторынан 
ЖКО жағдайы туралы ақпаратты уақтылы жəне жедел қабылдауды жүзеге асырады. 

5. 101, 102, 103 қызметтеріне жəне авариялар жəне апаттар кезіндегі шұғыл шақырту 
жүйесіне сигнал түскен кезде осы қызметтердің (бөлімдердің) жедел кезекшілері БДКҚ-
ға ақпарат береді. Осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес БДКҚ ақпаратты ЖКО болған 
жауапкершілік аймағындағы ТМҚП кезекші диспетчеріне, ҚМП ұйымының жақын жерде 
орналасқан бөлімшелеріне немесе РСАО диспетчерлік қызметіне, «Қазақавтожол» ШЖҚ РМК 
облыстық филиалдарына құлақтандыру схемасы бойынша (бұдан əрі – Схема), сондай-ақ осы 
Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес диспетчердің іс-қимылдары алгоритміне сəйкес айқындалады. 

  6. ЖКО туралы, оның ішінде авариялар жəне апаттар кезінде шұғыл шақыру жүйелерін 
пайдалану арқылы ақпаратты бірінші алған шұғыл ден қою қызметі оны алған сəттен бастап 
дереу БКДҚ хабар беруді жүзеге асырады.

7. ЖКО, зардап шеккен адамдар мен өзге де салдары туралы ақпарат өзгерген не 
толықтырылған кезде қосымша мəліметтерді бірінші алған шұғыл ден қою қызметі оны алған 
сəттен бастап дереу БКДҚ хабар беруді жүзеге асырады.

 8. ЖКО туралы барлық ақпараттың өтуі, оның ішінде авариялар жəне апаттар кезінде 
шұғыл шақыру жүйелері мен БКДҚ пайдалана отырып, осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес 
нысанда шұғыл ден қою қызметтерінің журналдарында көрсетіледі.

9. Белгілі бір шұғыл ден қою қызметі жасалған ЖКО бейінді ден қою қажеттілігі туралы 
ақпарат алған жағдайда қандай да бір жедел іс-шараны жүргізу мүмкін болмаса не осы жедел 
іс-шараларды жүргізу қажеттілігі болмаса, онда қабылданған шешім туралы барлық мүдделі 
қызметтерге дереу хабарланады.

10. Ақпараттың өтуін неғұрлым тиімді ұйымдастыру үшін ден қою қызметттері орын-
дарда бірлескен құлақтандыру схемаларын əзірлейді, оларда диспетчерлік қызметтердің, 
диспетчерлік қызметтердің жауапты адамдарының, ЖКО-ға ден қою қызметтерінің мобильді 
бригадаларының жауапты адамдарының телефоны көрсетіледі.

3-тарау. ЖКО-да зардап шеккен адамдарға уақтылы кешенді 
көмек көрсетуді ұйымдастыру тəртібі 

11. ЖКО-да зардап шеккен адамдарға уақтылы кешенді көмек ұйымдастырудың негізгі 
іс-шаралары:

1) көлік құралдары мен басқа да объектілерден зардап шеккендерді жедел шығаруды 
қамтамсыз ету;

2) ЖКО салдарынан зардап шеккендерге шұғыл алғашқы медициналық көмек көрсету;
3) ТЖ салдарларын жою болып табылады.
12. Орындалатын іс-қимылдардың бірінші кезектілігін бейінді қызметтер азаматтардың 

өмірі мен денсаулығын сақтау жəне мейлінше материалдық нұқсанды болдырмау қағидатына 
сүйене отырып, белгіленген құзырет шегінде дербес анықтайды. ЖКО орнына бірінші болып 
келген шұғыл ден қою қызметтерінің өкілдері қалыптасқан жағдайды алдын ала бағалайды 
жəне бастапқы мəліметтерді ЖКО туралы ақпараттың өтуіне жауапты адамдарға береді. 
ЖКО орнына келуі шұғыл ден қою қызметтерінің кезекші қызметіне (бөліміне) ЖКО орнын-
да басқа да бөлімшелердің болғанын көрсете отырып, келу уақыты туралы ақпаратты беру 
арқылы тіркеледі.

13. Көлік құралынан жəне басқа да объектілерден зардап шеккендерді жедел шығаруды 
қамтамсыз етуді «Азаматтық қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 12-бабының 
12-тармағына сəйкес азаматтық қорғау саласындағы уəкілетті органның бөлімшелері жүргізеді.

14. ЖКО-да зардап шеккендерге медициналық көмек көрсетуге:
1) ЖКО орында жəне медициналық ұйымға барар жолда бір сағат ішінде дəрігерге 

дейінгі көмек;
2) ЖКО орында жəне медициналық ұйымға барар жолда жəне медициналық ұйымда 

білікті медициналық көмек;
3) ЖКО-да зардап шеккендерге бейінді медициналық ұйымдарда мамандандырылған жəне 

жоғары мамандандырылған медициналық көмек кіреді. 
Осы Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес, ЖКО салдарынан зардап шеккендерге шұғыл 

медициналық көмек көрсетуді алгоритмге сəйкес ЖМК жəне ТМҚП бригадалары жүргізіледі. 
Осы Қағидаларға 5-қосымшаға сəйкес, зардап шеккендердің көп саны болған ЖКО кезінде 

ЖКО салдарынан зардап шеккендерге алгоритмге сəйкес зардап шеккендерді эвакуациялау 
көліктік сұрыптау принциптерін қолданумен ЖМК жəне ТМҚП бригадалары жүргізеді. 

15. ЖКО салдарын жою Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2015 жылғы 1 
маусымдағы № 502 бұйрығымен бекітілген Авария, өрт, табиғи апат салдарын жою кезінде 
жəне басқа да төтенше оқиғалар кезінде қоғамдық тəртіпті сақтауды ұйымдастыру жөніндегі 
нұсқаулыққа сəйкес жүргізіледі, (Нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 11561 болып тіркелген) (бұдан əрі –Нұсқаулық);

16. ЖКО сипатына, зардап шеккендердің санына, салдарының ауырлығына жəне адам 
өмірі мен денсаулығына қауіп төндірумен ұштасатын өзге де жағдайларға қарай ЖКО болған 
орынға бірінші болып келген қызметтің өкілі қосымша күштер мен құралдарды тарту туралы 
шешім қабылдайды. Қабылданған шешім туралы ЖКО туралы ақпараттың өтуіне жауапты 
адамға хабарланады, ол қосымша күштер мен құралдарды тарту туралы шешім алған сəттен 
бастап 5 минуттен кешіктірмей барлық мүдделі қызметтерге хабар беруді жүзеге асырады.

17. ЖКО орнынан ден қою күштерін алып тастау немесе басқа бағытқа жіберу туралы 
шешімді басқа шұғыл ден қою кезекші қызметтерімен келісе отырып, əрбір шұғыл ден қою 
қызметі қабылдайды.

18. ЖКО шұғыл ден қою қызметтерінің өзара іс-қимылын ұйымдастыру аға лауазымды 
адамдардың деңгейінде жүзеге асырылады. ЖКО орнында қандай да бір бейінді қызмет 
болмаған жағдайда шұғыл ден қою қызметтерінің кезекші қызметтерімен (бөлімдері) өзара 
іс-қимыл жасау арқылы жүзеге асырылады. Егер ЖКО орнында қандай да бір бейінді қызмет 
болмауы, қайталама зақымдаушы фактордың туындауы жағдайдың ушығуына əкеп соғуы 
мүмкін болса, онда кезек күттірмейтін іс-шараларды жүргізу туралы шешімді ЖКО орнына кел-
ген қызметтер, келмеген ведомствоның кезекші қызметімен (бөлімімен) бірлесіп қабылдайды.

19. Жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі уəкілетті орган ІІО бөліністері 
арқылы ЖКО орнында қауіпсіздікті, ЖКО орнын айналып өтуді ұйымдастыруды қамтамасыз 
етеді. Қажет болған жағдайда, олар келген сəтке дейін осы функцияны денсаулық сақтау, 
азаматтық қорғау, көлік жəне коммуникация саласындағы уəкілеттіт органдардың авариялық-
құтқару, медициналық-құтқару жəне жол-пайдалану қызметтері Нұсқаулыққа сəйкес орындайды. 

20. Зардап шеккендерді мамандандырылмаған жөл-жөнекей көлікпен эвакуациялаудың 
орындылығы туралы шешімді тек ЖКО орнында болған медициналық-құтқару жəне 
медициналық қызметтер қабылдайды.

21. ЖКО орнында біруақытта медициналық жəне медициналық-құтқару көмегі қызметтері 
болған жағдайда ЖКО орнында медициналық көмек көрсету, ЖКО-да зардап шеккендерді 
ауруханаға жатқызу, ЖКО орнына аумақтық денсаулық сақтау ұйымдарының қосымша 
күштері мен құралдарын тарту бойынша жалпы басшылықты ТМҚП бригадасының аға лау-
азымды адамы жүргізеді. 

22. ЖКО орнында біруақытта авариялық-құтқару жəне медициналық-құтқару көмегі 
қызметтері болған жағдайда ЖКО орнында авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізуге жалпы 
басшылықты авариялық-құтқару бригадасының аға лауазымды адамы жүргізеді. 

23. ҚМП, ТМҚП, РСАО бөлімшелері мен медициналық ұйымдар арасында қызметтің 
сабақтастығы тікелей жəне кері байланыс қағидатын көздейді жəне:

1) барлық деңгейдегі ЖКО кезінде шұғыл көрсеткіштер бойынша жедел жəне кезек 
күттірмейтін медициналық көмек көрсету;

2) зардап шекккендерге жоғары технологиялық медициналық қызмет көрсететін 
медициналық ұйымдарда медициналық көмек көрсету үшін эвакуациялау арқылы жүзеге 
асырылады.

4-тарау. Халықаралық жəне республикалық маңызы бар автомобиль 
жолдарының мейлінше қауіпті учаскелерінде ЖКО кезінде зардап шеккен 

адамдарға көмек көрсету тəртібі 
24. Халықаралық жəне республикалық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын авто-

мобиль жолдарының анағұрлым авариялық қауіпті учаскелерінде ЖКО кезінде зардап шеккен 
адамдарға медициналық көмекті жауапты аймағының шегінде ТМҚП көрсетеді. ТМҚП жауап-
ты аймағы орналасқан орнынан трассаның радиусы 50 шақырым учаскесі болып табылады.

25. ТМҚП бригадасы осы Қағидаларға 6-қосымшаға сəйкес үлгі штаттық кестесіне сəйкес 
мамандармен жасақталады.

26. ТМҚП бригадасының негізгі міндеті ЖКО кезінде зардап шеккендерді соңынан жақын 
орналасқан медициналық ұйымдарға эвакуациялаумен шұғыл медициналық-құтқару көмек 
көрсету болып табылады.

 ТМҚП шұғыл ден қою бригадасының жұмыс тəртібіне сəйкес ТМҚП ЖКО салдарынан зар-
дап шеккендерге шұғыл медициналық көмек көрсетуді жүзеге асырады. 

27. Көлік жəне коммуникация саласындағы уəкілетті органның тиісті қызметтері мен 
бөлімшелері халықаралық жəне республикалық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланы-
латын автомобиль жолдарының учаскелерінде орналасқан ТМҚП-ға кіреберіс жолдарды 
функционалдық жай-күйде ұстауды қамтамасыз етеді.

28. ТМҚП жауапты ауданынан тыс аймақта, облыстық жəне республикалық маңызы бар 
жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының учаскелерінде ЖКО-да зардап шек-
кендерге медициналық көмекті ҚМП аумақтық ұйымдарының (станциялар, кіші станциялар, 
бөлімшелер) ҚМП бригадалары, РСАО мобильді бригадалары көрсетеді. 

29. Облыстық жəне республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының анағұрлым 
авариялық қауіпті учаскелерінде ЖКО-да зардап шеккендерге білікті медициналық көмек 
ауданаралық травматологиялық бөлімшелерде, сондай-ақ меншік нысанына қарамастан 
интенсивті терапия палатасымен хирургиялық бөлімшелері бар жақын орналасқан денсаулық 
сақтау ұйымдарының жалпы хирургиялық бөлімшелерінде көрсетіледі. 

Жол-көлік оқиғаларына жедел ден қою жəне онда зардап шеккен адамдарға 
уақтылы кешенді көмек көрсету қағидаларына 1-қосымша

Жол-көлік оқиғалары (ЖКО) кезінде шұғыл ден қою қызметтерінің 
құлақтандыру схемасы 

Жол-көлік оқиғаларына жедел ден қою жəне онда зардап шеккен 
адамдарға уақтылы кешенді көмек көрсету қағидаларына 2-қосымша

Жол-көлік оқиғалары туралы ақпаратты қабылдаған кезде трассалық 
медициналық-құтқару пунктінің жəне (немесе) жедел медициналық көмек 

диспетчерінің іс-қимыл алгоритмі
1. Авариялар мен апаттар кезінде 112, 101, 102, 103 қызметтеріне жəне шұғыл шақыру 

жүйесіне сигнал келіп түскен кезде осы қызметтердің (бөлімдердің) жедел кезекшілері жол-
көлік оқиғалары (бұдан əрі – ЖКО) кезінде шұғыл ден қою қызметтерін хабардар ету схемасы 
бойынша ақпаратты жауапкершілігі аймағында ЖКО болған трассалық медициналық-құтқару 
пунктінің (бұдан əрі – ТМҚП) кезекші диспетчеріне, жедел медициналық көмек (бұдан əрі – 
ЖМК) ұйымының жақын маңдағы бөлімшесіне немесе «Республикалық санитариялық авиа-
ция орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорынның 
диспетчерлік қызметіне береді.

2. ТМҚП жəне (немесе) ЖМК фельдшер-диспетчеріне орын алған ЖКО туралы сигнал 
келіп түскен кезде, ол мынадай:

1) жақын маңдағы елді мекеннен (атауы) қашықтығын немесе оның бағдарын көрсете 
отырып, ЖКО-ның нақты орын алған жері; 

2) ЖКО сипаты (соқтығыс, жану, аударылу, кюветке шығып кету, жаяу жүргіншіні қағып 
кету жəне т.б.);

3)  ЖКО-ның нақты немесе шамамен алынған уақыты;
4)  зардап шеккендер (қаза болғандар) саны;
5) зақымданудың басым сипаты: жарақат, күю жəне т.б.;
6)  зардап шеккендердің арасында балалардың болуы;
7)  ақпарат көзі (Т.А.Ə., байланыс телефоны) туралы ақпарат алуды жүзеге асыруы;
8) қажет болған жағдайда ТМҚП жəне (немесе) ЖМК бригадасы келгенге дейін алғашқы 

медициналық көмек көрсету бойынша ұсынымдар беруі қажет.
3. ТМҚП жəне (немесе) ЖМК шұғыл ден қою бригадасы өздігінше немесе жол қозғалысы 

қауіпсіздігін қамтамасыз етуші уəкілетті органның жол-патрульдік полициясы қызметкерлерінің 
ілесіп жүруімен ЖКО орнына дереу шығады.

4. ТМҚП жəне (немесе) ЖМК фельдшер-диспетчері кері байланыс əдісімен ақпараттың 
анықтығын тексереді.

 5. Жол-көлік оқиғалары (бұдан əрі – ЖКО) орнына бірінші келген жəне өмір үшін өспелі 
қауіппен қатар болатын ағзаның негізгі функцияларының бұзылумен ауыр жарақат алған зар-
дап шеккеннің біреуден көп санын тапқан трассалық медициналық-құтқару пунктінің (бұдан əрі 
– ТМҚП) жəне (немесе) жедел медициналық көмек (бұдан əрі - ЖМК) бригадасы бұл туралы 
кезекші фельдшер-диспетчеріне хабар береді, олар өз кезегінде:

 ТМҚП кезекші фельдшер-диспетчері қосымша күштер мен құралдардың қажеттілігі ту-
ралы «Апаттар медицинасы орталығы» мемлекеттік мекемесінің аумақтық филиалы бас-
шысына жəне аумақтық Төтенше жағдайлар департаментінің (бұдан əрі – ТЖД) бірыңғай 
кезекшік-диспетчерлік қызмет басқармасының (бұдан əрі – БКДҚБ) жедел кезекшісіне жедел 
ақпарат береді. 

 ЖМК кезекші фельдшер-диспетчері қосымша күштер мен құралдардың қажеттілігі тура-
лы өз басшысына жəне ТЖД БКДҚБ жедел кезекшісіне жедел ақпарат береді, бұдан əрі өз 
басшысының өкімі бойынша қызметкерлерді құлақтандыру схемасын қосады. 

6. Бұдан əрі ТМҚП жəне (немесе) ЖМК кезекші фельдшер-диспетчері ЖКО (ТЖ) орнындағы 
бригадалардың жедел ақпаратын қабылдауды жəне жоғары тұрған басшылыққа беруді 
қамтамасыз етеді (ақпараттың келіп түсуіне қарай, бірақ кемінде əрбір 15 минут сайын).

 Жол-көлік оқиғаларына жедел ден қою жəне онда зардап шеккен 
адамдарға уақтылы кешенді көмек көрсету қағидаларына 3-қосымша

Нысан

Жол-көлік оқиғалары (бұдан əрі - ЖКО) туралы ақпаратты тіркеу журналы
Р/с
№

Ақпа-
раттық 
түсуі
(күні, 

уақыты)

Ақпа-
рат 
көзі

ЖКО –ның 
орны

(бағыты, 
шақырымы)

ЖКО-ның 
болған 
уақыты 
жəне си-

паты

Зардап 
шеккендердің 

саны

Қаза 
болғандардың 

саны 
бар-

лығы
Оның 

ішінде ба-
лалар

бар-
лығы

Оның 
ішінде ба-

лалар
        
        
        
        
        
        

ЖКО-дағы 
болған көлік 

құралдарының 
саны (қажет 

болса олардың 
техникалық 
сипаттары)

 

Қызметтің 
ішінде ЖКО 

туралы 
ақпарат 

кімге жəне 
қашан 

жіберілді 

ЖКО салдар-
ларын жою 
бойынша 

орындалған 
жұмыстардың 

аяқталған 
уақыты мен 
орындалған 

жұмыстардың 
сипаты 
туралы 

қабылданған 
шаралары, 
белгілері

Ақпаратты шұғыл ден қою 
қызметтеріне 

беру 

Шұғыл 
ден қою 

қызметінің 
атауы

Ақпарат 
беру 

уақыты мен 
күні 

ЖКО туралы 
ақпаратты 

қабылдаған 
адам тура-
лы мəлімет 

     
     
     
     
     

Жол-көлік оқиғаларына жедел ден қою жəне онда зардап шеккен адамдарға уақтылы 
кешенді көмек көрсету қағидаларына 4-қосымша

Трассалық медициналық-құтқару пункттері жəне (немесе) жедел медициналық көмек 
бригадаларының жол-көлік оқиғалары орнындағы іс-қимыл алгоритмі

1. Жол-көлік оқиғалары (бұдан əрі - ЖКО) орнына бірінші келген трассалық медициналық-
құтқару пунктінің (бұдан əрі – ТМҚП) жəне (немесе) жедел медициналық көмек (бұдан əрі - ЖМК) 
бригадасы емдеу-эвакуациялық іс-шаралардың өткізілуін ұйымдастырады жəне:

1) жеке қауіпсіздікті қамтамасыз ету шараларын;
2) медициналық-құтқару іс-шараларын (зақымдау факторын тоқтату, өртті сөндіру 

жəне зардап шеккендерді автомобильден алып шығу, сондай-ақ зардап шеккендердің 
медициналық сұрыпталуын ұйымдастыру, шұғыл медициналық көмек көрсету бойынша ша-
ралар қабылданады);

3) жағдайдың одан əрі өзгеруін қоса алғанда, оны бағалауды, ТМҚП фельдшер-диспетчерін 
хабардар етуді;

4) 10 минуттан аспайтын уақыт кететін госпитальға дейінгі кешенді, атап айтқанда: мынадай: 
зардап шеккеннің жай-күйін жəне оның алған зақымдарын жылдам, бірақ мүмкіндігінше 

нақты бағалау; 
ауа қуысы жолдарының өткізгіштігі мен тыныс алуды қалпына келтіру;
сыртқы қан кетуді тоқтату;
ауырсынуды басу;
сүйек сынуларын иммобилизациялау;
жүйелерді орнату жəне ерітінділердің белсенді инфузияларын бастау нақты талаптарды 

қамтитын госпитальға дейінгі кешеннің минимумын іске асыруды; 
5) қажет болған жағдайда өзіне санитариялық авиация жəне (немесе) ЖМК бригадалары 

түрінде қосымша күштер мен құралдарды шақыруды (ТМҚП фельдшер-диспетчері арқылы 
ақпаратты беру жолымен) жүзеге асырады.

 2. Қосымша күштер келгенге дейін ТМҚП жəне (немесе) ЖМК бригадасы реанимобиль-
де немесе ТМҚП-да бар құралдармен зардап шеккендердің өмірлік маңызды функцияларын 
ұстауды қамтамасыз етеді. Медициналық көмек көрсетудегі сабақтастық сақтала отырып, 
автомашинадағы зардап шеккен (науқас) келген жедел медициналық көмек бригадасына не-
месе санитариялық авиацияның мобильдік бригадасына беріледі.

3. ТМҚП жəне (немесе) ЖМК бригадасы телефон жəне (немесе) радиобайланыс немесе 
ТМҚП жəне (немесе) ЖМК фельдшер-диспетчері арқылы медициналық ұйымның қабылдау 
бөлімшесінің кезекші дəрігерін зардап шеккендерді тасымалдау туралы қабылдауға дайын-
дау үшін ескертеді.

4. ТМҚП жəне (немесе) ЖМК бригадасы:
 1) зардап шеккендерді жақын маңдағы медициналық ұйымға жылдам эвакуациялауды 

қамтамасыз етеді, эвакуацияланатын əрбір адамға ТЖ-да зардап шеккеннің (науқастың) 
алғашқы медициналық картасы «Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық 
құжаттама нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрі 
міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен (бұдан əрі -  № 907 
бұйрық) (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелген) 
бекітілген 025-6/у нысанына сəйкес толтырылады;

2) зардап шеккенді (науқасты) ТМҚП жəне (немесе) ЖМК бригадасынан жақын маңдағы 
медициналық ұйымға қабылдау зардап шеккенді (науқасты) қабылдау күні мен уақыты көрсетіле 
отырып, № 907 бұйрықпен бекітілген 025-6/е нысанына сəйкес қабылдау бөлімінің кезекші 
дəрігерінің (фельдшерінің, медбикесінің) ЖКО-да зардап шеккеннің (науқастың) түбіртегіндегі 
алғашқы медициналық картасының қолтаңбасымен куəландырылады;

3) ТМҚП жəне (немесе) ЖМК бригадасының стационардың қабылдау бөлмесінде болу 
уақыты мен іс-қимыл тəртібі «Жедел медициналық көмек көрсету жəне санитариялық авиация 
нысанында медициналық көмек ұсыну қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 27 сəуірдегі № 269 бұйрығының 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11263 болып тіркелген) 
18-тармағымен регламенттелген.

5. Шақыруды алған сəттен бастап, зардап шеккен (науқас) 1 (бір) сағаттан астам уақыт 
реанимобильде болған жағдайда, ТМҚП бригадасы фельдшер-диспетчерге кешігу себебі 
туралы баяндайды.

6. Егер ТМҚП жəне (немесе) ЖМК бригадасы шақыруға бара жатқан кезде немесе зар-
дап шеккендерді эвакуациялау барысында жолда басқа ЖКО немесе төтенше жағдайды 
кездестірсе, ол туралы ТМҚП жəне (немесе) ЖМК фельдшер-диспетчеріне дереу хабар-
лап («жолда тоқтау» туралы хабарлама), барлық зардап шеккендерге медициналық көмек 
көрсетеді. Фельдшер-диспетчер жаңа ЖКО туралы ақпаратты жақын маңдағы медициналық 
ұйымға беріп, жедел медициналық көмек қызметінің бригадасын шақырады жəне (неме-
се) «Республикалық санитариялық авиация орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорынның диспетчерлік қызметін санитариялық авиацияны 
қолдану қажеттілігі туралы хабардар етеді. 

Жарақат ауырлығының дəрежесіне байланысты ТМҚП бригадасының шақыруын ЖМК 
бригадасына беру туралы, бұл ретте диспетчердің тегін, уақыты мен күнін көрсете отырып, 
№ 907 бұйрықпен бекітілген 110/е нысанына сəйкес шақыру картасында белгі жасап, ТМҚП 
бригадасының шақыру орнына баруы немесе тоқтатылған эвакуацияны жалғастыру туралы 
мəселе шешіледі.

7. Шақыруға барар жолда немесе ЖКО-да зардап шеккендерді эвакуациялау кезінде 
реанимобильдің ақаулығы пайда болған жағдайда, кез келген себеп бойынша уақтылы шығу 
мүмкіндігі болмаған кезде, ТМҚП жəне (немесе) ЖМК фельдшер-диспетчері шақыруды дереу 
жақын маңдағы медициналық ұйымға береді.

8. Зардап шеккенді (науқасты) тасымалдаумен байланысты шақыру орындалғаннан 
кейін зардап шеккеннің (науқастың) қалдырылған заттары немесе құндылықтары анықталған 
жағдайда, ТМҚП жəне (немесе) ЖМК бригадасы ол жөнінде ЖМК диспетчеріне дереу хабар-
лайды, ал мүлік акті бойынша қабылдау бөліміне тапсырылады.

Жол-көлік оқиғаларына жедел ден қою жəне онда зардап шеккен адамдарға уақтылы 
кешенді көмек көрсету қағидаларына 5-қосымша

Зардап шеккендердің саны көп жол-көлік оқиғалары кезінде
трассалық медициналық-құтқару пунктінің жəне (немесе) жедел медициналық көмек 

бригадаларының іс-қимыл алгоритмі
1. Жол-көлік оқиғалары (бұдан əрі – ЖКО) орнына бірінші келген жəне өмір үшін өспелі 

қауіппен қатар болатын ағзаның негізгі функцияларының бұзылумен ауыр жарақат алған зардап 
шеккеннің біреуден көп санын тапқан трассалық медициналық-құтқару пунктінің (бұдан əрі – 
ТМҚП) жəне (немесе) жедел медициналық көмек (бұдан əрі - ЖМК) бригадасы қосымша күштер 
мен құралдарды шақырады. Олар келгенге дейін зардап шеккендердің тіршілік əрекеттерін 
демеу жөніндегі кезек күттірмейтін іс-шараларды жүргізеді.

Лауазымы бойынша жоғары адам келген кезде орындалған іс-шаралар туралы баяндап, 
оның қарамағында болады.

ТМҚП жəне (немесе) ЖМК бригадасы:
1) жеке қауіпсіздікті қамтамасыз етеді;
ТМҚП жəне (немесе) ЖМК аға дəрігері (фельдшер) ол болған жағдайда авариялық-құтқару 

жұмыстарының басшысына таныстырылады, оның тегін, атын, əкесінің атын, лауазымын, өзара 
іс-қимыл жəне байланысты ұйымдастыру тəртібін нақтылайды.

2) медициналық-тактикалық барлау жүргізеді:
 нақты мекенжайы, төтенше жағдайлар себептері мен түрі, зақымдау факторлары, ошақ 

көлемі мен оның шектері; 
төтенше жағдайлар басталған уақыт;
төтенше жағдайларда зардап шеккендердің жəне қаза болғандардың саны;
төтенше жағдайлар аймағындағы ауа-райы жағдайлары;
келу жолдарының жай-күйі, жергілікті жер бедері;
зардап шеккендерді жинау, төтенше жағдайлар ошағынан шығару шарттары;
зардап шеккендерді эвакуациялау жолдары;
қосымша күштер мен құралдарға қажеттілік.
3) ТМҚП жəне (немесе) ЖМК диспетчеріне медициналық барлау нəтижелері туралы баян-

дайды (кейіннен əрбір 15-30 минут сайын немесе жағдайға қарай дереу);
4) сұрыптау жəне эвакокөліктік алаңдарды ұйымдастырады.
2. ТМҚП жəне (немесе) ЖМК бригадасы зардап шеккендерді емдеу белгілері бойынша 

алғашқы сұрыптау мен маркалауды алдын ала жүргізе отырып, өмірлік көрсеткіштері бой-
ынша көмек көрсетеді:

1) өмірлік көрсеткіштері бойынша шұғыл көмекті қажет ететіндер: ағзаның негізгі 
функцияларының өмірге қауіпті өршіп келе жатқан бұзылулармен сүйемелденетін ауыр зақым 
алған зардап шеккендер (ІІ сұрыптау тобы);

2) осы кезеңде өмірлік көрсеткіштері бойынша шұғыл көмекті қажет етпейтіндер, көмек 
уақыты бойынша шегерілуі немесе эвакуацияның келесі кезеңінде көрсетілуі мүмкін:

өмірге тікелей қауіп төндірмейтін ауыр жəне ауырлығы орташа зақым алған зардап шек-
кендер (ІІІ сұрыптау тобы);

эвакуациялаудың осы кезеңінде медициналық көмек көрсетуді қажет етпейтін жеңіл зақым 
алған зардап шеккендер (ІV сұрыптау тобы);

өмірмен сай келмейтін жарақаттары бар, симптоматикалық емдеу мен соңғы кезекте эва-
куациялауды қажет ететін зардап шеккендер (І сұрыптау тобы);

3. Мына белгілер бойынша айналадағылар үшін қауіптің жай-күйі бойынша екінші сұрыптау 
мен маркалауды жүргізеді:

1) арнайы өңдеуді қажет етеді;
2) арнайы өңдеуді қажет етпейді;
3) оқшаулауды қажет етеді, əлеуметтік қауіпті (ахуалдық реакциялар, жүріс-тұрыс пен 

сөйлеу қабілетінің бұзылуы).
 4. Үшінші конвейерлік сұрыптау мен маркалауды, зардап шеккендерді қарауды жəне оларға 

медициналық көмек көрсетуді жүргізеді:
 1) сананың деңгейін анықтау («шейк-тест»);
 2) сыртқы тыныс алу функцияларын бағалау («көремін-естимін-сеземін» амалы);
 3) қан айналымының функциясын бағалау (ұйқы артериясында пульсты анықтау);
 4) көз қарашығының жарыққа реакциясын анықтау;
 5) зардап шеккеннің өміріне ең қауіпті зақымдардың белгілерін анықтау (клиникалық өлім, 

коматоз жағдайы, асфикция, массивті қан кету, шок, кеуде клеткасының пневмоторакспен 
(ашық немесе кернелген) жарақат алуы, құрысқақ синдромы).

 5. ТМҚП жəне (немесе) ЖМК аға дəрігері (фельдшер) авариялық қызметтермен белсенді 
өзара іс-қимыл жасайды, медициналық құжаттаманың жүргізілуін бақылайды, эвакокөліктік 
сұрыптау өткізуді жəне мынадай эвакуациялық белгілер бойынша зардап шеккендерді эва-
куациялауды ұйымдастырады:

 1) зардап шеккендерді эвакуациялау кезектілігі;
 2) көлік түрі;
 3) эвакуациялық бағыт;
 4) зардап шеккеннің тасымалдау кезіндегі жағдайы.
 6. Эвакокөліктік сұрыптауды жəне зардап шеккендерді эвакуациялауды ұйымдастыру 

кезінде эвакуациялаудың негізгі қағидаттарын сақтау ұсынылады:
 санитариялық көліктің зембілдегі зардап шеккендерге жақындауы;
 туысқандарды бірін-бірінен ажыратпау;
 жүкті əйелдер мен балаларға басымдық беріледі;
 зардап шеккендердің көлік салонында дұрыс орналастырылуын ұйымдастыру;
 седативтік дəрілік заттарды алдын ала енгізе отырып, психомоторлы қозу жай-күйіндегі 

зардап шеккендерді зембілге баумен бекіту;
 жеңіл зардап шеккендер (отырып баратындар) көлікке соңғы кезекте орналастырылады, 

олардың бір бөлігі жол жөнекей көлікпен эвакуацияланады;
 сипаты мен оқшаулауы бойынша бір бейінді зақымы бар зардап шеккендерді стационарлық 

медициналық ұйымдарға баратын көлікке отырғызу.

Жол-көлік оқиғаларына жедел ден қою жəне онда зардап шеккен адамдарға 
уақтылы кешенді көмек көрсету қағидаларына 6-қосымша

Трассалық медициналық-құтқару пункттері шұғыл ден қою 
бригадаларының үлгілік штаттық кестесі 

Р/с
№ №

Лауазымдардың атауы Бірлік саны Ескертпе

1. Дəрігер 1,0
2. Фельдшер 1,0
3. Фельдшер-диспетчер 1,0
4. Жүргізуші-құтқарушы - санитар 1,0
5. Құтқарушы - санитар 1,0

Жиыны 5,0

Ескертпе:
1. Трассалық медициналық-құтқару пункті тəулік бойы тұрақты əзірлік режимінде жұмыс істейді. 
2. Дəрігер лауазымы жедел көмек дəрігерінің тиісті сертификаты бар, сондай-ақ хирургия, 

травматология жəне ортопедия, анестезиология жəне реаниматология мамандықтары бар ма-
мандардан жасақталады. Бұл мүмкін болмаған жағдайда, емдеу ісі, педиатрия мамандықтары 
бар мамандармен жасақтауға болады. 

3. Дəрігерлер болмаған жағдайда дəрігер лауазымын тиісті маманмен жасақтай отырып, 
аға фельдшер лауазымымен ауыстыруға болады.

4. Жүргізуші – құтқарушы – санитар Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 
2009 жылғы 19 қарашадағы № 753 бұйрығымен бекітілген Медициналық білімі жоқ тұлғаларды 
(парамедиктерді) дəрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету бойынша даярлау қағидаларына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5937 болып тіркелген) сəйкес 
парамедик деңгейінде медициналық көмек көрсету бағдарламасы бойынша даярлануы тиіс. 

Жол-көлік оқиғаларына жедел ден қою жəне онда зардап шеккен 
адамдарға уақтылы кешенді көмек көрсету қағидаларына 7-қосымша

Трассалық медициналық-құтқару пункттерінің (бұдан əрі – ТМҚП) 
шұғыл ден қою бригадасының

жұмыс тəртібі 
 1.ТМҚП қызметі «Төтенше жағдайлар, төтенше жағдай режимі енгізілген кезде 

медициналық көмек ұсыну қағидаларын, оның түрлері мен көлемін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы  17 маусымдағы № 608 қаулысына, «Жедел медициналық 
көмекті жəне санитариялық авиация нысанындағы медициналық көмекті көрсетуді ұйымдастыру 
стандартын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2013 жылғы 
26 маусымдағы № 365 бұйрығына (Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде  2013 
жылы 25 шілдеде № 8576 тіркелді), «Жедел медициналық көмек көрсету жəне санитариялық 
авиация нысанында медициналық көмек ұсыну қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 27 сəуірдегі № 
269 бұйрығына (Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2015 жылы 4 маусымда  № 
11263 тіркелді), Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық акілерімен, сондай-ақ 
Жол-көлік оқиғаларына жедел ден қою жəне онда зардап шеккен адамдарға уақтылы кешенді 
көмек көрсету қағидаларына (бұдан əрі –Қағида) сəйкес жүзеге асырылады.

2. ТМҚП кезекші қызметіне жол-көлік оқиғасы (бұдан əрі –ЖКО) жағдайы туралы сигнал 
келіп түскен кезде ТМҚП фельдшер-диспетчері осы Қағидаға 2-қосымшаға сəйкес диспетчердің 
іс-қимыл алгаритміне сəйкес іс-шараларды жүзеге асырады.

3. ЖКО жағдайы туралы ТМҚП фельдшер-диспетчері қаланың, ауданның ішкі істер 
бөлімінің кезекші бөліміне хабарлайды жəне ЖКО жағдайын нысан бойынша осы Трассалық 
медициналық-құтқару пункттерінің шұғыл ден қою бригадасы жұмысының тəртібіне 1- 
қосымшаға сəйкес ЖКО-ны тіркеу журналына тіркейді.

ТМҚП фельдшер-диспетчері «Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық 
құжаттама нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 
міндетін атқарушының  2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен бекілген (Қазақстан 
Республикасының Əділет министрлігінде 2010 жылы 21 желтоқсанда  № 6697 болып тіркелді) 
058/2е нысаны бойынша Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар 
комитеті «Апаттар медицинасы орталығы» ММ Астана қаласы бойынша филиалының кезекші 
диспетчеріне ЖКО туралы шұғыл мəлімдеме ұсынады.

4. ТМҚП жəне (немесе) ЖМК шұғыл ден қою бригадасы өздігінше немесе жол жүру 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі уəкілетті органның  жол-патрульдік полициясы 
қызметкерлерінің ілесіп жүруімен ЖКО орнына дереу шығады.

5. ТМҚП бригадасы ЖКО келуі бойынша медициналық-құтқару  іс-шараларын (зақымдау 
факторын тоқтату, өртті сөндіру жəне зардап шеккендерді автомобильден алып шығу) жүзеге 
асырады. ЖКО салдарынан зардап шеккендерге шұғыл медициналық көмек көрсету алгарит-
мге сəйкес осы Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес жүргізіледі. 

Зардап шеккендердің саны көп жол-көлік оқиғалары кезінде ЖКО салдарынан зардап шек-
кендерге жедел медициналық көмек көрсету алгаритмге сəйкес осы Қағидаларға 5-қосымшаға 
сəйкес жүргізіледі. 

ТМҚП бригадасының басшысы жағдайды бағалайды жəне оның одан əрі өзгеруін қосумен 
ТМҚП фельдшер-диспетчеріне хабар береді.

6. ТМҚП бригадасы қаза болған (қайтыс болған) адамды тапқан кезде бұл туралы аумақтық 
ішкі істер органына хабарлайды. ЖКО орнындағы мəйітті ТМҚП автокөлігімен тасымалдауға 
жол берілмейді жəне аумақтық ІІО қызметкері жүзеге асырады. 

7. Зардап шеккен реанимациялық іс-шаралар жəне медициналық ұйымға эвакуация-
лау барысында қайтыс болған жағдайда ТМҚП бригадасы бұл туралы ТМҚП фельдшер-
диспетчеріне хабарлайды, ал ТМҚП фельдшер-диспетчері өз кезегінде тергеу іс-қимылдарын 
жүргізу үшін облыстар, Астана жəне Алматы қалалары ІІД аумақтық бөлімшелерінің кезекші 
бөліміне хабарлайды.

8. ТМҚП бригадасы оқиға орнынан ЖКО салдарын жою басшысымен келісу бойынша зар-
дап шеккендерді эвакуациялау мақсатында кетеді.

9. ТМҚП бригадасы орналасқан орнына оралған соң оның басшысы «АМО» ММ Астана 
қаласы бойынша филиалының кезекші диспетчеріне бригаданың іс-қимылы жəне зардап 
шеккендердің жай-күйі туралы шұғыл мəлімдемені № 907 бұйрықпен бекітілген 058/2е ны-
санына сəйкес береді.

 10. Фельдшер-диспетчер осы Тəртіпке 2-қосымшаға сəйкес ТМҚП күштері мен 
құралдарының жай-күйі, ЖКО медициналық-санитариялық салдарларын жоюға қатысуы туралы 
үлгілік жиынтық ақпаратты толтырады жəне күн сайын «АМО» ММ Астана қаласы бойынша 
филиалының кезекшілік-диспетчерлік қызметіне жолдайды. 

11. ТМҚП бригадасының кезекшілігі аяқталған соң, оның басшысы осы Тəртіпке 3-қосымшаға 
сəйкес ЖКО-да, ТМҚП-ға жүгінулерді есепке алу парағын толтырады жəне «АМО» ММ Астана 
қаласы бойынша филиалының кезекші диспетчеріне жөнелтеді. 

Трассалық медициналық-құтқару пункттерінің бригадалары тəртібіне 1-қосымша

Нысан

Жол-көлік оқиғаларын (бұдан əрі - ЖКО) тіркеу журналы
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Трассалық медициналық-құтқару пункттерінің бригадалары тəртібіне 2-қосымша

Нысан

Трассалық медициналық-құтқару пунктінің күштері мен құралдарының жай-күйі, ____
____________________________________жол-көлік оқиғаларының медициналық- 

 (трассалық медициналық-құтқару пунктінің атауы) 
санитариялық салдарын жоюға қатысуы туралы үлгілік жиынтық ақпарат

Жедел ақпарат
Тəулігіне 20 ___ жылғы «___» ___________ сағат 05.00 мин. бастап 
 20 ___ жылғы «___» __________ сағат 05.00 мин. дейін 
Өткен тəулікте ___ шығу, оның ішінде:
жол-көлік оқиғасына ___, :
басқа авариялық-құтқару жұмыстарына - ___ шығу жасалды.
Бұл ретте ____ адам, оның ішінде - ___ бала құтқарылды.
Медициналық көмек барлығы ____ адамға, оның ішінде - ___ балаға көрсетілді. 
___ адам, оның ішінде -___ бала эвакуацияланды. 
___ адам, оның ішінде - ___ бала зардап шекті. 
___ адам, оның ішінде - ___ бала қаза тапты. 
Эвакуациялау барысында ___ адам, оның ішінде - ___ бала қаза болды. 
___ адам, оның ішінде - ___ бала ауруханаға жатқызылды. 

Күштер мен құралдардың жай-күйі туралы мəліметтер
Адам саны. Штат бойынша/ іс жүзінде
Жедел кезекшілікте
Жедел кезекшіліктегі/жөндеудегі автотехника саны
Жиыны

Жедел кезекшілікте болмауы жəне болмау себебі: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Кезекші диспетчер___________________
             Т.А.Ə. (болған жағдайда)   

Трассалық медициналық-құтқару  пункттерінің шұғыл 
ден қою бригадаларының жұмысы тəртібіне 3-қосымша

Нысан

Жол-көлік оқиғаларында, төтенше жағдайларда зардап шеккендерді 
жəне _______________________________ трассалық медициналық-құтқару пунктіне 
20 ___ жылғы «____» ___________ бастап 20 ___ жылғы «____» ___________ кезеңде 

келгендерді есепке алу парағы 
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Ескерту: ТМҚП бригада басшысы кезекшілігі аяқталғаннан кейін Қазақстан Республикасы 
Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитетінің «Апаттар медицинасы орталығы» ММ-ға 
(АМО ММ Астана қаласы бойынша филиалының кезекші диспетчеріне) ұсынады. 

Күні 20___жылғы «_____»___________  Дəрігер _______________ (Т.А.Ə.)
    Т.А.Ə. (болған жағдайда)

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 2 
қарашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№14387 болып енгізілді.

(Соңы. Басы 23-бетте) 
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(Соңы 26-бетте) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ 

СТАТИСТИКА КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 12 тамыз             №162           Астана қаласы

«Өз бетінше жұмыспен айналысушыларды айқындау 
әдістемесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының міндетін атқарушының 2016 жылғы 19 

қаңтардағы № 11 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы 
Заңының 12-бабының 5) тармақшасына жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 
24 қыркүйектегі № 1011 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық экономи-
ка министрлігі туралы ереженің 17-тармағының 258) тармақшасына сəйкес, бұйырамын:

1. «Өз бетінше жұмыспен айналысушыларды айқындау əдістемесін бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 
міндетін атқарушының 2016 жылғы 19 қаңтардағы № 11 бұйрығына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13215 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-
құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 4 наурызда жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

бұйрықтың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын: «Өзін-өзі жұмыспен қамтығандар 
санын, олардың орташа айлық табыстарының деңгейiн жəне жұмыссыз халықтың санын 
анықтау əдістемесін бекіту туралы»;

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қоса беріліп отырған Өзін-өзі жұмыспен қамтығандар санын, олардың орташа айлық 

табыстарының деңгейiн жəне жұмыссыз халықтың санын анықтау əдістемесі бекітілсін.»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Өз бетінше жұмыспен айналысушыларды айқындау 

əдістемесі осы бұйрықтың қосымшасына сəйкес жаңа редакцияда жазылсын. 
2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Еңбек 

жəне тұрмыс деңгейі статистикасы басқармасы Заң басқармасымен бірлесіп заңнамада 
белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйры қтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен 

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

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен 
бастап күнтізбелік он күн ішінде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 
актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін «Қазақстан Республикасы Əділет 
министрлігі Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жолдауды;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін. 

3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Еңбек 
жəне тұрмыс деңгейі статистикасы басқармасы осы бұйрықты Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің аумақтық органдарына жұмыс бабында 
басшылыққа алу жəне пайдалану үшін жеткізсін. 

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрлігі Статистика комитеті төрағасының орынбасарына (Қ.К. Орынханов) жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің төрағасы Н.АЙДАПКЕЛОВ

«КЕЛІСІЛГЕН» 
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне
əлеуметтік даму министрі Т.Б. Дүйсенова _____________
2016 жылғы 20 қыркүйек 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика ком итеті 
төрағасының 2016 жылғы 12 тамыз №162 бұйрығына қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының міндетін атқарушыны ң 2016 жылғы 19 қаңтардағы №11 бұйрығымен 

бекітілген

Өзін-өзі жұмыспен қамтығандар санын, олардың орташа айлық табыстарының 
деңгейiн жəне жұмыссыз халықтың санын анықтау əдістемесі

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Өзін-өзі жұмыспен қамтығандар санын, олардың орташа айлық табыстарының деңгейiн 

жəне жұмыссыз халықтың санын анықтау əдістемесі (бұдан əрі – Əдістеме) «Мемлекеттік 
статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңына сəйкес 
қалыптастырылатын статистикалық əдіснамаға жатады. 

2. Əдістеме еңбек нарығындағы өзін-өзі жұмыспен қамтығандар жəне жұмыссыз 
халықтың статистикалық көрсеткіштерін өлшеу үшін негізгі аспектілер мен əдістерді жəне 
экономикалық қызмет түрлері бойынша өзін-өзі жұмыспен қамтыған халықты есепке алу 
тəртібін айқындайды.

3. Осы Əдістемені Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитеті жəне оның аумақтық органдары жұмыс күшіне зерттеу жүргізу кезінде қолданылатын 
еңбек нарығы көрсеткіштерін əдіснамалық қамтамасыз ету жəне олардың нəтижелерін 
жалпылау үшін жəне Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму 
министрлігімен мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру барысында, елдің əлеуметтік-
экономикалық дамуын талдау үшін қолданады. 

4. Əдістеме өзін-өзі жұмыспен қамтығандарды жəне жұмыссыздарды анықтаудың 
халықаралық стандарттарының жəне өлшемшарттарының негізінде əзірленді. 

5. Əдістемеде Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы Жер кодексінде, 
«Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы, «Халықты жұмыспен қамту ту-
ралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі, «Ең төмен əлеуметтік стандарттар жəне олардың кепілдіктері 
туралы» 2015 жылғы 19 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңдарында айқындалған 
ұғымдар, сонымен қатар Еңбек Статистиктерінің Халықаралық Конференциясында 
қабылданған ұғымдар жəне Халықаралық Еңбек Ұйымының ұсынымдары қолданылады.

2-тарау. Өзін-өзі жұмыспен қамтыған жəне 
жұмыссыз халықтың санын анықтау

6. Еңбек нарығын сипаттайтын көрсеткіштер бойынша ақпарат жинау Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 2014 жылғы 
8 желтоқсандағы № 71 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 10125 болып тіркелген) «Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктеп зерттеу 
сауалнамасы» (код 1232102, индексі Т-001, кезеңділігі айлық), (бұдан əрі – статистикалық 
нысан) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың бекітілген статистикалық нысанын пай-
даланумен халыққа іріктемелі зерттеу жүргізу арқылы жүзеге асырылады.

7. Халыққа пікіртерім жүргізу интервьюерлердің үй шаруашылықтарына тікелей барып, 
сұхбат жүргізу əдісімен жүзеге асырылады. Статистикалық нысан іріктемеге түскен əрбір 
жеке үй шаруашылығына толтырылады.

8. Нақты адамды жұмыспен қамтылған немесе жұмыссыз халыққа жатқызу статистикалық 
нысанға сəйкес жəне респонденттердің жауаптарына сүйене отырып анықталады, халық 
жұмыс күші құрамына қатысу мəртебесі бойынша жұмыспен қамтылғандар немесе 
жұмыссыздар жəне жұмыс күші құрамына кірмейтін адамдарға жіктеледі.

9. Жұмыспен қамтылған адамдар Жұмыспен қамтылғандар мəртебесінің халықаралық 
жіктелімінің негізінде жалдамалы қызметкерлер жəне өзін-өзі жұмыспен қамтығандар бо-
лып бөлінеді.

10. Өзін-өзі жұмыспен қамтыған халықты қызметтегі жағдайы бойынша бөлу статистикалық 
нысанға респонденттердің берген жауаптарына сүйене отырып жүзеге асырылады:

жалдамалы жұмыскерлердің еңбегін пайдаланушы жұмыс берушілер;
жұмыспен жеке айналысатындар (табыс алу үшін жеке қосалқы шаруашылықта жұмыспен 

қамтылғандарды қоса алғанда);
отбасылық кəсіпорындардың (шаруашылықтардың) еңбекақы төленбейтін жұмыскерлері;
өндірістік кооператив мүшелері.
11. Жеке негізде жұмыспен қамтылған адамдарды анықтау статистикалық нысанға 

сəйкес жүзеге асырылады: 
жеке негізде жұмыспен қамтылғандар (тіркелген жəне жұмыс істейтін) (бұдан əрі – 

ТЖЖЖҚ);
жеке негізде жұмыспен қамтылғандар (тіркелген санынан жұмыс істемейтіндер жəне 

тіркелмегендер) (бұдан əрі – ТЖТЖЖҚ). 
12. Жеке қосалқы шаруашылығында өндіретін өнімді пайдаланатын жұмыспен қамтылған 

халық келесі топтар бөлінеді: 
тек өз тұтынуымыз үшін;
ішінара тұтыну үшін, айырбастау (сату) үшін; 
айырбас (сату) үшін.
13. Бұл ажырату өз жеке қосалқы шаруашылығында жұмыс істейтін жəне өнімді тек өз 

тұтынуы үшін, ішінара тұтыну үшін, айырбастау (сату) үшін өндіретін адамдарды, сондай-ақ 
жеке қосалқы шаруашылығында өнімді айырбас (сату) үшін өндіретін адамдарды анықтауға 
жəне ажыратуға мүмкіндік береді.

14. Жеке қосалқы шаруашылықта жұмыспен қамтылғандарға жеке аулада, үй іргесіндегі 
учаскеде, саяжайда (бақшада) жұмыспен қамтылған адамдар жатады.

15. ТЖЖЖ, ТЖТЖЖҚ, жеке қосалқы шаруашылығында өнімді ішінара тұтыну үшін, ай-
ырбастау (сату) үшін өндірумен айналысатындар, жеке қосалқы шаруашылығында өнімді 
айырбас (сату) үшін өндірумен айналысатындар, өндірістік кооператив мүшелері, отбасылық 
кəсіпорындардың (шаруашылықтардың) еңбекақы төленбейтін жұмыскерлері саны орташа 
айлық табыстары деңгейiн есепке алумен:

орташа айлық табыстары деңгейі ең төменгі күнкөріс деңгейiнiң шамасынан төмен 
(бұдан əрі – ЕТКД); 

орташа айлық табыстары деңгейі ЕТКД жоғары болып екі топқа бөлінеді. 
16. Өзін-өзі жұмыспен қамтыған адамдар келесі топтарға бөлінеді: 
нəтижелі жұмыспен қамтылғандар; 
нəтижесіз жұмыспен қамтылғандар.
17. Нəтижелі жұмыспен қамтылғандар тобына өзін-өзі жұмыспен қамтыған адамдардың 

келесі санаттары кіреді: 
жалдамалы жұмыскерлердің еңбегін пайдаланушы жұмыс берушілер – орташа айлық 

табыстары деңгейіне тəуелсіз;
орташа айлық табыстары деңгейі ЕТКД жоғары өндірістік кооператив мүшелері, ТЖЖЖ, 

жеке қосалқы шаруашылығында өнімді ішінара тұтыну үшін, айырбастау (сату) үшін өндірумен 
айналысатындар, жеке қосалқы шаруашылығында өнімді айырбас (сату) үшін өндірумен ай-
налысатын жұмыспен қамтылғандар. 

18. Нəтижесіз жұмыспен қамтылғандар тобына өзін-өзі жұмыспен қамтыған адамдардың 
келесі санаттары:

орташа айлық табыстары деңгейіне тəуелсіз ТЖТЖЖҚ, отбасылық кəсіпорындардың 
(шаруашылықтардың) еңбекақы төленбейтін жұмыскерлері;

орташа айлық табыстарының деңгейі ЕТКД төмен өндірістік кооператив мүшелері, ТЖЖЖ, 
жеке қосалқы шаруашылығында өнімді ішінара тұтыну үшін, айырбастау (сату) үшін өндірумен 
айналысатындар, жеке қосалқы шаруашылығында өнімді айырбас (сату) үшін өндірумен ай-
налысатын жұмыспен қамтылғандар кіреді.

19. Өзін-өзі жұмыспен қамтыған халық бойынша ресми статистикалық ақпарат 
статистикалық нысанға сəйкес көрсетілген санаттарды есепке ала отырып, келесі топтар 
бойынша қалыптастырылады:

тұрғылықты жердің типі бойынша;
өңірлер бойынша;
жынысы бойынша;
жас топтары бойынша;
білім деңгейі бойынша;
жұмыспен қамтылу мəртебесі бойынша;
жұмыспен қамтылу топтары бойынша; 
экономикалық қызмет түрлері бойынша (Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы 

жіктеуішінің секциялары бойынша);
табыс тобына тиістілігі.
20. Жұмыссыздарға жұмысы жоқ, жұмыс іздеу үстіндегі жəне жұмысқа кірісуге дайын 

адамдар жатқызылады.
21. Жеке қосалқы шаруашылықта өнімді тек өз тұтынуы үшін өндірумен айналысатын 

адамдар, оқушылар, студенттер, зейнеткерлер, мүгедектер егер олар жұмыс іздеумен ай-
налысып жəне жұмысқа кірісуге дайын болса жұмыссыздарға жатады.

22. Жеке қосалқы шаруашылықта өнімді тек өз тұтынуы үшін өндірумен айналысатын 
адамдар егер олар жұмыс іздеумен айналыспаса немесе жұмысқа кірісуге дайын болмаса 
жұмыс күші құрамына кірмейтін адамдар ретінде есепке алынады.

23. Жұмыссыздық ұзақтығы жұмыс іздеу уақытымен анықталады.
24. Жұмыссыз халық бойынша ресми статистикалық ақпарат келесі негізгі топтар бой-

ынша қалыптастырылады: 
тұрғылықты жердің типі бойынша;
өңірлер бойынша;
жынысы бойынша;
жас топтары бойынша;
білім деңгейі бойынша;
жұмыспен қамтылмау себептері бойынша;
жұмыспен қамтылмау ұзақтығы бойынша.

3-тарау. Табыс тобына тиістілігі бойынша өзін-өзі 
жұмыспен қамтыған халықты бөлу

25. Табыс тобына тиістілігі бойынша өзін-өзі жұмыспен қамтыған халықтың санын бөлу 
статистикалық нысанға сəйкес анықталады.

26. Табыстың құрамында респонденттермен алынған еңбекақы, өзін-өзі жұмыспен 
қамтылудан (сондай-ақ кəсіпкерлік қызметтен) түскен табыс, əлеуметтік төлемдер, пайыздар, 
дивиденділер жəне өзге де жеке меншіктен түскен табыстар, өзге де ақшалай түсімдер (туы-
стары мен таныстарынан материалдық көмек, алименттер), сондай-ақ үй шаруашылығында 
өндірілген жəне тұтынылған тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді бағалау құны түріндегі 
табыстар ескерілген.

27. Зерттелетін айда респонденттер алған табыс келесі интервалдарға бөлінеді:
1) 0 теңге (табыстың жоқ болуы);
2) 1 теңгеден 1 ЕТКД теңгеге дейін;
3) 1 ЕТКД- ден 2 ЕТКД- ге дейін;
4) 2 ЕТКД -ден 60 000 теңгеге дейін;
5) 60 001-ден 80 000 теңгеге дейін;
6) 80 001-ден 100 000 теңгеге дейін;
7) 100 001-ден 150 000 теңгеге дейін;
8) 150 001-ден 200 000 теңгеге дейін;
9) 200 001-ден 250 000 теңгеге дейін;
10) 250 001-ден 300 000 теңгеге дейін;
11) 300 001-ден 400 000 теңгеге дейін;
12) 400 001-ден 500 000 теңгеге дейін;
13) 500 000 теңгеден жоғары.
28. Ұсынылған интервалдық топтамаға сəйкес орташа айлық табыстың деңгейі бойын-

ша өзін-өзі жұмыспен қамтыған халықтың санын бөлу туралы ресми статистикалық ақпарат 
тоқсан сайын: 

тұратын жерінің типін;
өңірін;
жұмыспен қамтылу мəртебесін;
негізгі экономикалық қызмет түрлерін (Жалпы экономикалық қызмет түрлері жіктеуішінің 

секцияларына сəйкес) ескере отырып қалыптастырылады.
29. Өзін-өзі жұмыспен қамтыған адамдардың келесі санаттары анықталды:
жалдамалы жұмыскерлердің еңбегін пайдаланушы жұмыс берушілер;
ТЖЖЖ; 
ТЖТЖЖҚ; 
жеке қосалқы шаруашылығында өнімді ішінара тұтыну үшін, айырбастау (сату) үшін 

өндірумен айналысатындар;
жеке қосалқы шаруашылығында өнімді айырбас (сату) үшін өндірумен айналысатындар;
өндірістік кооператив мүшелері;
отбасылық кəсіпорындардың (шаруашылықтардың) еңбекақы төленбейтін жұмыскерлері.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 29 
қыр күйекте Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№14266 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ СТАТИСТИКА 

КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 16 қыркүйек               №212             Астана қаласы

Туризм статистикасының көрсеткіштерін қалыптастыру 
бойынша әдістемені бекіту туралы

«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы 
Заңының 12-бабының 5) тармақшасына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 
жылғы 24 қыркүйектегі № 1011 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық эконо-
мика министрлігі туралы ереженің 17-тармағының 258) тармақшасына сəйкес, бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Туризм статистикасының көрсеткіштерін қалыптастыру бойынша 
əдістеме бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Қызмет 
көрсету жəне энергетика статистикасы басқармасы Заң басқармасымен бірлесіп заңнамада 
белгіленген тəртіппен:

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

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

3) мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде баспа жəне 
электрондық түрде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкіне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика ми нистрлігі Статистика комитетінің Қызмет 
көрсету жəне энергетика статистикасы басқармасы осы бұйрықты жұмыс бабында басшылыққа 
алу жəне пайдалану үшін Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің құрылымдық бөлімшелеріне жəне аумақтық органдарына жеткізсін. 

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының орынбасарына (Қ.К. Орынханов) 
жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі 
Статистика комитетінің төрағасы Н.АЙДАПКЕЛОВ

 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2016 жылғы 16 қыркүйек №212 бұйрығымен бекітілді

Туризм статистикасының көрсеткіштерін қалыптастыру бойынша əдістеме
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Туризм статистикасының көрсеткіштерін қалыптастыру бойынша əдістеме (бұдан əрі 
– Əдістеме) «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 19 
наурыздағы Заңына (бұдан əрі – Заң) сəйкес бекітілетін статистикалық əдіснамаға жатады.

2. Əдістеменің мақсаты бірыңғай тəсілдерде туризм бойынша статистикалық көрсеткіштерді 
қалыптастыру жəне келісушілік пен мемлекеттік статистиканы жалпы қабылданған халықаралық 
стандарттармен, жіктеуіштермен жəне əдістермен салыстырмалылығын қамтамасыз ету 
болып табылады. 

3. Осы Əдістемеде келесі анықтамалар пайдаланылады:
1) туристік шығыстар – тұтыну тауарлары мен қызметтерін, сондай-ақ жеке қолдануға не-

месе туристік сапарға дайындалу кезінде немесе сапар барысында басқа тұлғаларға беруге 
арналған басқа да құндылықтарды сатып алуға жұмсалатын сома. Оларға туристтердің өздері 
төлейтін шығындар, сондай-ақ басқа тұлғалармен төленетін немесе өтейтін шығындар кіреді;

2) ішкі туризмге кіретін шығындар – туристтің өзі резиденті болып табылатын ел аума-
ғындағы туристік шығындары;

3) кіру туризміне жататын шығындар - туристтің өзі резиденті болып табылмайтын ел 
аумағындағы туристік шығындары;

4) шығу туризміне жататын шығындар – туристтің өзі резиденті болып табылатын ел 
шегінен тыс туристік шығындары;

5) туристік келу – туристік сапар кезінде баратын орында болу;
6) туристік сапар – жұмысқа орналасу мақсатын қоспағанда, туристтік сапары;

2-тарау. Туризм статистикасының көрсеткіштерін қалыптастыру 
1-параграф. Туризм статистикасының саласын анықтау бойынша негізгі критерийлер

4. Жеке тұлғалардың кез келген мақсатта жиырма төрт сағаттан бір жылға дейінгі 
ұзақтығымен сапары, бірақ баратын еліндегі ақылы қызметпен байланысты емес туризм 
саяхатын қамтиды. 

5. Ішкі жəне халықаралық (кіру жəне шығу) сапарды жасайтын турист, тиісінше ішкі жəне 
халықаралық (кіру жəне шығу) турист деп аталады. 

6. Турист (ішкі, кіретін немесе шығатын) түнейтін турист ретінде жіктеледі, егер оның 
сапары түнеуді қамтитын болса, немесе өзге жағдайларда бір күндік турист (немесе экскур-
сант) ретінде жіктеледі.

7. Туристік сапар ретінде қарастырылатын сапар мынадай талаптарға сəйкес болуы қажет:
1) əкімшілік шекараларды кесіп өту (бір күндік барулар мен түнейтін сапарлар) облыстан 

(қаладан) тыс барулар. 
«Əкімшілік шекаралардың қиылысы» критерийі (туризмнен облыстың шегінен (бұл əдеттегі 

ортаның бөлігі ретінде) тысқары жерлердегі барлық орын ауыстыруларды алып тастау үшін 
қолданылады); 

2) 12 айдан көп емес тұру (егер адам 12 айдан көп тұрып жатса- ол осы мекенде тұратын, 
бұл жергілікті тұрғын немесе резидент);

3) Бару орнында ақылы қызметпен байланысты емес. Бұл маусымдық жұмыстарға 
қатысатын, үнемі жұмыс істеуге келетін адамдарды қоспау үшін енгізіледі.

8. Туристік бару ретінде бағалау үшін ол сапардың түнеуге келетін сапар болуы міндетті 
емес. Сондай-ақ бару ұғымының өзі тоқтауды пайымдайды. Қандай да бір географиялық 
ауданға оған тоқтаусыз кіру бұл ауданға баруға жатпайды. 

9. Ұзақтық бір сапар кезіндегі баратын əртүрлі орындар бойынша бөлінеді. Ұзақтық критерийі 
үшін баратын жерге жетуге (жəне одан қайта оралуға) кеткен уақыт емес, межелі орындағы 
өткізілген уақыт қана қарастырылады. 

10. Туристтер санаттарынан мынадай адамдар: 
1) баратын елі өздерінің тұрақты жері болып табылмайтын («шекара қызметкерлері») елдегі 

(немесе өңірдегі) жұмысы үшін үнемі мемлекеттік (немесе əкімшілік) шекарадан өтетіндер; 
2) елінде (немесе өңірінде), басқаша айтқанда оның тұрақты тұратын елінде (өңірінде) қысқа 

мерзімді еңбек шартымен жұмыс істейтін (ауыл шаруашылығындағы, құрылыстағы, қонақүй 
жəне мейрамхана шаруашылығында жəне басқа қызмет көрсету саласындағы қызметкерлер, 
сондай-ақ басқа қызметкерлер) ресми еңбек шарты бар немесе жоқтар алып тасталады. 

11. Босқындар немесе нақты тұрғылықты жері жоқ адамдар туристтер болып табылмайды, 
себебі олардың өмір сүретін орны олардың əдеттегі ортасы деп есептеледі. 

12. Туристтік сапарлар негізгі мақсаттар бойынша жіктелінеді жəне жеке мақсаттары бой-
ынша жəне іскерлік жəне кəсіби мақсаттары бойынша сапарларға бөлінеді.

13. Туризм келесі негізгі түрлерге бөлінеді: 
1) қарастырылып отырған елде тұрақты тұратын туристтің сол елдің шегіндегі туризмін 

немесе ішкі туристік сапарын не шығу туристік сапарын қамтитын ішкі туризм;
2) халықаралық туризм (келу туризмі қарастырылып отырған елде тұрмайтын туристтің 

келу туристік сапарының уақытындағы сол елдің шегіндегі туризмін қосатын жəне шығу туризмі 
қарастырылып отырған елде тұрақты тұратын туристтің сол елдің шегінен тысқары туризмін 
немесе шығу туристік сапарын немесе ішкі туристік сапарын қосатын);

14. Шығу туристтерінің ағындарын анықтау үшін келесі үш əдістің бірі немесе олардың 
үйлесімі қолданылады: 

1) кіру/шығу карточкаларын қолдану; 
2) шекарада ерекше зерттеу жүргізу; 
3) үй шаруашылықтарын зерттеу нəтижелері бойынша байқау ұйымдастыру. 
Соңғы жағдайда шығу сапарлары туралы ақпаратты жинау əдетте ішкі сапарлар туралы 

ақпаратты жинаумен бірге жүргізіледі.
15. Кіру жəне шығу туризмі бойынша туристтердің санын қалыптастыруда сапарларының 

мақсаттары бойынша бөліністі қоса алғанда, шекараны кесіп өткен резидент жəне резидент 
еместер бойынша əкімшілік дереккөздер деректері қолданылады. Кіру туристтерінің ағынын 
есепке алуда əкімшілік дереккөздер деректерінен тұрақты тұруға жəне жұмысқа келген адам-
дар алынып тасталады.

16. Ішкі туризм бойынша қызмет көрсетілген туристтер саны орналастыру орындарының, 
шипажай-курорттық мекемелерінің жалпымемлекеттік статистикалық байқауының деректері 
жəне ерекше қорғалатын табиғи аумақтардағы туристтер саны бойынша əкімшілік дереккөздің 
деректері негізінде қалыптасады

Орналастыру орындарының жалпымемлекеттік статистикалық байқауы «Тұруды 
ұйымдастыру бойынша қызметтер көрсету» экономикалық қызмет түрімен кəсіпорындар жəне 
жеке кəсіпкерлер қамтылады.

17. Статистикалық бизнес-тіркелім орналастыру орындары бойынша зерттеулерді 
жүргізу үшін ақпараттық негіз болып табылады. СБТ Қазақстан Республикасы аумағында 
тіркелген дара кəсіпкерлер жəне заңды тұлғалар, олардың оқшауланған бөлімшелері туралы 
ақпаратты қамтиды. 

18. Шипажай-курорттық мекемелерде туристтерді есепке алу шипажай-курорттық 
мекемелердің қызметін жалпымемлекеттік статистикалық байқау негізінде жүргізіледі.

19. Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың деректері бойынша «Мəдениет» саласы 
бойынша кинотеатр, театр, цирктерге туристтер саны бойынша ақпараттар қалыптастырылады. 

3-тарау. Туризм статистикасы бойынша есептеу əдістері
1-параграф. Орналастыру орындары бойынша толтырымдылық коэффициентін 

есептеу əдістері
20. Бөлмелердің толтырымдылығы екі əдіспен есептеледі. Бірінші əдіс бөлмелерді жəне 

есептілікте көрсетілген төсектер бос емес болған күндер санын есепке алады. Екінші əдіс 
күндерді жəне есептілікте көрсетілген бос емес болған бөлмелер санын есепке алады.

Есептеудің бірінші əдісі бойынша бөлмелер саны тұрғысынан орналастыру орындары 
бойынша толтырымдылықты есептеу жүзеге асырылады: 
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мұнда: 
ORBR – бөлмелер толтырымдылығының коэффициенті;
rdoi (бос емес бөлмелер-күндер) – есепті кезеңдегі і бөлме бос емес болған кездегі 

күндер саны;
RDAi (бар бөлмелер-күндер) – есепті кезеңдегі i бөлме бос болған күндер саны; 
i – бөлмелердің нөмірленуі (1-ден n-ге дейінгі реттік нөмірлері); 
n – орналастыру мекемелерінде бар бөлмелердің жалпы саны.
Екінші əдіс бойынша күндер тұрғысынан орналастыру орындарының толтырымдылығы 

есептеледі:
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мұнда: 
ORBR – бөлмелер толтырымдылығының коэффициенті;
rodi (күніне бос емес бөлмелер) – і күніне бос емес (қолданылатын) бөлмелер саны; 
RADi (күніне бар бөлмелер саны) – і күніне қолжетімді бөлмелер саны;
i – күндердің нөмірленуі (1-ден n-ге дейінгі реттік нөмірлері);
n – есепті кезеңдегі күндердің жалпы саны. 
21. Есепті кезеңде төсек-орындар толтырымдылығы ұсынылған төсек-орындардың 

(соның ішінде қосымша төсек-орындардың да) жалпы санын есепті кезеңде бар төсек-
орындардың жəне орналастыру орнының жұмыс істеген күндер санының (қосымша төсектерді 
есептемегендегі) туындысына бөлу арқылы есептеледі. Бөлмелер толтырымдылығы 
жағдайына ұқсас төсек-орын толтырымдылығын есептеудің екі əдісі бар. 

Бірінші əдіс бойынша төсек-орындар санына қарағанда орналастыру орындары бойынша 
толтырылымдылықты есептеу жүзеге асырылады: 
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мұнда: 
ORBP – төсек-орын толтырымдылығының коэффициенті; 
ONS (түнеулер) – есепті кезең ішіндегі түнеулерімен тоқтау саны;
BDAi (төсек-күндер) – есепті кезеңдегі і төсегі қолжетімді болған күндер саны (қосымша 

төсектерді ескермегендегі);
i – төсек-орын нөмірі (1-ден n-ге дейінгі реттік нөмірлері); 
n – мекемедегі төсектің жалпы саны (қосымша төсектерді ескермегендегі). 
Екінші əдіс бойынша күн санына қарағанда орналастыру орындары бойынша 

толтырылымдылықты есептелінеді:
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мұнда: 
ORBP – төсек-орын толтырымдылығының коэффициенті; 
ONS (түнеулер) – есепті кезеңдегі түнеулерімен тоқтау саны; 
BADi (күніне бар төсектер) – і күніне қолжетімді болған төсектер саны (қосымша төсектерді 

ескермегендегі);
i – күн бөлмесі (1-ден n-ге дейін реттік нөмірі);
n – есепті кезеңдегі күндердің жалпы саны. 
Əдетте коэффициенттер бір ондық белгіге дейінгі нақтылықпен есептеледі.

2-параграф. Туристтерге іріктемелі зерттеу жүргізу кезінде көрсеткіштерді есептеу 
əдістері

22. Келудің қарқындылығы елдің (өңірдің) 1 тұрғынына келетін туристер саны ретінде 
анықталады. Келудің қарқындылығы пайызбен (қабылдайтын ел тұрғындарының 100 адамы-
на есептегенде) бағаланады. Өңірлері бойынша жəне елдің топтары бойынша бұл көрсеткіш 
ортаəлемдік мəннен едəуір ауытқиды.

Шығу қарқындылығы осыған ұқсас анықталады. Шығу пайызбен бағаланады (шығу елінің 
100 тұрғынына), өйткені ол тұрғындардың (өңірдің) шыққан бөлігін көрсетеді.

23. «1000 тұрғынға есептегенде туристер саны (ішкі жəне кіру туризмі)» көрсеткіші есептік 
көрсеткіш болып табылады жəне орташа жылдық тұрғындар санына (1000 тұрғынға есепте-
генде) есепті жылға туристер (ішкі жəне кіру туризмі) санына қатынасы ретінде анықталады:

                                                                         KКn = Ns
 * 1000,

мұнда: 
Кn – 1000 тұрғынға есептегендегі туристер (ішкі жəне кіру туризмі) саны;
К – есепті жылдағы туристер (ішкі жəне кіру туризмі) саны;
Ns – тұрғындардың орташа жылдық саны, адам.
24. «Туристер (ішкі жəне кіру туризмі) санының өсу қарқыны, %» көрсеткіші есепті кезеңде 

өткен кезеңге туристер (ішкі жəне кіру туризмі) санының қатынасы ретінде пайызбен анықталады 
жəне мына формула бойынша есептеледі       К

A = ------ * 100, 
                                                                       B
мұнда: 
A – туристер (ішкі жəне кіру туризмі) санының өсу қарқыны, %;
К – есепті кезеңдегі туристер (ішкі жəне кіру туризмі) саны;
B – өткен кезеңдегі туристер (ішкі жəне кіру туризмі) саны.

3-параграф. Əкімшілік деректерді жəне іріктемелі зерттеу деректерін пайдалану 
арқылы кіру туристтерінің саны бойынша көрсеткіштерді есептеу əдістері

25. Əкімшілік дереккөздер деректері кіру туристтерінің санын деректерді қолданушылардың 
қызығушылығын танытатын (сапарлар мақсаттары, туристтердің типі, көлік түрлері жəне орна-
ластыру орындары бойынша) төмен нақтылау деңгейіне дейін бөлінісін қамтамасыз етпейді. Бұл 
үшін бақылау-өткізу бекеттеріндегі кіру туристтерін іріктемелі зерттеу нəтижелері қолданылады.

Осы рəсім іріктемелі зерттеу деректері бойынша жəне олардың кіру туристтері бойын-
ша пайдалануының əкімшілік дереккөздер деректеріне қатысты орташа мəнін есептеуге 
негізделген.

Статистикалық іріктемелі зерттеудің орташа мəндерінің деректері туристтердің типі (түнеген 
жəне бір күндік келушілер) жəне сапар мақсаттары бойынша бас жиынтықтың бөлінісі үшін 
пайдалынылады. Туристтермен өткізілген жалпы түндердің немесе күндердің жалпы санын, 
туристтердің жалпы шығыстарын есептеу үшін іріктемелі зерттеудің нəтижелері негізінде 
түндер мен күндер ұзақтығының жəне шығыстардың орташа мəні есептеледі жəне бұл орташа 
көрсеткіштер кіру туристтерінің бас жиынтығына қолданылады.

26. Бастапқыда, іріктемелі зерттеулердің деректері бойынша түнеген жəне бір күндік 
туристтердің жалпы кіру туристтерінің санынан пайыздық қатынасы анықталады:

                           В    A = ---- * 100, 
С

мұнда: 
A – түнеген (бір күндік) туристтердің үлесі, %;
В – түнеген (бір күндік) туристтердің саны, адам;

С – кіру к туристтерінің жалпы саны, адам.
Алынған пайызды пайдалана отырып, ұқсас кезеңге кіру туристтерінің бас жиынтығында 

тунегендер мен бір күндік туристтер саны есептеледі:
К= Д * А/100, 

мұнда:
К – бас жиынтықтағы түнеген (бір күндік) кіру туристтерінің саны, адам;
Д – кіру туристтерінің жалпы саны (бас жиынтық), адам;
А – түнеген (бір күндік) туристтердің үлесі, %.
Сəйкесінше іріктемелі зерттеу деректері негізінде сапар мақсаттары бойынша, орнала-

стыру орындары бойынша, түнеген түндер жəне күндер саны жəне сапар мақсаттары бой-
ынша түнеген туристтер саны; пайдаланылған көлік түрлері, өткізілген күндер саны бойынша 
кіру туристтерінің саны анықталады. Алынған пайыздар бас жиынтықтағы кіру туристтерінің 
сəйкес санатына қолданылады.

27. Сапардағы өткізілген күндер саны туристтер саны мен олар өткізген түндер санының 
жиынтығына тең.

28. Туризмнің экономикаға үлесін өлшеу үшін сапарда шығындалған ақша қаражаттарының 
саны ескеріледі.

Кіру туризміне жататын шығыстар болған ел шеңберінде ғана сатып алуларды қосады. 
Бас жиынтықта кіру туристтерінің шығыстарын анықтау үшін сапар мақсаттары бойынша 

іріктемелі зерттеу деректері бойынша бір кіру туристінің орташа шығысы есептеледі:
       РСр = ------, 

         Кп
мұнда:
Ср – сапар мақсаттары бойынша бір кіру туристінің орташа шығысы, мың теңге;
Р – іріктемелі зерттеу деректері бойынша сапар мақсаттарындағы кіру туристтері шығыс-

тарының жалпы саны, мың теңге;
Кп – іріктемелі зерттеу деректері бойынша сапар мақсаттарындағы кіру туристтерінің 

саны, адам.
Бір кіру туристінің есептелген орташа шығысы бас жиынтықтағы сапар мақсаттарындағы 

кіру туристтерінің санына көбейтіледі. 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 20 қа-
занда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14345 
болып енгізілді.

______________________________________________________________________________

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ СТАТИСТИКА 

КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 21 қыркүйек            №214          Астана қаласы

Халықтың атаулы ақшалай табыстарын есептеу (бағалау) 
әдістемесін бекіту туралы

«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы 
Заңының 12-бабының 5) тармақшасына жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 
24 кыркүйектегі № 1011 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық экономи-
ка министрлігі туралы ереженің 17-тармағының 258) тармақшасына сəйкес, бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Халықтың атаулы ақшалай табыстарын есептеу (бағалау) əдісте-
месі бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Еңбек 
жəне тұрмыс деңгейі статистикасы басқармасы Заң басқармасымен бірлесіп заңнамада 
белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен 

кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесінің мерзімді баспасөз басылымдарында жəне 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберілуін;

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін күнтізбелік он күн ішінде Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіне енгізу үшін Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін. 

3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Еңбек 
жəне тұрмыс деңгейі статистикасы басқармасы осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігі Статистика комитетінің құрылымдық бөлімшелері мен аумақтық ор-
гандарына жеткізсін.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының орынбасарына (Қ.К. Орынханов) 
жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі 
Статистика комитетінің төрағасы Н. АЙДАПКЕЛОВ

 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2016 жылғы 21 қыркүйектегі № 214 бұйрығымен бекітілді

 
Халықтың атаулы ақшалай табыстарын есептеу (бағалау) əдістемесі

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Халықтың атаулы ақшалай табыстарын есептеу (бағалау) əдістемесі (бұдан əрі 

– Əдістеме) «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 
наурыздағы Заңына сəйкес əзірленді.

2. Əдістеме халықтың атаулы ақшалай табыстарының жалпы көлемін анықтайды.
3. Осы Əдістемені Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 

комитеті (бұдан əрі - Комитет) жəне оның аумақтық органдары Қазақстан Республикасы жəне 
өңірлер бойынша халықтың атаулы ақшалай табыстарын есептеуді жүргізу кезінде қолданады. 

4. Халықтың ақшалай табыстары ұлттық шоттар жүйесінің (бұдан əрі - ҰШЖ) деректерін 
зерттеу қорытындыларымен салғастыру арқылы макродеңгейдің деректерін пайдаланумен 
бағаланады. 

5. Халықтың атаулы ақшалай табыстарын (бұдан əрі - ХААТ) бағалау жылдың басынан 
басталған кезең үшін тек қана Қазақстан Республикасы бойынша ай сайын, ал Қазақстан 
Республикасы жəне өңірлер бойынша тоқсан жəне жылдық кезеңге үдемелі қорытындысымен 
ай сайын жүргізіледі. 

6. Осы Əдістемеде Еңбек Статистиктерінің Халықаралық Конференциясында (бұдан 
əрі - ЕСХК) қабылданған ұғымдар жəне Халықаралық Еңбек Ұйымының (бұдан əрі - ХЕҰ) 
ұсынымдары, сондай-ақ келесі анықтамалар қолданылады: 

1) жалдамалы жұмыстан түскен табыстар – жалақы, ынталандыру төлемдерінің барлық 
түрлері, жалақыға үстемеақылар, қаламақылар, сыйлықақылар мен жұмыс орны бойынша 
жұмысшылардың алатын жəрдемақылары; 

2) жалпы өңірлік өнім (ЖӨӨ) – белгілі бір уақыт кезеңі ішінде жеке алынған өңірдің жəне 
нарықтық бағалармен есептелетін резиденттік бірлік- өндірушілерінің өндірістік қызметінің 
соңғы нəтижесі;

3) жұмыскерлердің жалақы қоры (еңбекке ақы төлеу) – қызметкерлердің қаржыландыру 
көзі мен оларды нақты төлеу мерзіміне қарамастан, салықтар мен басқа да ұстап қалулар 
(табыс салығы, жинақтаушы зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы жарнасы) ескерілген, 
ұйым қызметкерлерінің еңбегіне есептелген ақы төлеу үшін есептелген жиынтық ақшалай 
қаражаттары (лауазымдық айлықақылар (тарифтік мөлшерлемелер), қосымша төлемдер, 
үстемеақылар, сыйлықақылар, ынталандыру мен өтелімдік сипаттағы төлемдер) жатады;

4) нақты ақшалай табыстар индексі – бағаның базистік кезеңмен салыстырғанда есепті 
кезеңдегі өзгерісін ескере отырып атаулы ақшалай табысының өзгеруін сипаттайтын салы-
стырмалы көрсеткіш; 

5) өз бетінше жұмыспен қамтылудан түскен табыс – өз бетінше жұмыспен қамтылу 
негізінде тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді өндіруден алынатын ақшалай жəне заттай 
нысандағы табыс; 

6) тұтыну бағаларының индексі (ТБИ) – халықтың жеке тұтынуы үшін сатып алынатын та-
уарлар мен көрсетілетін қызметтердің бекітілген қоржынына бағалардың орташа деңгейінің 
уақытқа тəуелді өзгерісін сипаттайтын көрсеткіш; 

7) үй шаруашылықтарының табыстары - үй шаруашылығы мүшелерінің жалақы түрінде 
алған ақшалай қаражаттарының, жеке кəсіпкерлік қызметтен түскен табыстардың, əлеуметтік 
төлемдердің (зейнетақы, шəкіртақы, жəрдемақылар, заттай түрдегі əлеуметтік трансферттер, 
алименттер), пайыздардың, дивидендтердің, сақтандыру төлемақылары мен меншіктен түскен 
басқа да табыстардың жəне өзге де ақшалай түсімдердің сомасы; 

8) халықтың атаулы ақшалай табыстары (бағалау) – халықтың ағымдағы тұтынуға, өндірістік 
қызметке жəне жинақтауға бағыттайтын ақшалай қаражаттары. 

2-тарау. Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай 
табыстарын есептеу

7. Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстарын есептеу 
келесі негізгі кезеңдерді қамтиды:

1) жалдану бойынша жұмыстан түскен атаулы ақшалай табыстарды есептеу;
2) еңбек ақыны жасыруға жете есептеу коэффициентін есептеу;
3) өз бетінше жұмыспен қамтылудан түскен атаулы ақшалай табыстарды есептеу;
4) халыққа төленген ағымдағы трансферттерді есептеу;
5) халықтың өзге де ақшалай табыстарын есептеу;
6) жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстарды есептеу;
7) атаулы жəне нақты ақшалай табыстар индекстерін есептеу.

1-параграф. Жалдамалы жұмыстан түскен атаулы ақшалай 
табысты есептеу

8. «Жалдамалы жұмыстан түскен ақшалай табыс» көрсеткіші барлық жалдамалы 
қызметкерлердің жалақы қоры туралы деректерді қамтиды. Жалдамалы жұмыспен қамтылған 
тұлғалардың жалақы қорын есептеу келесі формуламен жүзеге асырылады: 

,  (1)
мұндағы: 

 – жалдамалы жұмыспен қамтылған тұлғалардың жалақы қоры;

– жалдамалы жұмыспен қамтылған тұлғалар саны;
– жалдамалы жұмыспен қамтылған тұлғалардың орташа айлық атаулы 

жалақысы. 
9. Жалдамалы жұмыспен қамтылған тұлғалардың жалпы саны жұмыспен қамту мəселелері 

бойынша үй шаруашылықтарына іріктемелі зерттеу деректері негізінде анықталады. 
Жалдамалы жұмыскерлердің санын ай сайын санаттар бойынша есептеу жұмыспен қамту 
мəселелері бойынша үй шаруашылықтарын зерттеу нəтижелері арқылы жалдамалы 
жұмыскерлер санының құрылымын қолданумен кəсіпорындарды зерттеу деректері негізінде 
сараптамалық жолмен жүргізіледі.

10. Еңбекақы төлеу бойынша кəсіпорындарды зерттеу деректері кəсіпкерлік қызметпен 
айналыспайтын ірі, орта жəне шағын кəсіпорындарда жұмыспен қамтылғандардың «орташа 
айлық жалақысы» жəне «қызметкерлер саны» көрсеткіштері бойынша ақпарат көздері болып 
табылады. Жоғарыда көрсетілген көрсеткіштерді тоқсанаралық мерзімде айлар бойынша есеп-
теу алдыңғы жылдардағы қолда бар серпінділік қатар негізінде бағалау бойынша жүргізіледі.

11. Шағын кəсіпорындардың қызметі жөніндегі зерттеу деректері кəсіпкерлік қызметпен 
айналысатын қызметкерлер саны 100 адамнан аз ұйымдарда жəне шаруа (фермер) 
қожалықтарында жұмыспен қамтылған тұлғалар үшін «орташа айлық жалақы» көрсеткіші 
бойынша ақпарат көзі болып табылады.

12. Жеке тұлғаларда жалдамалы жұмыспен қамтылған тұлғалардың орташа айлық 
жалақысы жөніндегі ақпарат халықтың тұрмыс деңгейі бойынша үй шаруашылықтарын 
іріктемелі зерттеу деректері бойынша қалыптастырылады. 

13. Жалдамалы жұмыстан түскен ақшалай табысты есептеу ірі, орта жəне шағын кəсіпорын-
дарда, жеке тұлғаларда жəне шаруа (фермер) қожалықтарында жалдамалы жұмыспен 
қамтылған тұлғалардың жалақы қорын қосындылау жолымен жүргізіледі.

2-параграф. Еңбекақы төлеуді жасыруға жете есептеу коэффициентін есептеу
14. Еңбекақы төлеу бойынша деректердің толықтығы мен анықтығын қамтамасыз ету 

үшін ХААТ есептеу кезінде жалақы қорын есепке алмау (жасыру) мəніне жете есептеу жүзеге 
асырылады.

15. Тұтастай ел бойынша еңбекақы төлеуді жасыруға жете есептеу жыл сайын жалпы 
ішкі өнімді қалыптастыру кезінде жылдық деректер (есепті жылда өткен жылға) негізінде 
табыстарды есептеу əдісімен жүзеге асырылады. Еңбекақы төлеуді жасыруға жете есептеу 
коэффициентін есептеу мақсатында жалдамалы жұмыстан түскен табыс жалақы қоры туралы 
деректерді қамтитындықтан ұлттық шоттар жүйесі есептеулерінде алынған еңбекақы төлеу 
жалпы қорының құрылымы жəне жасырылған еңбекақы төлеу үлесі қолданылады. Алынған 
жалдамалы қызметкерлердің еңбекақы төлеу қорының құрылымы жыл ішінде өзгеріссіз қалады 
жəне келесі жыл бойынша осы ақпаратты есептеу сəтіне дейін қолданылады.

16. Бастапқы рəсім жалпы ел бойынша жалақы қорын жете есептеудің абсолютті шама-
сын анықтауды көздейді.

 ,  (2)
мұндағы:

 – жалпы ел бойынша жалақы қорын жете есептеудің абсолютті шамасы;

 – жалдау бойынша жұмыспен қамтылған тұлғалардың жылдық жалақы қоры (есептік 
деректер бойынша); 

 – еңбекақы төлеудің жалпы қорында еңбекақы төлеуді жасыруға жете 
есептеудің пайызбен алынған үлес салмағы (ҰШЖ құрылымы бойынша алынған);

 – еңбекақы төлеудің жалпы қорында есептік деректердің пайызбен 
алынған үлес салмағы (ҰШЖ құрылымы бойынша алынған). 

Есептеулер абсолюттік мəнде жүргізіледі. 
17. Жете есептеу коэффициентін есептеу 3 кезеңде жүргізіледі:
1) Қазақстан Республикасы бойынша бір адамға келетін жете есептеудің орташа көлемін 

есептеу Қазақстан Республикасы бойынша жете есептеу сомасының бейресми жұмыспен 
қамтылған халық санының арақатынасына тең:

,   (3) 
мұндағы:

 – республика бойынша бір бейресми жұмыспен қамтылғанға келетін жете 
есептеудің орташа көлемі;

 - жете есептеу сомасы;

 - бейресми жұмыспен қамтылған халық саны.
Еңбекақы төлеуді жасыруға жете есептеу коэффициентін есептеу барысында адамдар 

өлшем бірлігін теңге өлшем бірлігіне келтіру қажет. 
 Өңірлер бойынша барлық бейресми жұмыспен қамтылғандарға жете есептеудің 

жалпы көлемін анықтау бойынша есептеу орташа бір адамға келетін жете есептеуді өңірлердегі 
бейресми жұмыспен қамтылғандар санына көбейту жолымен анықталады.

,   (4)
мұндағы:

– өңірлер бойынша бейресми жұмыспен қамтылғандарды жете есептеу;

 - орташа бір адамға жете есептеу;

 – өңірлер бойынша бейресми жұмыспен қамтылғандар саны.
 Өңірлердің экономикалық ерекшеліктері ескерілмейтіндіктен жəне бір адамға келетін 

орташа жете есептеу қолданылатындықтан бейресми жұмыспен қамтылғандар бойынша 
жете есептеу сомасын есептеу толық фактор болып табылмайды. Бұдан əрі ЖӨӨ-гі өңірлер 
үлесі пайдаланылады.

Жұмыспен қамту бойынша үй шаруашылықтарының іріктемелі зерттеу деректері өңірлер 
бөлінісінде бейресми жұмыспен қамтылған халық саны бойынша ақпарат көзі болып табылады.

2) Өңірлер бөлінісінде қажетті есептеулерді жүзеге асыру мақсатында Қазақстан 
Республикасы жəне өңірлер бойынша жете есептеу сомасын Қазақстан Республикасының 
жалпы өңірлік өніміндегі олардың үлес салмағы жөніндегі деректер негізінде үлестіру қажет:  

,   (5)

мұндағы:

– ЖӨӨ негізіндегі өңірлер бойынша жете есептеу шамасы;

- ЖӨӨ негізіндегі республика бойынша жете есептеу сомасы;

 – ЖӨӨ-дегі өңірлер үлесі.
3) Көрсеткіштердің орташа салмақталған сомасы республика бойынша осы көрсеткіштің 

сомасына барынша жақындайтын кездегі талдауға негізделе отырып жете есептеу 
құрылымындағы осы екі фактордың əрқайсысына салмақты анықтаймыз. 

,   (6)
мұндағы:

 – Қазақстан Республикасының өңірлері бойынша жете есептеудің 
орташа өлшемді сомасы;

 – бейресми жұмыспен қамтылғандар саны бойынша есептелген жете есеп-
теу шамасы; 

 – ЖӨӨ-дегі өңірлердің үлес салмағы бойынша есептелген жете есептеу 
шамасы. 

Еңбекақы төлеуді жасыруға жете есептеу коэффициенті келесі формула бойынша 
анықталады:

,   (7)
мұндағы:
ЕТҚ – жалдамалы жұмыспен қамтылғандардың жылдық еңбекақы төлеу қоры;

 – Қазақстан Республикасының өңірлері бойынша жете есептеудің 
орташа өлшемді сомасы; 

Жете есептеудің соңғы коэффициенті жыл бойы өзгеріссіз қалады жəне келесі жыл бой-
ынша оны есептеу уақытына дейін қолданылады. 

Жете есептеудің соңғы коэффициентін алғаннан кейін есептік жылдағы ХААТ бойынша ай 
сайынғы, тоқсан сайынғы жəне жылдық деректерді қайта есептеу жүргізіледі.

3-параграф. Өз бетінше жұмыспен қамтылудан түскен 
ақшалай табыстарды есептеу

18. «Өз бетінше жұмыспен қамтылудан түскен ақшалай табыс» көрсеткіші кəсіпкерлік 
қызметтен түскен табыстар, жеке тұлғалардың ауыл шаруашылығы өнімдерін сатудан түскен 
табыстар жөніндегі деректерді қамтиды.

19. Өз бетінше жұмыспен қамтылған тұлғалардың саны жұмыспен қамту бойынша үй 
шаруашылықтарын іріктемелі зерттеу деректерін жəне жалдамалы еңбек қызметкерлерінің 
құрылымын ескеріп, есептік-баланстық əдіспен анықталады.

20. Өз бетінше жұмыспен қамтылған тұлғалардың орташа айлық табысы ай сайын тұрмыс 
деңгейі бойынша үй шаруашылықтарын іріктемелі зерттеу деректері негізінде есептеледі. 
Тоқсандық зерттеу деректеріне сүйене отырып, өз бетінше жұмыспен қамтылған тұлғалардың 
(жұмыс берушілердің, жеке негізде өз ауласында жұмыспен қамтылғандардың, өнеркəсіптік 
кооператив мүшелерінің жəне отбасылық кəсіпорындардың ақы төленбейтін қызметкерлердің) 
барлық санаттары бойынша орташа айлық табысы анықталады.

21. Үй шаруашылықтарын іріктемелі зерттеу деректері қорынан өз бетінше жұмыспен 
қамтылғандардың орташа айлық табысын анықтау үшін тиісті тоқсандағы барлық жұмыспен 
қамтылғандардың арасынан өз бетінше жұмыспен қамтылудан түскен табыстар (ауыл 
шаруашылық қызметтерінен түскен табыстарды қоса отырып) бойынша ақпарат таңдап 
алынады.

22. Өз бетінше жұмыспен қамтылған халықтың ақшалай табысының жиынтықталған көлемі 
жұмыспен қамтылған адамдардың көрсетілген санатының санын олардың орташа айлық 
ақшалай табысына көбейту арқылы анықталады:

,   (8)
мұндағы:

– өз бетінше жұмыспен қамтылған халықтың ақшалай табысы;

 – өз бетінше жұмыспен қамтылған халық саны;

 – өз бетінше жұмыспен қамтылған халықтың орташа айлық ақшалай табысы.
4-параграф. Халыққа төленген ағымдағы трансферттерді есептеу

23. «Халыққа төленген ағымдағы трансферттер» көрсеткіші төленген зейнетақылардың, 
шəкіртақылардың, атаулы əлеуметтік жəне тұрғын үй көмегінің, мемлекеттік жəрдемақылардың, 
өтемақылық төлемдердің сомаларын қамтиды.

5-параграф. Халықтың өзге де ақшалай табыстарын есептеу
24. «Халықтың өзге де ақшалай табыстары» көрсеткіші ақшалай табыстардың келесі: 

жеке меншіктен, тұрғын үйді жалға беруден, лотереядан, ойынханалардан, викториналар-
дан ұтыстар, мұрагерліктен түскен табыстар жəне тағы басқа табыстар түрлерін есепке 
алады. Деректер тұрмыс деңгейі бойынша үй шаруашылықтарын іріктемелі зерттеу негізінде 
қалыптастырылады. 

25. Халықтың өзге де ақшалай табыстарының сомасын есептеу өзге табыстар, сақтандыру 
төлемдері жəне халықтың салымдарынан (депозиттерінен) түскен табыстар бойынша 
деректерді жиынтықтау жолымен жүргізіледі. 

6-параграф. Жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстарды есептеу
26. ХААТ жалпы шамасы жалдамалы жұмыстан, өз бетінше жұмыспен қамтылудан түскен 

табыстарды, ағымдағы төленген трансферттерді жəне өзге 
де ақшалай табыстарды жиынтықтау жолымен анықталады.
27. Жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыс мынадай формуламен анықталады:

 ,   (9)
мұндағы:

 – есепті кезеңдегі ХААТ-ың жалпы сомасы;

 – есепті кезеңдегі елдегі халықтың саны. 
28. Алғашқы статистикалық деректерді ұсыну мерзімінің əртүрлілігіне жəне жиынтық 

статистикалық деректер (ақпараттар) мен ведомстволық статистикалық байқаулар бойынша 
алынған деректерді нақтылауға (түзетуге) сəйкес ай, тоқсан мен жыл кезеңдеріне халықтың 
атаулы жəне нақты ақшалай табыстарының жалпы мөлшерін алдын ала есептеу (бірінші 
бағалау) жəне қайта есептеу (екінші бағалау немесе нақтылау) жүргізіледі. 

29. Халықтың атаулы жəне нақты ақшалай табыстарын алдын ала есептеу жыл басынан 
бергі кезең үшін есептік кезеңнен кейінгі күнтізбелік 40-шы күні ай сайынғы жəне тоқсандық 
жиынтық статистикалық деректер (ақпараттар) жəне ведомстволық статистикалық байқаулар 
бойынша алынған деректер негізінде, сондай-ақ сарапшылық бағалау мен есептеу (бағалау) 
кезінде болмаған статистикалық көрсеткіштерді есептеу негізінде жүзеге асырылады.

30. Халықтың атаулы жəне нақты ақшалай табыстарын жыл басынан бергі кезеңге жəне 
жылға қайта есептеу (нақтыланған бағалау) жылдық жиынтық статистикалық деректер 
(ақпараттар) жəне ведомстволық статистикалық байқаулар бойынша алынған жылдық деректер 
негізінде есепті кезеңнен кейінгі жылдың қыркүйегінде жүзеге асырылады. 
3-тарау. Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табысының 

индекстерін есептеу
1-параграф. Атаулы ақшалай табыстың индексін есептеу

31. ХААТ серпінін бағалау үшін атаулы ақшалай табыстардың индексі есептеледі. 
32. Атаулы ақшалай табыстардың индексі базистік кезеңмен салыстырғанда есепті 

кезеңдегі атаулы ақшалай табыстардың өзгерісін сипаттайды жəне мынадай формула бой-
ынша анықталады:

,   (10)
мұндағы:

 – атаулы ақшалай табыстардың индексі; 

 - есепті кезеңдегі жан басына шаққандағы орташа атаулы ақшалай табыс; 

 - базистік кезеңдегі жан басына шаққандағы орташа атаулы ақшалай табыс.
2-параграф. Нақты ақшалай табыстың индексін есептеу

33. Нақты көріністе жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыс көрсеткішін есептеу 
тұтыну бағалары индексінің көмегімен жүргізіледі.

34. Нақты көріністе жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табысты есептеу ағымдағы 
көрсеткішті базистік кезеңнің салыстырмалы бағаларына келтіру əдісімен мына формула 
бойынша жүзеге асырылады:

 

,    (11)
мұндағы: 

 – нақты ақшалай табыстардың индексі; 

 – есепті кезеңдегі атаулы ақшалай табыстардың индексі;

 – есепті кезеңдегі тұтыну бағаларының индексі.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 21 қа-
занда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14350 
болып енгізілді.

______________________________________________________________________________

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ СТАТИСТИКА 

КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 23 қыркүйек                №217             Астана қаласы

Қаржылық делдалдық қызметтерінің шығарылымын 
есепке алу әдістемесін бекіту туралы

«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы 
Заңының 12-бабының 5) тармақшасына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 
жылғы 24 қыркүйектегі № 1011 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық эконо-
мика министрлігі туралы ереженің 17-тармағының 258) тармақшасына сəйкес, бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Қаржылық делдалдық қызметтерінің шығарылымын есепке алу 
əдістемеcі бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Ұлттық 
шоттар басқармасы Заң басқармасымен бірлесіп заңнамада белгіленген тəртіппен:

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

мерзімді баспа басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми 
жариялануға жіберілуін;

3) тіркелген бұйрықты алған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде баспа жəне электрондық 
түрде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне 
енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Ұлттық 
шоттар басқармасы осы бұйрықты жұмыс бабында басшылыққа алу жəне пайдалану үшін 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің құрылымдық 
бөлімшелеріне жəне аумақтық органдарына жеткізсін. 

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан
Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының орынба-

сарына (Қ.К. Орынханов) жүктелсін.
5. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 

қолданысқа енгізіледі. 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі 
Статистика комитетінің төрағасы Н.АЙДАПКЕЛОВ

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2016 жылғы 23 қыркүйектегі №217 бұйрығымен бекітілді

Қаржылық делдалдық қызметтерінің шығарылымын есепке алу əдістемесі
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Қаржылық делдалдық қызметтерінің шығарылымын есепке алу əдістемесі (бұдан əрі 
- Əдістеме) халықаралық стандарттарға сəйкес қалыптастырылатын жəне «Мемлекеттік ста-
тистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңына (бұдан əрі 
- Заң) сəйкес бекітілетін статистикалық əдіснамаға жатады.

2. Осы Əдістеме халықаралық стандарттарға сəйкес қаржылық делдалдық қызметтерінің 
шығарылымын есепке алу үшін Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі 
Статистика комитетінің (бұдан əрі - Комитет) пайдалануына арналған жəне Ұлттық шоттар 
жүйесінің мақсаттары үшін ғана қолданылады.

3. Осы Əдістеменің мақсаты институционалдық секторлардың өндіріс, табыстарды пай-
далану шоттарын жəне «ресурстар-пайдалану» мен «шығындар-шығарылым» кестелерін 
құру үшін пайдаланылатын қаржылық делдалдықтың жанама түрде өлшенетін қызметтерінің 
(бұдан əрі – ҚДЖӨҚ) шығарылымы мен пайдаланылу көрсеткіштерінің есептеулерін жетілдіру 
болып табылады. Осы Əдістемені қолдану қаржылық секторда құрылатын қосылған құнды 
бағалаудың сенімділігін арттыруға жəне экономика салаларында пайдалануға жəрдемдеседі.

4. Осы Əдістемеде келесі анықтамалар пайдаланылады:
1) депозиттер – банкке немесе басқа да депозиттік мекемеге сақтауға берілген, бірақ 

мерзімінің жəне белгілі бір шарттардың келуімен депозиттік келісімшартта белгіленген 
пайыздық мөлшерлемені төлеумен қайтаруға жататын ақшалай қаражат. Аударымдық жəне 
өзге де депозиттердің түрлері бар.

2) кредиттер (несиелер) – кредиторлар ақшалай қаражатты тікелей қарыз алушыларға 
ұсынған кезде пайда болатын қаржы құралдары, бұл беруге жатпайтын құжаттармен расталады.

3) қаржылық делдалдық – дебиторлардың қажеттіліктері мен кредиторлардың талапта-
рын сəйкестікке келтіру бойынша қызмет. Ол клиенттер оған сəйкес қарызға алатын жəне 
кредиттей алатын шарттардың баламалы жиынтығын ұсынатын қаржылық мекемелермен 
жүзеге асырылады.

2-тарау. 2008 жылғы ҰШЖ сəйкес ҚДЖӨҚ шығарылымын есептеу тəртібі
5. Банктер мен басқа да қаржылық мекемелердің делдалдық қызметі жинақтары бар жəне 

оларды инвестицияларды қаржыландыру үшін ресурстарды пайдаланатын институционалдық 
бірліктерге, қаржылық емес корпорацияларға қайтарымды негізде уақытша пайдалануға беретін 
əртүрлі институционалдық бірліктердің (үй шаруашылықтары мен кəсіпорындардың) бос қаржы 
ресурстарын тарту жəне шоғырландырудан тұрады. Банктер жəне басқа да қаржылық меке-
мелер жинақтайтын институционалдық бірліктер мен инвестициялайтын институционалдық 
бірліктер арасындағы делдал ретінде жүреді. Қаржылық мекемелердің делдалдық қызметі 
ресурстарды бір институционалдық бірліктерден өзгелерге беруге байланысты шығындарға 
ұшырайды, жəне өзіне белгілі тəуекелді жүктейді, қаржылық міндеттемелерді өзіне қабылдайды.

6. Несиелер қаржылық мекемелермен берілген жəне депозиттер қаржылық мекеме-
лерде орналастырылған кезде ҚДЖӨҚ шығарылымы несиелермен жəне депозиттермен 
операцияларға қатысты анықталады. ҚДЖӨҚ шығарылымын есептеу кезінде есепке құнды 
қағаздармен операциялар нəтижесінде пайда болатын меншіктен түскен табыстарды есеп-
теулерге қосылмайды, өйткені құнды қағаздармен жасалатын операциялар делдалдық болып 
табылмайды. Қаржылық мекемелер құнды қағаздарды нарықта сатып алғанда немесе сатқанда 
олар бұл қағаздардың бағасына əсер етпейді.

7. Банкаралық айқындамалар сəйкестендіріледі жəне құралдардың жеке санаты ретінде 
көрсетіледі. Бұл банкаралық несиелер мен депозиттердің өзге несиелер мен депозиттерден 
ажырату мүмкіндігін қарастыру себептерінің бірі. Екінші себеп қаржылық делдалдықтың жа-
нама түрде өлшенетін қызметтерінің төлемін есептеумен байланысты. ҚДЖӨҚ есептеу үшін 
банктердің банктік емес клиенттерінің несилері мен депозиттері қалдықтарының шамалары 
пайдаланылады жəне банктер алатын немесе төлейтін пайыздар мен дəл сол несилер мен 
депозиттер қалдықтарына пайыздың базистік мөлшерлемесін қолдану жолымен есептелген 
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пайыздар арасындағы айырмашылық есептеледі. Банктер арасындағы қатынастарда ҚДЖӨҚ 
төленеді немесе төленбейді, банктер бір-бірінен қарыз алады немесе бір-біріне тəуекел 
факторын қоспайтын мөлшерлеме бойынша қаражат ұсынады. Бұл себептер бойынша 
банкаралық несиелер мен депозиттер өзге несиелер мен депозиттерден ажыратылады 
(ҰШЖ 2008, 11.56-тармақ).

8. Пайыздың базистік мөлшерлемесінің есептелуі осы Əдістемеге 1-қосымшада келтірілген. 
ҚДЖӨҚ шығарылымын есептеу кезінде базистік мөлшерлеме ретінде банкаралық пайыздық 
мөлшерлеме пайдаланылады. Банкаралық пайыздық мөлшерлемені есептеу үшін жеткілікті 
бастапқы ақпарат жоқ. Бұл Əдістемеде базистік мөлшерлемені баламалы есептеу – несие-
лерге жəне депозиттерге пайыздың мөлшерлемелері арасындағы орташа мəнді пайдалану 
сипатталған.

9. Базистік мөлшерлемені есептеу үшін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми 
интернет-ресурсына орналастырылған деректері:

1) несиелер мен депозиттердің қалдықтары жөніндегі деректер;
2) алынған жəне төленген пайыздар жөніндегі деректер пайдаланылады.
10. Есептеулерде несиелер мен депозиттердің қорлары бойынша кезең соңындағы дерек-

тер пайдаланылған. Несиелер мен депозиттердің кезеңдегі орташа қалдықтары сəйкесінше 
ағымдағы айғы несиелер мен депозиттердің өткен аймен арифметикалық орташа ретінде 
есептелген.

11. Несиелер мен депозиттер бойынша пайыздардың мөлшерлемелері алынған жəне 
төленген пайыздардың тиісінше орташа алғанда кезеңдегі несиелер мен депозиттердің 
қалдықтарына қатынасымен есептеледі. Несиелер мен депозиттер бойынша пайыздың 
мөлшерлемесін есептеу формуласы:

мұндағы:

 – несиелер бойынша пайыздың мөлшерлемесі;

 – депозиттер бойынша пайыздың мөлшерлемесі;

 – несиелер бойынша пайыздар;

 – депозиттер бойынша пайыздар;

 – орташа алғанда есептік кезеңдегі несиелердің қалдықтары;

 – есептік кезеңдегі депозиттердің орташа қалдықтары;
12. Базистік мөлшерлеме келесі формула бойынша есептеледі:

мұндағы:

 – пайыздың базистік мөлшерлемесі;

 – несиелер бойынша пайыздың мөлшерлемесі;

 – депозиттер бойынша пайыздың мөлшерлемесі;

 – орташа алғанда кезеңдегі несие қалдықтарының қалдықтардың жалпы 
құрылымындағы үлес салмағы;

D – орташа алғанда кезеңдегі депозит қалдықтарының қалдықтардың жалпы 
құрылымындағы үлес салмағы.

13. ҚДЖӨҚ шығарылымын есептеу осы Əдістемеге 2-қосымшада келтірілген. ҚДЖӨҚ 
шығарылымын есептеу несиелермен жəне депозиттермен операциялар үшін жеке жүргізіледі. 
Несиелермен операциялар үшін ҚДЖӨҚ шығарылымы есептік кезеңдегі несиелердің орташа 
қалдығын несиелер бойынша пайыз мөлшерлемесі мен пайыздың базистік мөлшерлемесі 
арасындағы айырмашылыққа көбейту жолымен есептеп шығарылады. Депозиттермен 
операциялар үшін ҚДЖӨҚ шығарылымы есептік кезеңдегі депозиттердің орташа қалдығын 
пайыздың базистік мөлшерлемесі мен депозиттер бойынша пайыз мөлшерлемесі арасындағы 
айырмашылыққа көбейту арқылы есептеп шығарылады. Несиелер мен депозиттер бойынша 
ҚДЖӨҚ шығарылымын есептеу формулалары келесідей:

,

,
мұндағы:

 – несиелер бойынша ҚДЖӨҚ шығарылымы;

 – депозиттер бойынша ҚДЖӨҚ шығарылымы;

 – орташа алғанда есептік кезеңдегі несиелердің қалдықтары;

 – орташа алғанда есептік кезеңдегі депозиттердің қалдықтары;

 – несиелер бойынша пайыздың мөлшерлемесі;

 – депозиттер бойынша пайыздың мөлшерлемесі;

 – пайыздың базистік мөлшерлемесі.
14. ҚДЖӨҚ шығарылымының жалпы мөлшері несиелер бойынша ҚДЖӨҚ мен депозиттер 

бойынша ҚДЖӨҚ шығарылымдарын қосу арқылы алынады:

мұндағы:
 – несиелер бойынша ҚДЖӨҚ шығарылымы;
 – депозиттер бойынша ҚДЖӨҚ шығарылымы.

3-тарау. Пайдаланушылар бойынша КДЖӨҚ шығарылымын бөлу тəртібі
15. Экономика секторлары бойынша ҚДЖӨҚ шығарылымын бөлу үшін экономика секторла-

ры бөлінісіндегі кредиттер мен депозиттер бойынша деректер пайдаланылады. Экономиканың 
институционалдық секторлары бөлінісінде несиелер бойынша ҚДЖӨҚ шығарылымы кре-
диттер құрылымына қарай бөлінеді, депозиттер бойынша ҚДЖӨҚ шығарылымы депозиттер 
құрылымына қарай бөлінеді. Экономиканың институционалдық секторлары бөлінісіндегі кре-
диттер мен депозиттердің құрылымы осы Əдістемеге 3-қосымшада келтірілген.

16. Үй шаруашылықтары секторы үш кіші секторға бөлінеді:
1) тұрғын үй иелері;
2) түпкілікті тұтынушылар;
3) корпорацияланбаған кəсіпорындар.
17. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің статистикалық жарияланымдарында 

банк кредиттері бойынша кредиттеу объектілеріне қарай құрылысқа жəне азаматтардың 
тұрғын үй сатып алуға арналған кредиттері мен азаматтардың тұтынушылық мақсаттарына 
арналған кредиттерінің ақпараты бар, бұл ақпарат негізінде олардың үй шаруашылықтары 
секторының кредиттеріндегі үлесі анықталады, кредиттердің қалған бөлігі корпорацияланбаған 
кəсіпорындардың кредиттеріне жатады. Осы есептік үлестер бойынша үй шаруашылықтары 
секторының ҚДЖӨҚ шығарылымы бөлінеді. Экономика секторлары бойынша ҚДЖӨҚ 
шығарылымын бөлу нəтижесі осы Əдістемеге 4-қосымшада келтірілген.

18. Институционалдық секторлар-пайдаланушылар бойынша ҚДЖӨҚ шығарылымын есеп-
теу пайдалану элементтері бойынша оны бөлу үшін қажетті деректерді алуға мүмкіндік береді. 
Қаржылық емес жəне қаржылық корпорациялар, мемлекеттік басқару, үй шаруашылықтарына 
қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар (бұдан əрі – ҮШҚКЕҰ) секторлары 
жəне үй шаруашылықтарының кіші секторлары – өздері тұратын тұрғын үй иелері жəне 
корпорацияланбаған кəсіпорындардың иелері үшін ҚДЖӨҚ шығарылымы – осы секторлардың 
аралық тұтынуына жатады. Үй шаруашылықтары-тұтынушылардың кіші секторы үшін ҚДЖӨҚ 
шығарылымы үй шаруашылықтары секторының түпкілікті тұтынуына жатады.

19. Аралық тұтынуға қаржылық емес сектордың ҚДЖӨҚ шығарылымын бөлу осы Əдістемеге 
5-қосымшада келтірілген. Келтірілген есептеулерден көрініп тұрғандай аралық шығындарға 
бөлу үшін экономика салаларындағы банктердің кредиттері жөніндегі ақпарат пайдаланылған.

Мемлекеттік басқарудың ҚДЖӨҚ шығарылымы «Мемлекеттік басқару жəне қорғаныс; 
міндетті əлеуметтік сақтандыру» саласын пайдалануға жатады.

Қалған секторлардың ҚДЖӨҚ шығарылымы тиісті секторлардың аралық тұтыну құрылымы 
бойынша бөлінеді.

4-тарау. ҚДЖӨҚ экспортын есептеу
20. ҚДЖӨҚ шығарылымын толық бағалау үшін несиелер резиденттердің қаржылық 

мекемелерімен бейрезиденттерге берілген жəне бейрезиденттердің депозиттері резидент-
тердің қаржылық мекемелеріне орналастырған кездегі несиелермен жəне депозиттермен 
операцияларға қатысты анықталатын ҚДЖӨҚ экспорты да бағаланады.

21. ҚДЖӨҚ экспортын қалыптастыру кезінде халықаралық инвестициялық айқындама мен 
төлем балансы бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына 
орналастырылған деректері ақпараттық негіз болып табылады.

22. Экспортқа ҚДЖӨҚ шығарылымын есептеулердің тəсілі ішкі экономика үшін ҚДЖӨҚ 
шығарылымын есептеулерге ұқсас, яғни ҚДЖӨҚ экспорты базистік пайыздық мөлшерлеме 
тұжырымдамасын пайдалану арқылы есептеледі.

23. Банкаралық кредиттер мен депозиттер базистік мөлшерлеме бойынша немесе соған 
жақын ұсынылады, бұл жағдайда ҚДЖӨҚ болмайды. Сапалы базистік пайыздық мөлшерлемені 
есептеу бейрезиденттерден алынған пайыздар жəне бейрезиденттерге төленген пайыздар 
жөніндегі төлем балансының деректері резиденттер банктері мен бейрезиденттер банктері 
арасындағы түсімдер мен төлемдерді қосқан кезде қиындай түседі. ҚДЖӨҚ экспортын есепте-
уде базистік мөлшерлеме ретінде ішкі экономиканың базистік мөлшерлемесі пайдаланылады, 
пайыздың базистік мөлшерлемесінің есептелуі осы Əдістемеге 1-қосымшада көрсетілген.

24. ҚДЖӨҚ экспорты көрсетілетін қызметтер экспортының құрамында ескеріледі. ҚДЖӨҚ 
экспортын есептеу осы Əдістемеге 6-қосымшада келтірілген.

Қаржылық делдалдық қызметтерінің шығарылымын есепке алу əдістемесіне 1-қосымша

Пайыздың базистік мөлшерлемесінің есептелуі
Кезең Қалдықтары, млн.теңге Алынған (төленген) пай-

ыздар, млн.теңге
Кезеңге орташа 

қалдықтары, млн.теңге
несиелердің депозит-

тердің
несиелер 
бойынша

депозиттер 
бойынша

несиелер-дің депозит-
тердің

1 2 3 4 5 6
12.12 9 958 040 8 994 735
01.13 9 902 445 9 073 532 87 823 32 446 9 930 243 9 034 134
02.13 10 002 721 9 126 719 81 231 31 366 9 952 583 9 100 126
03.13 10 118 207 9 649 854 81 587 32 687 10 060 464 9 388 287
04.13 10 258 633 9 612 620 87 300 32 329 10 188 420 9 631 237
05.13 10 373 628 9 858 172 104 479 33 786 10 316 131 9 735 396
06.13 10 544 984 10 055 355 69 614 33 297 10 459 306 9 956 764
07.13 10 707 692 10 205 826 113 734 36 483 10 626 338 10 130 591
08.13 10 782 777 9 882 913 70 212 33 865 10 745 235 10 044 370
09.13 10 935 689 10 104 699 91 948 34 404 10 859 233 9 993 806
10.13 11 040 434 10 242 495 95 849 36 167 10 988 062 10 173 597
11.13 11 251 456 9 935 252 111 228 35 833 11 145 945 10 088 874
12.13 11 291 548 10 085 857 98 193 36 900 11 271 502 10 010 555
01.14 11 314 974 10 484 454 96 382 37 409 11 303 261 10 285 156
02.14 12 069 376 11 032 811 90 890 36 018 11 692 175 10 758 633
03.14 12 166 613 11 476 295 99 771 37 365 12 117 995 11 254 553
04.14 12 229 635 11 423 070 98 549 37 434 12 198 124 11 449 683
05.14 12 306 369 11 523 747 101 519 39 304 12 268 002 11 473 409
06.14 12 163 324 11 959 245 100 803 39 016 12 234 847 11 741 496
07.14 12 185 597 11 985 061 105 375 40 943 12 174 461 11 972 153
08.14 12 179 053 11 970 059 104 443 40 434 12 182 325 11 977 560
09.14 12 228 285 12 097 531 105 755 41 702 12 203 669 12 033 795
10.14 12 163 423 12 276 223 110 736 41 430 12 195 854 12 186 877
11.14 12 212 913 11 752 291 109 093 41 260 12 188 168 12 014 257
12.14 12 105 684 11 694 235 110 463 38 376 12 159 299 11 723 263
01.15 12 165 954 11 367 374 107 906 39 913 12 135 819 11 530 805
02.15 12 080 763 11 266 376 98 814 37 712 12 123 359 11 316 875
03.15 12 045 438 11 284 994 110 173 40 688 12 063 101 11 275 685
04.15 12 103 029 11 248 321 108 777 39 847 12 074 234 11 266 658
05.15 12 068 251 11 446 876 110 673 39 807 12 085 640 11 347 599
06.15 10 711 452 11 939 252 81 437 29 746 11 389 852 11 693 064
07.15 10 639 991 11 802 886 114 601 40 904 10 675 722 11 871 069
08.15 11 378 882 13 205 479 117 531 41 708 11 009 437 12 504 183
09.15 11 834 094 14 295 026 121 726 45 144 11 606 488 13 750 253
10.15 11 964 441 14 573 731 126 441 46 226 11 899 268 14 434 379
11.15 12 368 582 15 494 199 128 237 48 846 12 166 512 15 033 965
12.15 12 674 245 15 970 481 132 694 53 496 12 521 414 15 732 340
кестенің жалғасы

Пайыздың 
мөлшерлемелері, %

Қалдықтар 
барлығы, млн.

теңге

Салмақтары, % Пайыздың базистік 
мөлшерле-месі, %

несиелер 
бойынша

депозиттер 
бойынша

несиелер-
дің

депозит-
тердің

7=3/5% 8=4/6% 9=5+6 10=5/9% 11=6/9% 12=(7*10+8*11)/100

0,9 0,4 18 964 376 52,4 47,6 0,6
0,8 0,3 19 052 709 52,2 47,8 0,6
0,8 0,3 19 448 751 51,7 48,3 0,6
0,9 0,3 19 819 657 51,4 48,6 0,6
1,0 0,3 20 051 527 51,4 48,6 0,7
0,7 0,3 20 416 070 51,2 48,8 0,5
1,1 0,4 20 756 929 51,2 48,8 0,7
0,7 0,3 20 789 604 51,7 48,3 0,5
0,8 0,3 20 853 039 52,1 47,9 0,6
0,9 0,4 21 161 659 51,9 48,1 0,6
1,0 0,4 21 234 819 52,5 47,5 0,7
0,9 0,4 21 282 057 53,0 47,0 0,6
0,9 0,4 21 588 417 52,4 47,6 0,6
0,8 0,3 22 450 808 52,1 47,9 0,6
0,8 0,3 23 372 548 51,8 48,2 0,6
0,8 0,3 23 647 807 51,6 48,4 0,6
0,8 0,3 23 741 411 51,7 48,3 0,6
0,8 0,3 23 976 343 51,0 49,0 0,6
0,9 0,3 24 146 614 50,4 49,6 0,6
0,9 0,3 24 159 885 50,4 49,6 0,6
0,9 0,3 24 237 464 50,4 49,6 0,6
0,9 0,3 24 382 731 50,0 50,0 0,6
0,9 0,3 24 202 425 50,4 49,6 0,6
0,9 0,3 23 882 562 50,9 49,1 0,6
0,9 0,3 23 666 624 51,3 48,7 0,6
0,8 0,3 23 440 234 51,7 48,3 0,6
0,9 0,4 23 338 786 51,7 48,3 0,6
0,9 0,4 23 340 891 51,7 48,3 0,6
0,9 0,4 23 433 239 51,6 48,4 0,6
0,7 0,3 23 082 916 49,3 50,7 0,5
1,1 0,3 22 546 791 47,3 52,7 0,7

(Соңы. Басы 25-бетте) Пайыздың 
мөлшерлемелері, %

Қалдықтар 
барлығы, млн.

теңге

Салмақтары, % Пайыздың базистік 
мөлшерле-месі, %

несиелер 
бойынша

депозиттер 
бойынша

несиелер-
дің

депозит-
тердің

7=3/5% 8=4/6% 9=5+6 10=5/9% 11=6/9% 12=(7*10+8*11)/100
1,1 0,3 23 513 619 46,8 53,2 0,7
1,0 0,3 25 356 741 45,8 54,2 0,7
1,1 0,3 26 333 646 45,2 54,8 0,7
1,1 0,3 27 200 477 44,7 55,3 0,7
1,1 0,3 28 253 754 44,3 55,7 0,7

Қаржылық делдалдық қызметтерінің шығарылымын есепке алу əдістемесіне 
2-қосымша

Қаржылық делдалдықтың жанама түрде өлшенетін қызметтерінің
шығарылымын есептеу

Кезең ҚДЖӨҚ, млн.теңге ҚДЖӨҚ барлығы, млн.
теңгенесиелер бойынша депозиттер бойынша

13*=(7-12)%*5 14*=(12-8)%*6 15*=13+14
01.13 24 847 24 847 49 694
02.13 22 414 22 414 44 827
03.13 22 475 22 475 44 951
04.13 25 804 25 804 51 608
05.13 33 344 33 344 66 688
06.13 16 892 16 892 33 784
07.13 36 832 36 832 73 664
08.13 16 419 16 419 32 838
09.13 26 150 26 150 52 301
10.13 27 300 27 300 54 600
11.13 34 037 34 037 68 074
12.13 26 645 26 645 53 289
01.14 26 332 26 332 52 663
02.14 24 798 24 798 49 595
03.14 28 670 28 670 57 340
04.14 28 405 28 405 56 811
05.14 28 751 28 751 57 502
06.14 29 455 29 455 58 910
07.14 31 603 31 603 63 206
08.14 31 390 31 390 62 781
09.14 31 510 31 510 63 020
10.14 34 625 34 625 69 250
11.14 33 376 33 376 66 752
12.14 34 685 34 685 69 370
01.15 32 107 32 107 64 214
02.15 28 203 28 203 56 405
03.15 32 197 32 197 64 395
04.15 31 894 31 894 63 789
05.15 33 063 33 063 66 127
06.15 26 576 26 576 53 152
07.15 40 970 40 970 81 941
08.15 42 973 42 973 85 946
09.15 45 345 45 345 90 689
10.15 48 418 48 418 96 837
11.15 49 030 49 030 98 059
12.15 50 179 50 179 100 358

Ескертпе:
ҚДЖӨҚ - қаржылық делдалдықтың жанама түрде өлшенетін қызметтер,
* бағаналарды нөмірлеу осы Əдістеменің 1-қосымшасындағы кестенің бағаналарын нөмір-

леудің жалғасы болып табылады.

Қаржылық делдалдық қызметтерінің шығарылымын есепке алу əдістемесіне 3-қосымша

Экономиканың институционалдық секторлары бөлінісіндегі кредиттер мен 
депозиттердің құрылымы 

Кезең Экономика секторлары бойынша кредиттер, млн.теңге
Қаржылық 
емес корпо-
рациялар 
секторы

Қаржылық 
корпорация-
лар секторы

Мемлекеттік 
басқару сек-

торы

Үй шаруашы-
лықтары 
секторы

ҮШҚКЕҰ 
секторы

Экономика 
тұтастай

2013 9 244 320 244 763 90 3 780 843 1 449 13 271 466
2014 9 617 293 263 049 119 4 174 311 1 940 14 056 711
2015 9 284 783 2 537 025 297 4 379 163 2 159 16 203 427
Кестенің жалғасы

Экономика секторлары бойынша кредиттердің құрылымы, %
Қаржылық емес 
корпорация-лар 

секторы

Қаржылық 
корпорация-
лар секторы

Мемлекеттік 
басқару сек-

торы

Үй шаруашы-
лықтары 
секторы

ҮШҚКЕҰ сек-
торы

Экономика 
тұтастай

69,66 1,84 0,00 28,49 0,01 100
68,42 1,87 0,00 29,70 0,01 100
57,30 15,66 0,00 27,03 0,01 100

Кезең Экономика секторлары бойынша депозиттер, млн.теңге 
Қаржылық 
емес корпо-
рациялар 
секторы

Қаржылық 
корпорация-
лар секторы

Мемлекеттік 
басқару сек-

торы

Үй шаруашы-
лықтары 
секторы

ҮШҚКЕҰ 
секторы

Экономика 
тұтастай

2013 4 727 907 794 047 108 3 905 141 411 755 9 838 958
2014 4 985 361 1 247 314 211 4 397 476 503 348 11 133 710
2015 6 195 239 1 556 554 908 6 792 709 932 379 15 477 789
Кестенің жалғасы

Экономика секторлары бойынша депозиттердің құрылымы, %
Қаржылық емес 
корпорациялар 

секторы

Қаржылық 
корпорация-
лар секторы

Мемлекеттік 
басқару сек-

торы

Үй шаруашы-
лықтары 
секторы

ҮШҚКЕҰ сек-
торы

Экономика 
тұтастай

48,05 8,07 0,00 39,69 4,18 100,00
44,78 11,20 0,00 39,50 4,52 100,00
40,03 10,06 0,01 43,89 6,02 100,00

Ескертпе:
ҮШҚКЕҰ - үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар.

Қаржылық делдалдық қызметтерінің шығарылымын есепке алу əдістемесіне 
4-қосымша

Экономика секторлары бойынша қаржылық делдалдықтың жанама түрде өлшенетін 
қызметтерінің шығарылымын бөлу нəтижесі

Кезең

Секторлар (несиелер + депозиттер) бойынша ҚДЖӨҚ, млн.теңге
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2013 368 615 31 049 6 213 509 55 365 124 318 33 826 13 140 626 318

2014 411 577 47 538 10 251 586 59 768 155 598 36 220 16 488 727 200

2015 448 639 118 530 35 326 877 76 895 195 355 54 627 27 829 921 911

Ескертпе:
ҚДЖӨҚ - қаржылық делдалдықтың жанама түрде өлшенетін қызметтер,
ҮШҚКЕҰ - үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар.

Қаржылық делдалдық қызметтерінің шығарылымын есепке алу əдістемесіне 
5-қосымша

Аралық тұтынуға қаржылық емес сектордың қаржылық делдалдықтың жанама 
түрде өлшенетін қызметтерінің шығарылымын бөлу 

Қызмет түрлері
Банктердің кредиттері, кезең соңына, 

млн.теңге
2013 2014 2015

Экономика салалары бойынша барлығы 11 291 548 12 105 684 12 674 245
одан:
Өнеркəсіп 1 282 613 1 369 226 1 698 638
соның ішінде:
1. Кен өндіру өнеркəсібі жəне карьерлерді қазу 309 262 298 631 456 300
2. Өңдеу өнеркəсібі 876 452 948 894 1 037 772
соның ішінде:
Сусындар мен темекі өнімдерін қоса алғанда тамақ 
өнімдерін өндіру 

334 297 341 134 306 635

одан:
Сусындарды қоса алғанда тамақ өнімдерін өндіру 334 259 332 525 306 635
Тоқыма бұйымдарын жəне киім өндіру 26 993 18 329 9 255
Былғары жəне оған жататын өнімдерді өндіру 4 308 2 693 1 379
Жиһаздан басқа ағаштан жəне тоздан жасалған 
бұйымдарды өндіру; сабаннан жəне өруге арналған 
материалдан жасалған бұйымдар өндіру 

9 657 8 543 5 858

Қағаз жəне қағаздан жасалған өнімдер өндіру; 
жазылған материалдарды басып шығару жəне 
жаңғырту 

20 975 25 466 37 335

Кокс жəне мұнай өңдеу өнімдерін өндіру 29 405 18 202 50 196
Химиялық өнеркəсіп өнімдерін өндіру; 
негізгі фармацевтикалық өнімдерді өндіру

63 540 79 342 71 569

Резеңке жəне пластмасса бұйымдарын өндіру 18 468 28 702 28 928
Өзге де металл емес минералдық өнімдерді өндіру 138 930 153 612 163 033
Металлургия өнеркəсібі; машиналар мен жабдық-
тардан басқа дайын металл бұйымдарын жасау

109 470 132 799 194 260

Басқа санаттарға кіргізілмеген машиналар мен 
жабдықтар жасау 

30 361 33 149 30 104

Компьютерлер, электрондық жəне оптикалық 
бұйымдарды жасау; электр жабдықтарын жасау 

31 687 42 362 45 242

Автокөлік құралдарын, трейлерлер жəне жартылай 
тіркемелер жасау; өзге де көлік құралдарын жасау 

25 031 27 824 50 036

Өңдеу өнеркəсібінің өзге де салалары 33 329 36 737 43 942
3. Өнеркəсіптің өзге де салалары 96 899 121 701 204 566
Ауыл, орман жəне балық шаруашылығы 375 431 485 002 653 643
Өсімдік жəне мал шаруашылығы, аңшылық жəне 
осы салаларда қызметтер ұсыну 

373 921 483 328 651 655

Орман шаруашылығы жəне ағаш дайындау 616 509 702
Балық шаруашылығы жəне аквадақыл 894 1 164 1 286
 Құрылыс 1 383 302 1 143 174 991 740
Көлік жəне қоймалау 395 590 434 385 609 183
соның ішінде:
Құрлық көлігі жəне құбырмен тасымалдау 98 919 92 821 91 105
Су көлігі 24 897 28 429 32 614
Əуе көлігі 24 721 18 722 40 454
Қойма шаруашылығы жəне қосалқы көлік қызметі; 
почталық жəне курьерлік қызмет 

247 054 294 413 445 010

Ақпарат жəне байланыс 89 929 96 925 136 715
Көтерме жəне бөлшек сауда; автомобильдерді 
жəне мотоциклдерді жөндеу

2 207 340 2 419 861 2 645 676

Басқа салалар 1 530 198 1 717 692 1 557 031
Басқалар (өндірістік емес сала, жеке қызмет) 4 027 146 4 439 419 4 381 619

Кестенің жалғасы

Кредиттер құрылымы, % Қаржылық емес сектордың ҚДЖӨҚ,
млн.теңге

2013 2014 2015 2013 2014 2015
100,0 100,0 100,0 368 615 411 577 448 639

11,4 11,3 13,4 65 083 73 509 91 898
0 0 0

2,7 2,5 3,6 15 693 16 033 24 686
7,8 7,8 8,2 44 473 50 943 56 144

0 0 0
3,0 2,8 2,4 16 963 18 314 16 589

2 462 0
3,0 2,7 2,4 16 961 17 852 16 589
0,2 0,2 0,1 1 370 984 501
0,0 0,0 0,0 219 145 75
0,1 0,1 0,0 490 459 317
0,2 0,2 0,3 1 064 1 367 2 020
0,3 0,2 0,4 1 492 977 2 716
0,6 0,7 0,6 3 224 4 260 3 872
0,2 0,2 0,2 937 1 541 1 565
1,2 1,3 1,3 7 050 8 247 8 820
1,0 1,1 1,5 5 555 7 130 10 510
0,3 0,3 0,2 1 541 1 780 1 629
0,3 0,3 0,4 1 608 2 274 2 448
0,2 0,2 0,4 1 270 1 494 2 707
0,3 0,3 0,3 1 691 1 972 2 377
0,9 1,0 1,6 4 917 6 534 11 067
3,3 4,0 5,2 19 050 26 038 35 363
3,3 4,0 5,1 18 974 25 948 35 255
0,0 0,0 0,0 31 27 38
0,0 0,0 0,0 45 63 70

Кредиттер құрылымы, % Қаржылық емес сектордың ҚДЖӨҚ,
млн.теңге

2013 2014 2015 2013 2014 2015
12,3 9,4 7,8 70 192 61 373 53 654
3,5 3,6 4,8 20 073 23 321 32 957

0 0 0
0,9 0,8 0,7 5 019 4 983 4 929
0,2 0,2 0,3 1 263 1 526 1 764
0,2 0,2 0,3 1 254 1 005 2 189
2,2 2,4 3,5 12 536 15 806 24 075
0,8 0,8 1,1 4 563 5 204 7 396

19,5 20,0 20,9 112 006 129 914 143 134
13,6 14,2 12,3 77 646 92 217 84 237
35,7 36,7 34,6

Ескертпе:
ҚДЖӨҚ - қаржылық делдалдықтың жанама түрде өлшенетін қызметтер

Қаржылық делдалдық қызметтерінің шығарылымын есепке алу əдістемесіне 
6-қосымша

Қаржылық делдалдықтың жанама түрде өлшенетін қызметтерінің экспортын есептеу

Кезең Орташа алғанда кезеңдегі 
қалдықтары, млн.теңге

Пайыздың мөлшерлемелері, 
%

Қалдықтар 
барлығы, 
млн.теңгекредиттердің депозиттердің кредиттер 

бойынша
депозиттер 
бойынша

1 2 3 4 5=1+2
2013 1 763 409 245 342 10,3 4,2 2 008 751
2014 2 164 877 305 863 10,2 4,0 2 470 740
2015 777 756 229 603 11,5 3,9 1 007 359

Кестенің жалғасы

Салмақтары, % Пайыздың 
базистік мөл-
шерлемесі, %

ҚДЖӨҚ, млн.теңге ҚДЖӨҚ 
барлығы, 
млн.теңге

кредиттердің депозиттердің кредиттер 
бойынша

депозиттер 
бойынша

6=1/5% 7=2/5% 8=(3*6+4*7)/100 9=(3-8)%*1 10=(8-4)%*2 11=9+10
87,8 12,2 9,6 13 227 13 227 26 454
87,6 12,4 9,4 16 465 16 465 32 931
77,2 22,8 9,8 13 387 13 387 26 773

Ескертпе:
ҚДЖӨҚ - қаржылық делдалдықтың жанама түрде өлшенетін қызметтер

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 25 қа-
занда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14362 
болып енгізілді.

______________________________________________________________________________

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ СТАТИСТИКА 

КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 29 қыркүйек           №221           Астана қаласы 

Орта есеппен жан басына шаққандағы ақшалай табысы 
әртүрлі деңгейдегі халық топтары үшін баға индексін 

есептеу әдістемесін бекіту туралы

«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы 
Заңының 12-бабының 5) тармақшасына жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 
24 қыркүйектегі №1011 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық экономи-
ка министрлігі туралы ереженің 17-тармағының 258) тармақшасына сəйкес, бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Орта есеппен жан басына шаққандағы ақшалай табысы əртүрлі 
деңгейдегі халық топтары үшін баға индексін есептеу əдістемесі бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Баға 
статистикасы басқармасы Заң басқармасымен бірлесіп заңнамада белгіленген тəртіппен:

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

мерзімді баспа басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми 
жариялануға жіберілуін;

3) тіркелген бұйрықты алған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде баспа жəне электрондық 
түрде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне 
енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының орынбасарына (Қ.К. Орынханов) 
жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі 
Статистика комитетінің төрағасы Н.АЙДАПКЕЛОВ

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2016 жылғы 29 қыркүйек №221 бұйрығымен бекітілді

Орта есеппен жан басына шаққандағы ақшалай табысы əртүрлі деңгейдегі халық топ-
тары үшін баға индексін есептеу əдістемесі

1-бөлім. Жалпы ережелер
1. Осы Орта есеппен жан басына шаққандағы ақшалай табысы əртүрлі деңгейдегі 

халық топтары үшін баға индексін есептеу əдістемесі (бұдан əрі – Əдістеме) халықаралық 
стандарттарға сəйкес қалыптастырылатын жəне «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан 
Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңына сəйкес бекітілетін статистикалық 
əдіснамаға жатады.

2. Əдістеме жалпымемлекеттік статистикалық байқау шеңберінде қалыптастырылған ресми 
статистикалық ақпаратты пайдалана отырып орта есеппен жан басына шаққандағы ақшалай 
табысы əртүрлі деңгейдегі халық топтары үшін баға индексін есептеу əдісін белгілейді жəне 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті қолданады.

3. Əдістеме Халықаралық еңбек ұйымы, Халықаралық Валюта Қоры, Экономикалық 
ынтымақтастық жəне даму ұйымы, Еуропалық қауымдастықтың статистикалық бюросы, Біріккен 
Ұлттар Ұйымының Еуропалық экономикалық комиссиясы жəне Дүниежүзілік Банкі дайындаған 
«Тұтыну бағаларының индексі жөніндегі нұсқау: теория жəне тəжірибе» (2004 жыл) стандарт-
тары мен ұсынымдарын есепке ала отырып əзірленген. 

4. Халықтың жеке тұтынуы үшін сатып алынатын тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
белгіленген қоржынына бағалардың орташа деңгейінің уақытқа қарай өзгерісін сипаттайтын 
тұтыну бағалары индексінің (бұдан əрі – ТБИ) ақпараттық ағындары негізінде базалық халықтың 
түрлі ішкі топтарына жататын бірқатар туынды баға индекстері есептеледі. Оларды құрастыру 
ақшалай табыстар деңгейінің саралануына байланысты халықтың түрлі топтарының тауар-
лар мен көрсетілетін қызметтерді тұтыну құрылымындағы өзгешеліктің болуына негізделген.

Орта есеппен жан басына шаққандағы ақшалай табысы əртүрлі деңгейдегі халық топта-
ры үшін баға индексі (бұдан əрі – халық топтары үшін баға индексі) ақшалай табыстары жəне 
тұтыну құрылымы əртүрлі деңгейдегі халықтың нақты топтары үшін тұтыну тауарлары мен 
көрсетілетін қызметтерге бағаның өзгеруін сипаттайды. Халық топтары үшін баға индексін есеп-
теу мақсатында олардың өсуіне қарай сараланып тұтынуға жұмсалған бірқатар табыстардың 
децильдік бөлінісінен ең төмен жəне ең жоғары табыстары бар халық топтары таңдалған.

Қалыптастырылады:
1) ақшалай табысы ең төмен халықтың топтарына арналған бағалар индексі;
2) ақшалай табысы ең жоғары халықтың топтарына арналған бағалар индексі.
5. Халық топтары үшін баға индексін есептеу кезінде ТБИ құрастырудың келесі стан-

дарттары сақталады: 
1) тауарлар мен көрсетілетін қызметтерге бағаның өзгеруі сауда нүктелерінің жəне қызмет 

көрсету объектілерінің іріктемелі жиынтығын бағалық зерттеу нəтижелері бойынша алынған 
жəне ТБИ-де ескерілген өзгеріске сəйкес келеді;

2) халық топтарына байланысты сараланған тауарлар мен көрсетілетін қызметтер 
жиынтығы ТБИ тұтыну қоржынынан іріктемені көрсетеді; 

3) салмақтау сызбасы баға индексіне енгізілген шығындардың баптары бойынша ең аз жəне 
ең көп табыстары бар халықтың тұтыну шығыстарының құрылымын көрсетеді;

4) агрегатталған статистикалық көрсеткіштерді есептеу Ласпейрестің түрлендiрiлген фор-
муласы бойынша жүзеге асырылады;

5) өткен жылғы тиісті кезеңдерге қатысты баға индекстерін есептеу бірыңғай базистік кезеңге 
индекстердің серпінділік қатары арқылы базистік əдіспен жүргізіледі. 

6. Халық топтары үшін баға индексі əлеуметтік-экономикалық талдау мақсатында 
қолданылады.

2-бөлім. Ақпараттық ағындар, тауарлар мен көрсетілетін қызметтер жиынтығы, 
салмақтық құрауыштар

7. Халық топтары үшін баға индексін есептеуде келесі ақпараттық ағындар:
1) үй шаруашылықтарының шығыстары мен табыстары туралы жалпымемлекеттік 

статистикалық байқау деректері; 
2) ТБИ есептеу үшін тұтыну тауарлары мен көрсетілетін қызметтердің бағаларына 

жалпымемлекеттік статистикалық байқау нəтижелері қолданылады. 
Олардың негізінде индекске енетін тауарлар мен көрсетілетін қызметтер жиынтығы, 

олардың салмақтық құрауыштары жəне тиісті тауар ұстанымы бойынша бағаның жеке өзгеруі 
анықталады.

Халық топтары үшін баға индексі өңірлер бойынша жəне орташа алғанда республика 
бойынша қалыптастырылады. Өңірлік баға индекстері өңірлердің тұтыну тауарлары мен 
көрсетілетін қызметтеріне жəне тиісті халық топтарының тұтыну құрылымына бағаның 
өзгеруін есепке алады. Республика бойынша халық топтары үшін баға индексі тұтыну тау-
арларына жəне зерттелетін өңірлердің қызметтеріне баға өзгеруінен орташа салмақталған 
баға ретінде анықталады.

8. Тұтынуға жұмсалған табыс шығыстар базасы мен жеке қосалқы шаруашылықтан алынған 
өнімнің тұтыну құны негізінде есептеліп алынған ақшалай табыстың сомасын көрсетеді.

Үй шаруашылықтарының тұтыну шығыстары тұтыну тауарлары мен көрсетілетін қызмет-
терді сатып алуға жұмсалатын ақшалай шығыстардың бір бөлігі болып табылады. Тұтыну 
шығыстары азық-түлік тауарларын, алкогольді ішімдіктерді, темекі өнімдерін сатып алу, 
үйден тыс тамақтану, азық-түлік емес тауарлар мен көрсетілетін қызметтерге төлем жасау 
шығыстарынан тұрады. Олардың құрамында іскерлік мақсат үшін сатып алынатын тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтер шығыстары, бағалы заттарды сатып алу, табыс салығын төлеу, 
əлеуметтік сақтандыру жарналары мен айыппұлдар ескерілмейді.

Үй шаруашылықтары табыстарының жалпы көлемін халықтың тұрмыс деңгейіне байланы-
сты топтар бойынша бөлгенде орта есеппен жан басына шаққандағы ақшалай табыстардың 
өсуіне қарай жеке бюджеттерді бөлу əдісі қолданылады. Сараланған қатар он тең топқа бөлінеді, 
олардың əрқайсысы зерттелетін тұрғындардың жалпы санынан 10 пайызын қамтиды. Бірінші 
децильді топ ең төмен ақшалай табысы бар 10 пайыз халықты (бұдан əрі – бірінші децильді 
топ), екінші децильді топ – халықтың келесі 10 пайызын, ал оныншы децильді топ – ең жоғары 
ақшалай табыстары бар халықтың 10 пайызын (бұдан əрі – оныншы децильді топ) қамтиды.

Децильді табыс топтары бойынша тұтыну шығысы жəне оның құрылымы қалыптастырылады.
9. Халық топтары үшін баға индексін есептеуге арналған тауарлар мен көрсетілетін 

қызметтер жиынтығы бірінші жəне оныншы децильді топқа жататын халықтың тұтыну 
шығыстарының құрылымы негізінде анықталады.

Ең төмен жəне ең жоғары ақшалай табысы бар халық сатып алатын тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтер құрамының ерекшелігін ескеру үшін ТБИ тұтыну қоржынының 
жиынтығынан тауарлардың (көрсетілетін қызметтердің) жекелеген айқындамасы алынып та-
сталады. Тауарлар мен көрсетілетін қызметтер жиынтығы өңірлер жəне республика бойынша 
халық топтары үшін баға индексін есептеуде бірыңғай болып табылады.

10. Үй шаруашылықтарының шығыс баптарын (ұстанымдарын) бөлімдерге, топтарға, тау-
арлар (көрсетілетін қызметтер) кластарына бөлу иерархиялық жүйе шеңберінде мақсаттары 
бойынша жеке тұтынудың халықаралық жіктеуішіне (бұдан əрі – МЖТЖ) сəйкес жəне оларды 
үй шаруашылықтарының пайдалану бағыттарына сəйкес жүргізіледі. Тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтер кластарын ішкі кластарға, түрлерге жəне ішкі түрлерге нақтылау үшін ведомстволық 
жіктеуіш мəртебесіне ие МЖТЖ тауарлар ұстанымдарының номенклатурасы қолданылады.

11. Халық топтары үшін баға индексін есептеуге арналған тауарлардың (көрсетілетін 
қызметтердің) салмақтық құрауыштары бірінші жəне оныншы децильді топқа жататын халықтың 
тұтыну шығыстарының құрылымы негізінде анықталады. Əрбір шығын баптарының үлесі жалпы 
тұтыну шығыстарындағы оның салмағы болып табылады. Сараланған салмақтау сызбалары 
үй шаруашылықтарының тиісті топтарына тəн тұтыну сипатын көрсетеді жəне республика мен 
өңірлер бойынша бірыңғай болып табылады.

Салмақтау сызбасы жыл бойы тұрақты болып қалады. Оларды өзектендіру орта есеп-
пен жан басына шаққандағы ақшалай табысы əртүрлі деңгейдегі халық топтары бойынша 
үй шаруашылықтарының шығыстары туралы жылдық соңғы деректерді пайдалана отырып 
жылына бір рет жүзеге асырылады.

12. Халық топтары үшін баға индексін есептеуге салмақтау сызбасын қалыптастыру ТБИ 
үшін салмақтау сызбасын əзірлеумен бір мезгілде жүзеге асырылады жəне оны қалыптастыру 
үшін əдіснамада айқындалған операциялардың сол тізбектілігімен жүргізіледі.

3-бөлім. Орта есеппен жан басына шаққандағы ақшалай табысы əртүрлі деңгейдегі 
халық топтары үшін баға индексін есептеу

13. Халық топтары үшін баға индексін есептеу екі кезеңмен жүзеге асырылады. Бірінші 
кезеңде тиісті индекстің тауарлар мен көрсетілетін қызметтер жиынтығы үшін жеке баға 
индекстері анықталады. Екінші кезеңде жеке баға индекстерін агрегаттау жолымен анағұрлым 
жоғары деңгейдегі баға индекстері (агрегатталған индекстер) – түрлері, ішкі кластары, кла-
стары, топтары, бөлімдері жəне тауарлардың (көрсетілетін қызметтердің) барлық жиынтығы 
бойынша есептеледі.

Халық топтары үшін баға индексінің тиісті жиынтығының тауары, көрсетілетін қызметтері 
бойынша жеке баға индекстері ТБИ құру кезінде ескерілген біртекті тауар ұстанымы бойынша 
жеке баға индексіне теңестіріліп алынады.

Агрегатталған баға индекстері түрлері, ішкі кластары, кластары, топтары, бөлімдері бой-
ынша Ласпейрестің түрлендiрiлген формуласы бойынша жеке баға индекстерінің орташа 
салмақталған мəндері сияқты есептеледі, осыған сəйкес əрбір уақыт кезеңінде жеке баға 
индекстерінің өзгеруі тұрақты базистік салмақ арқылы салмақталады:

болғанда
мұнда:
IL – t-1 кезеңімен салыстырғандағы t кезеңі үшін баға индексі;

1tP
tP

-  – t кезеңінің t-1 кезеңіне тауар (көрсетілетін қызмет) түрі бойынша жеке баға индексі;

0Q0P 
 – салмақтау сызбасын құру үшін негіз ретінде пайдаланылатын базистік кезең 

бағаларындағы тауарлардың (көрсетілетін қызметтердің) құны;

0Q1tP  - 
 – есепті кезеңдегі тауар (көрсетілетін қызмет) құны;

2tP
1tP....

1P
2P

0P
1P

-

-

 – өткен кезеңге тауар (көрсетілетін қызмет) түрі бойынша жеке баға 
индекстерінің көбейтіндісі.

14. Халық топтары үшін баға индексін есептеу келесі тізбекпен жүзеге асырылады:

1) ақшалай табысы ең төмен халықтың топтарына арналған бағалар индексінің жəне 
ақшалай табысы ең жоғары халықтың топтарына арналған бағалар индексінің жиынтығына 
енгізілген тауарлар мен көрсетілетін қызметтер бойынша ТБИ-ға арналған массивтен біртекті 
тауарлар, көрсетілетін қызметтер бойынша есепті айдың өткен айға жеке баға индекстері (баға 
салыстырымдары) табылады;

2) тауарлар, көрсетілетін қызметтер бойынша есепті айдың базистік жылғы желтоқсанмен 
салыстырғандағы құрылымдық баға салыстырымдары, тауардың (көрсетілетін қызметтің) 
салмағы, базистік жылғы желтоқсанға баға салыстырымы жəне есепті айдың өткен айға баға 
салыстырымы ретінде есептеледі;

3) тауар (көрсетілетін қызмет) түрі, ішкі класс, класс, топ, бөлім бойынша есепті айдың 
базистік жылғы желтоқсанмен салыстырғандағы құрылымдық баға салыстырымдары 
оларға кіретін сома ретінде табылады, тиісінше барлық тауарлар (көрсетілетін қызметтер) 
жиынтығы үшін тауар ұстанымдары, түрлері, ішкі кластар, кластар, топтар жəне МЖТЖН 
он екі бөлімі кіреді;

4) есепті айдың өткен айға, өткен жылғы желтоқсанға жəне базистік жылғы желтоқсанға 
түрлері, ішкі кластары, кластары, топтары, бөлімдері жəне барлық тауарлар (көрсетілетін 
қызметтер) жиынтығы бойынша агрегатталған баға салыстырымдары есептелінеді. 
Агрегатталған баға салыстырымдарын 100-ге көбейту жолымен баға индекстері анықталады;

5) база ретінде белгіленген есептеу нүктесін немесе базалық кезеңі бар тізбекті серпінділік 
қатарын құру үшін айлық баға индекстерінің өзара «байланысын» (тіркемесін) көздейтін базистік 
əдіспен өткен жылғы тиісті кезеңге есепті айдың (айға, өспелі жиынмен кезеңге) баға индексін 
есептеу жүзеге асырылады.

Өткен жылғы тиісті айға есепті жылдың айлық индекстерін есептеу есепті жылғы индекстік 
қатардағы айлық баға индекстерін өткен жылғы осы қатардағы айлық индекстерге бөлу арқылы 
жүзеге асырылады:

,
мұнда:
It – g есепті жылғы t айының баға индексі g-1 өткен жылғы тиісті айға;
Itg – индекстік қатардағы g есепті жылғы t айының баға индексі;
It(g-1) – индекстік қатардағы g-1 өткен жылғы t айының баға индексі.
Өткен жылғы тиісті кезеңге өспелі жиынмен баға индекстері салыстырмалы кезеңнің 

индекстік қатарындағы айлық баға индекстерінің сомасын өткен жылғы айлық баға индекстерінің 
осыған ұқсас сомасына бөлу арқылы анықталады:

мұнда:

– есепті жылғы қаңтар-желтоқсандағы баға индексі өткен жылғы қаңтар-желтоқсанға;
I1g, I2g, ..., I12g – индекстік қатардағы есепті жылғы қаңтар, ақпан, ... , 
                         желтоқсандағы баға индексі;
I1(g-1), I2(g-1),… I12(g-1) – индекстік қатардағы өткен жылғы қаңтар, ақпан, ..., 
                                 желтоқсандағы баға индексі.
Өткен тоқсанға бір тоқсандағы баға индекстері есепті тоқсанды анықтайтын индекстік 

қатардағы айлық баға индекстері сомасының өткен тоқсанның айлық баға индекстерінің со-
масына қатынасы ретінде есептеледі:

мұнда:

 – есепті жылғы екінші тоқсандағы баға индексі бірінші тоқсанға;
I4g, I5g, I6g – индекстік қатардағы есепті жылғы сəуір, мамыр, маусымдағы баға индексі;
I1g, I2g, I3g – индекстік қатардағы есепті жылғы қаңтар, ақпан, наурыздағы баға индексі.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 1 қа-
рашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14382 
болып енгізілді.

______________________________________________________________________________

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ СТАТИСТИКА 

КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 28 қыркүйек           №220           Астана қаласы

Айлық және тоқсандық негізде әзірленетін статистикалық 
көрсеткіштерді маусымдық тегістеу әдістемесін бекіту 

туралы

«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы 
Заңының 12-бабының 5) тармақшасына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 
жылғы 24 қыркүйектегі № 1011 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық эконо-
мика министрлігі туралы ереженің 17-тармағының 258) тармақшасына сəйкес, бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Айлық жəне тоқсандық негізде əзірленетін статистикалық көрсеткіш-
тердің маусымдық тегістеу əдістемесі бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Ұлттық 
шоттар басқармасы Заң басқармасымен бірлесіп заңнамада белгіленген тəртіппен:

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

мерзімді баспа басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми 
жариялануға жіберілуін;

3) мемлекеттік тіркелген күннен бастап бұйрықты күнтізбелік он күн ішінде баспа жəне 
электрондық түрде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкіне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Ұлттық 
шоттар басқармасы осы бұйрықты жұмыс бабында басшылыққа алу жəне пайдалану үшін 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің құрылымдық 
бөлімшелеріне жəне аумақтық органдарына жеткізсін. 

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының орынбасарына (Қ.К. Орынханов) 
жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасы  Ұлттық экономика министрлігі 
Статистика комитетінің төрағасы Н. АЙДАПКЕЛОВ

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2016 жылғы 28 қыркүйек №220 бұйрығымен бекітілді

Айлық жəне тоқсандық негізде əзірленетін статистикалық көрсеткіштерді маусымдық 
тегістеу əдістемесі

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Айлық жəне тоқсандық негізде əзірленетін статистикалық көрсеткіштерді маусым-

дық тегістеу əдістемесі (бұдан əрі – Əдістеме) халықаралық стандарттарға сəйкес 
қалыптастырылатын жəне «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 
2010 жылғы 19 наурыздағы Заңына сəйкес бекітілетін статистикалық əдіснамаға жатады.

2. Əдістеме Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің 
пайдалануына арналған.

3. Осы Əдістеменің мақсаты айлық жəне тоқсандық негізде əзірленетін статистикалық 
көрсеткіштерге маусымдық тегістеу өткізу алгоритмін сипаттау болып табылады.

4. Осы Əдістемеде келесі анықтамалар колданылады:
1) маусымдық ауытқулар – тұрақты айқын көрінетін сипаттағы экономикалық көрсеткіштердің 

жыл ішінде қайталанатын ауытқулары;
2) маусымдық тегістеу – көрсеткіштердің уақытша қатарынан маусымдық жəне күнтізбелік 

ауытқуларды шығарып тастау;
3) тренд – дамудың жалпы бағытын, уақытша қатардың негізгі үрдісін анықтайтын өзгеріс; 
4) уақытша қатар (серпін қатары, серпінділік қатары) – уақытша, параметрдің өсу тəртібімен 

хронологиялық реттегі көрсеткіш (белгінің) мəнінің тізбектілігі;
5) шайқалыстар (шығарындылар) - маусымдық бағалау сапасына əсер ететін қатарлардың 

тосын мəндері.
2-тарау. Уақытша қатарларды алдын ала дайындау

5. Экономикалық үдерістердің уақытқа қарай дамуын статистикалық сипаттау уақытша 
қатарлардың көмегімен жүзеге асырылады. Уақытша қатарларды маусымдық тегістеу 
үшін айлық жəне тоқсандық кезеңділікпен ресми жарияланатын статистикалық деректер 
ақпараттық база болып табылады. Ұлттық шоттар, жұмыспен қамту, өнеркəсіп, құрылыс, 
қызмет көрсету, ішкі жəне сыртқы сауда статистикасы маусымдық түзетуге жататын негізгі 
салалар болып табылады.

6. Маусымдық түзету бастапқы деректерді тексеруден жəне түзету үшін деректерді дай-
ындаудан басталады. Бастапқы деректердің сапасы айтарлықтай дəрежеде нəтижелердің 
сапасына (дəлдігіне, уақытша қатардың ұзақтығына, құрастыру əдісінің сапасына жəне уақытқа 
қарай дəлелдігіне) əсер етеді.

7. Айлық серпін қатарының базасындағы маусымдық ауытқуларды талдау кезінде 
уақытша қатардың ұзақтығы 3 жылдан (36 байқау) кем емес, ал тоқсандық серпін үшін 4 жыл 
(16 байқау). Сапалы маусымдық тегістеуді алу үшін ұзақтығы жеті жылдан асатын уақытша 
қатармен жұмыс жүргізіледі.

3-тарау. Бастапқы уақытша қатарларды графикалық талдау
8. Маусымдық тегістеудің бастапқы кезеңінде уақытша қатарлардың графигі құрастырылады 

жəне графикалық талдау жүргізіледі, бұл:
1) қатардың ұзақтығы;
2) нөлдердің немесе шайқалыстардың болуын; 
3) қатардың құрамы: тренд-циклдің, маусымдық компоненттің, өзгергіштіктің барын 

көрсетеді.
4) Графикалық талдау сатысында уақытша қатарлардың компоненттік құрамы зерттеледі, 

олардың динамикасын сипаттау мен кейінгі болжамдау үшін модельді таңдауға қадамдар 
жасалады.

Өндіріс əдісімен жалпы ішкі өнімнің тоқсандық графикте екі негізгі үрдіс - тренд жəне 
мерзімді (бірегей) ауытқулар анықталған.

Осында тоқсан бойынша маусымдық факторлар салыстырылады, мұнда факторлар ор-
таша алғанда 3 жəне 4 тоқсандарда жоғары. Осы Əдістемеге 1-қосымшада өндіріс əдісімен 
жалпы ішкі өнімнің тоқсандық графигі келтірілген.

4-тарау. Уақытша қатарлардың компоненттері
10. Уақытша қатарлардың компоненттері трендтің құрамдас бөлігінен, маусымдық компо-

ненттен жəне кездейсоқ (тұрақсыз) компоненттен тұрады: 

, (1)
мұнда:

 – жарияланатын өнім (бастапқы деректер);

 – тренд;
 – маусымдылық;

 – белгісіз əсерлер.
Трендтің құрамдас бөлігі – уақытша қатардағы негізгі желі, дамудың ұзақ мерзімді үрдісі 

мен деректердегі бизнес-циклдің қозғалысын өзіне біріктіреді. 
Маусымдық компонент ұқсас уақытта, ұқсас бағытта жəне ұқсас шамада жыл сайын 

қайталанатын маусымдық ауытқуларды өзіне қосады.
11. Маусымдық қозғалыстарға келесі себептер жатады:
1) тұрақты жылдық уақытша ауқымда климаттық факторлардың, əлеуметтік (мəдени) 

дəстүрлер мен күнтізбелік əсердің əсері;
2) əлеуметтік сипаттың əсері (мереке алдындағы кезеңде сатып алулардың өсуі, тоқсан 

соңында төлемдердің өсуі).
Уақытша қатардан тренд пен маусымдық құрамдасты алып тастаған жағдайда тұрақсыз 

құрмадас қалады.
Тұрақсыз құрамдас тұрақты дисперсияға қатысы жоқ кездейсоқ шама болып саналады. 

Бұл айнымалы «ақ шу» деп аталады.
12. Уақытша қатар шығарындылар мен күнтізбелік əсерді қамтиды. Осы Əдістемеге 

2-қосымшада уақытша қатар құрамдастарының схемасы берілген.
Уақытша қатарлардың құрамдастары келесі формула бойынша саналады:

, (2)

, (3)
мұнда: 

 – уақытша қатар;
 – шығарындылар;

 – күнтізбелік əсер;
 – Арима модельдейтін автоматты айнымалы;

 – тренд құрамдасы;

 – маусымдық құрамдас;

 – қате немесе компоненттің тұрақсызы.

5-тарау. Шайқалыстарды анықтау жəне түзету
13. Серпіннің уақытша қатарлары тосын мəндерді (шайқалыстар) қамтиды. Қате мəндердің 

пайда болу көздері құжаттан ақпаратты ауыстыру кезінде үтірдің жылжуы, сондай-ақ деректерді 
басқа бағанға енгізу болып табылады. Осындай мəндерді анықтау, алып тастау, оларды 
шынайы немесе есептік мəндермен ауыстыру деректерді бастапқы дайындаудың маңызды 
кезеңі болып табылады. Кей уақытта тосын мəндер үдерістің нақты дамуын көрсетеді. Барлық 
көрсетілген талаптарға бастапқы ақпараттың сəйкестігі уақытша қатарларды алдын ала талдау 
кезеңінде тексеріледі. Содан кейін даму серпінінің негізгі көрсеткіштерін болжау модельдерін 
құру, болжау бағаларын алудың есебі мен талдауына ауысады.

14. Шайқалыстар мынадай түрлерге бөлінеді:
1) аддитивті шайқалыстар – күрт артуды немесе кемуді көрсетеді жəне -дан бір кезең 

бұрын жоғалады;
2) уақытша өзгерістер - күрт артуды немесе кемуді көрсетеді жəне уақыт ішінде біртіндеп 

жоғалады;
3) деңгейдің өзгеруі -  тұрақты өсімді немесе кемуді көрсетеді. 
Шайқалыстар түрлердің графиктері осы Əдістемеге 3-қосымшада көрсетілген.
15. Тосын мəндер қатарлары үшін математикалық формула келесі түрде көрсетілген:

, (4)
мұнда: 
LS – деңгейдің өзгеруі;
AO - аддитивті шайқалыстар;
TC – уақытша өзгерістер.

6-тарау. Күнтізбелік түзету
16. Күнтізбелік түзетудің мақсаты мəні айдың немесе тоқсанның ұзақтығы мен күндер 

құрамына (жұмыс жəне демалыс күндерінің саны) қатыссыз маусымдық түзетілген қатарларды 
алу болып табылады.

17. Компоненттің күнтізбесі күнтізбенің кезеңнен кезеңге дейін əртүрлі сипаттамала-
рына байланысты əсерлерді қамтиды. Күнтізбелік əсерлер маусымдық жəне маусымдық 
емес болып бөлінеді. «Маусымдық емес» бөлігі күнтізбелік компонентке енгізіледі жəне 

(Соңы 27-бетте) 
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бөлек қарастырылады, «маусымдық» бөлігі маусымдық құрамдас бөлікте ескерілген. 
Пайдаланылатын күнтізбелік əсерлер операциялық немесе жұмыс күні əсерлерін өзіне қосады.

Операциялық күннің əсері тоқсандағы жұмыс күндерінің стандартты құрамына қатысты 
белгілі бір тоқсан ішінде аптаның əрбір күнінің санын анықтайды. Жұмыс күнінің əсері жұмыс 
күндерінің саны жəне тоқсандағы демалыс күндерінің саны арасындағы айырмашылықты 
қамтиды.

Ұлттық мерекелер жұмыс істемейтін күндер ретінде қарастырылады. Жұмыс істемейтін 
күндер саны ұлттық мерекелер санына өседі, ал жұмыс күндерінің саны тиісінше азаяды.

Жұмыс күндерінің əсері жалғыз регрессор арқылы (дүйсенбіден жұмаға дейін) жұмыс 
күндерінің тобын салыстыратын теңдеу арқылы анықталады:

Жұмыс күндері = аптадағы күндер саны - (5/2) демалыстар саны
5/2 факторы жеті күндік аптаның стандартты құрамындағы жұмыс күндерінің регрестерін 

нөлге теңестіреді. Стандартты аптадан кез келген айлық ауытқу регрессорда көрсетіледі, 
егер жұмыс күні нөлден жоғары болса, бұл t айында немесе тоқсанында стандартты аптаға 
қарағанда жұмыс күндерінің көп екендігін білдіреді. 

Ауыстырылатын мереке əсері. Бұл мереке ел ішінде күні жылдан жылға өзгеретін діни не-
месе мəдени маңызы бар оқиғаларға байланысты.

Кібісе жылдың əсері кібісе жылдың бірінші тоқсанындағы шарықтаумен төрт жылдық циклді 
туындататын кібісе жылғы ақпанда қосымша күн есепке алынады (егер кібісе жылғы ақпан 
болса «0.75», болмаған жағдайда «-0.25», егер кібісе емес жылғы ақпан болса - «0»). Кібісе 
жылғы регрессор кібісе жылғы ақпандағы шарықтаумен анықталатын төрт жылдық цикл бо-
лып табылады; төрт жыл ішінде кібісе жылдың əсері келесі кібісе емес жылдардағы жағымсыз 
əсерлер арқылы толық өтеледі.

18. Маусымдық тегістеу кезінде пайдаланылатын күнтізбелік əсерлердің көрсеткіштері:
1) демалыс күндерімен;
2) бекітілген мемлекеттік мерекелермен;
3) кібісе жылдың əсері;
4) Құрбан айттың бірінші күні мен православиелік Рождествоға байланысты төрт базалық 

күнтізбелер бойынша бөлінеді.
19. Күнтізбелік əсерлерді бағалау кезінде базалық күнтізбелердің əртүрлі комбинацияла-

рын пайдалана отырып регрессорлардың он түрі қолданылады. Осы Əдістемеге 4-қосымшада 
күнтізбелік айнымалылар үшін регрессорлар ұсынылған.

20. Ерекше күнтізбелік регрессорлар мерекелерді пайдаланумен əзірленген. Осы 
Əдістемеге 5-қосымшада регрессияның күнтізбелік айнымалылары есебінің алгоритмі 
келтірілген. 

21. Күнтізбелік əсерлерді тегістеу статистикалық деректер мен күнтізбелік əсерлердің 
экономикалық интерпретациясы бар қатарлар үшін жүргізіледі. Аталған бағалау олардың 
регрессиялық коэффициенттерінің статистикалық жəне экономикалық маңыздылығына 
негізделеді. Т-статистика белгілі бір шектен жоғары (əдетте 2, бірақ одан да төмен шектік 
мəндерде қолайлы) болғанда, статистикалық регрессиялық коэффициент нөлден айтарлықтай 
өзгеше болып саналады. Егер t-статистика таңдалған шектік мəннен төмен немесе экономика-
лық жағдайларда түсіндіру қиындық келтірсе (коэффициенттің ерекше мөлшері немесе мəні), 
күнтізбелік əсер қатарларын тегістеу қажет емес.

7-тарау. Маусымдық тегістеу
22. Маусымдық тегістеу немесе маусымдық түзету маусымдық жəне күнтізбелік факторлар 

көрсеткіштерінің бастапқы қатарларын бағалау жəне алып тастау болып табылады. Маусымдық 
жəне күнтізбелік əсерді алып тастаған соң көрсеткіштер типтік тұрақты өзгерістерді емес, үдеріс 
туралы жаңа ақпаратты (трендтегі, өндірістік циклдардағы немесе тұрақсыз компоненттердегі 
өзгерістер) көрсетеді, бұл маусымдық тегістеудің мақсаты болып табылады.

23. Серпінділік қатарларының маусымдық тегістелген көрсеткіштері статистикалық 
байқаудың стандарттық құралы болып табылады жəне бастапқы (тегістелмеген) көрсеткіш-
термен қатар əзірленеді, əлеуметтік-экономикалық үдерістердің заңдылықтары мен үрдістерін 
анықтау мен өлшеуге жəне осы үдерістерде болып жатқан өзгерістерді уақтылы анықтауға 
мүмкіндік береді. Көрсеткіштердің маусымдық тегістелген серпінділік қатарларын дайындау мен 
жариялау статистикалық байқаудың маңызды міндеттерінің бірі болып табылады.

24. Ұлттық статистикада маусымдық тегістеу рəсімі Windows үшін TRAMO/SEATS əдісімен 
(бұдан əрі - TSW) жүргізіледі.

25. TRAMO жəне SEATS бағдарламалары - бұл бір өлшемді уақытша қатарларда болжау мен 
белгіні қабылдап алу үшін модельге толығымен негізделген əдіс. Tramo жүйесі көрсеткіштерде 
күнтізбелік əсерлердің жəне анықталмаған іс-əрекеттер немесе шығарындылардың болуын 
анықтайды. Seats модулі декомпозицияны, яғни модельге негізделген тəсілді пайдалана оты-
рып маусымдық тегістеуді бөліктерге жіктеуді жүзеге асырады.

TRAMO-ны маусымдық түзету мақсаттары үшін қолданғанда SEATS көмегімен деректердің 
уақытша қатарларын алдын ала түзетуге əзірлейді.

Tramo пайдаланатын математикалық формула:

, (5)
мұнда:

 ≈ ,  көрсеткіштерін 
жүйе автоматты түрде таңдайды;

 – күнтізбелік əсерлер мен шығарындылар қосатын тəуелсіз айнымалылар;

 – коэффициент (жүйемен автоматты түрде анықталады);

 – маусымдылықтағы қателер.
26. Деректерді маусымдық түзетуді жүзеге асыруда жарияланымның пішімі дербес 

анықталады. Маусымдық тегістелген деректерді ұсыну тұтынушылардың қажеттілігіне бай-
ланысты. Бастапқы кезеңде мəтінде де жəне жарияланым кестесінде де бірегей (бастапқы) 
жəне маусымдық тегістелген деректер бірге көрсетіледі.

8-тарау. Тура жəне жанама тəсілдер
27. Маусымдық ауытқуларды ескере отырып түзетілген агрегатталған деректер компонент-

тердің маусымдық ауытқуын ескере отырып түзетілген деректерді (жанама түзету) неме-
се агрегатталған деректер мен компоненттерді өз бетінше (тура түзету) түзету жолымен 
есептеледі.

28. Маусымдық тегістеу рəсімін жүргізу кезінде екі тəсіл пайдаланылады. 
Тура тəсіл дезагрегатталған деңгейге дейін пайдаланылады, ал жоғарғы агрегатталған 

қатарлар кейіннен жанама есептеледі. Статистикалық деректер сомалардың немесе 
айырмалардың айқындамасын білдіреді (өнеркəсіп бойынша тұтастай алғандағы көлем кен 
өндіру саласын, өңдеу саласын, электрмен жабдықтау жəне сумен жабдықтауды қамтиды).

Жанама тəсілмен деректерді талдау кезінде тізбектілік қамтамасыз етіледі, ал тура тəсілде 
субкомпоненттердің үлестерін анықтау мүмкін емес. Маусымдық жəне күнтізбелік əсерлерді 
түзетуде ішкі салалар мен агрегатталған деректер арасында келісушілікті қамтамасыз ету 
үшін жанама тəсіл пайдаланылады. 

29. Маусымдық тегістеу кезінде статистикалық деректерді есептеу əдісі алғашқы деректерді 
есептеу əдіспен жүзеге асырылады. 

9-тарау. Маусымдық тегістеудің деректерін қайта қарау 
30. Маусымдық өзгерістерді ескере отырып түзетілген деректерді қайта қарау екі себеп 

бойынша қолданылады:
1) маусымдық өзгерістерді ескере отырып түзетілген деректер жақсартылған ақпарат (қамту 

жəне сенімділік тұрғысында) жинақталымының бар болуының нəтижесі болып табылатын 
өңделмеген деректерді қайта қарауға байланысты қайта қаралады;

2) маусымдық өзгерістерді ескере отырып түзетілген деректер жаңа түзетілмеген деректер-
мен ұсынылған жаңа ақпарат салдарынан немесе маусымдық жəне күнтізбелік компоненттерді 
алып тастайтын фильтрлер мен рəсімдер сипаттамалары салдарынан маусымдық үлгіні 
жақсырақ (анықтау) бағалауға байланысты қаралады. Қайта қараулар тек жаңа ақпаратқа 
негізделген, олар өте қажетті.

Маусымдық түзетілген деректерді бірінші қайта қарау күні түзетілмеген деректерді қайта 
қарау кезеңіне дейін үш жылдан кем емес, күнтізбелік жылдың басында белгіленеді. Бұл күн 
айқындық себептері бойынша бес жылға дейінгі мерзімге тіркеледі. Анағұрылым ертерек 
кезеңдер үшін маусымдық факторларға тыйым салынады.

Айлық жəне тоқсандық негізде əзірленетін статистикалық көрсеткіштерді 
маусымдық тегістеу əдістемесіне 1-қосымша

Өндіріс əдісімен тоқсандық жалпы ішкі өнім

Айлық жəне тоқсандық негізде əзірленетін статистикалық көрсеткіштерді 
маусымдық тегістеу əдістемесіне 2-қосымша

Уақытша қатардың құрамдас бөліктерінің сызбасы

Айлық жəне тоқсандық негізде əзірленетін статистикалық көрсеткіштерді 
маусымдық тегістеу əдістемесіне 3-қосымша 

Шайқалыс түрлерінің графигі

Аддитивтік шайқалыс (additive outliers)

2. Уақытша өзгерістер (transitory changes)

3. Деңгейдің өзгерістері (level shifts)

Айлық жəне тоқсандық негізде əзірленетін статистикалық көрсеткіштерді 
маусымдық тегістеу əдістемесіне 4-қосымша

Күнтізбелік айнымалылар үшін регрессорлар 
Атауы Сипаттамасы

Regressor1 Non-Fixed Мереке күндері жұмыс істемейді
Regressor2 Non-Moving Құрбан айттың бірінші күні мен 

православиелік Рождествода жұмыс 
істемейді 

Regressor3 Non-Sunday Жексенбілерде жұмыс істемейді
Regressor4 Non Sunday & Fixed Жексенбілерде жəне мереке күндері 

жұмыс істемейді
Regressor5 Non Sunday & Moving Жексенбілерде, Құрбан айттың бірінші күні 

мен православиелік Рождествода жұмыс 
істемейді 

Regressor6 Non Sunday & Fixed & Moving Жексенбілерде, мереке күндері, Құрбан 
айттың бірінші күні мен православиелік 
Рождествода жұмыс істемейді 

Regressor7 Non Saturday & Sunday Демалыс күндері жұмыс істемейді
Regressor8 Non Saturday & Sunday 

& Fixed
Демалыс күндері жəне мереке күндері 
жұмыс істемейді

Regressor9 Non Saturday & Sunday & 
Moving

Демалыс күндері, Құрбан айттың бірінші 
күні мен православиелік Рождествода 
жұмыс істемейді 

Regressor10 Non Saturday & Sunday & 
Fixed & Moving

Демалыс күндері, мереке күндері, Құрбан 
айттың бірінші күні мен православиелік 
Рождествода жұмыс істемейді 

Айлық жəне тоқсандық негізде əзірленетін статистикалық көрсеткіштерді 
маусымдық тегістеу əдістемесіне 5-қосымша

Регрессияның күнтізбелік айнымалыларын есептеу алгоритмі
Кезеңдер Атауы Қысқаша сипаттамасы

0-қадам Мерекелер тізімін жасау Қазақстанда атап өтілетін мерекелер пайдала-
нылды.

(Соңы. Басы 26-бетте) 1-қадам Регрессорларды анықтау Жұмыс жəне жұмыс істемейтін күндер саны 
4-қосымшаға сəйкес бөлінетін ұйымдардың (10 
регрессор) санаттарын анықтау.

2-қадам Регрессорлардың жұмыс 
жəне жұмыс істемейтін 
күндері санының есебі 

Қарастырылған кезеңде əрбір регрессор үшін 
барлық жұмыс, демалыс жəне мереке күндері 
анықталатын кестелерді жасау. Мереке күндерін 
ауыстыру ескеріледі.

3-қадам Деректер жиынтығы Алдыңғы кезеңдердің деректері негізінде жиынтық 
кестелер құрастырылады, мұнда əрбір жыл үшін 
айлардағы жұмыс күндерінің саны есептеледі.

4-қадам Жұмыс күндерінің орташа 
санын табу

Регрессорлардың əрқайсысы үшін айлар бойынша 
қарастырылатын кезеңдегі жұмыс күндерінің орта-
ша шамасы табылады.

5-қадам Жұмыс күндерінің орта-
ша санынан ауытқуды 
есептеу

Бесінші қадам айдағы жұмыс күндерінің саны мен 
айлар бойынша жұмыс күндері орташа санының 
арасындағы айырма болып табылады.
Бұл көрсеткіштер орташа санға қатысты алғанда 
айдағы жұмыс күндері санының өзгерістерін 
көрсетеді. Егер алынған мəн «+» белгісімен бол-
са, онда халық жұмыс күндерінің орташа мəнінен 
осы санға көп жұмыс істеді. Егер алынған мəн «-» 
белгісімен болса, онда айдағы жұмыс күндерінің 
саны орташа мəннен аз болды.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 27 қа-
занда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14373 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ СТАТИСТИКА 

КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 30 қыркүйек            №225           Астана қаласы

Кәсіпорындардың негізгі экономикалық қызмет түрін 
анықтау әдістемесін бекіту туралы

«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы 
Заңының 12-бабының 5) тармақшасына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 
жылғы 24 кыркүйектегі № 1011 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық эконо-
мика министрлігі туралы ереженің 17-тармағының 258) тармақшасына сəйкес, бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Кəсіпорындардың негізгі экономикалық қызмет 
түрін анықтау əдістемесі бекітілсін.
2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің 

Статистикалық тіркелімдер жəне жіктелімдер басқармасы Заң басқармасымен бірлесіп, 
заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділ ет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелуден өткеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның 

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

3) тіркелген бұйрықты алған күннен бастап он күнтізбелік күні ішінде баспа жəне электронды 
түрде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне 
енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің интернет-ресурстарында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің 
Статистикалық тіркелімдер жəне жіктелімдер басқармасы осы бұйрықты Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономик а министрлігі Статистика комитетінің мүдделі құрылымдық 
бөлімшелеріне жəне аумақтық органдарына жұмыс бабында басшылыққа алу жəне пайда-
лану үшін жеткізсін.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының орынбасарына (А.С. Батанов) 
жүктелсін.

5. Осы бұйрық 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі жəне ресми 
жариялануға жатады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің төрағасы Н. АЙДАПКЕЛОВ

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2016 жылғы 30 қыркүйек №225 бұйрығымен бекітілді

Кəсіпорындардың негізгі экономикалық қызмет түрін анықтау əдістемесі 
1-тарау. Жалпы ережелер 

1. Осы Кəсіпорындардың негізгі экономикалық қызмет түрін анықтау əдістемесі (бұдан 
əрі – Əдістеме) халықаралық стандарттарға сəйкес қалыптастырылатын жəне «Мемлекеттік 
статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңына сəйкес 
бекітілетін статистикалық əдіснамаға жатады. 

2. Осы Əдістеме тіркелімдерді жүргізу, есеп беретін кəсіпорындар каталогын құру жəне 
статистикалық деректерді жинау кезінде Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі 
Статистика комитетінің жəне оның аумақтық органдарының пайдалануына арналған.

3. Осы Əдістемеде мынадай анықтамалар қолданылады:
1) көмекші қызмет түрі – объект тұтынуына арналған қысқа мерзімді сипаттағы тауарлармен 

жəне көрсетілетін қызметтермен қамтамасыз ете отырып, объектінің негізгі қызмет түрлерін 
қолдау үшін жүзеге асырылатын қызмет түрі (тасымалдау, сақтау, сатып алу, өткізуді дамыту, 
тазалау, жөндеу жəне қызмет көрсету, күзет жəне т.б.);

2) қызмет түрі – қызмет түрі жіктелімінің ең ірілендірілген санаттарын сипаттайтын 
өнімдердің (тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің) біртекті жинағын құру үдерісі;

3) қосалқы қызмет түрі – үшінші тұлғалар үшін өнімді өндіру мақсатында жүзеге асырыла-
тын негізгіден басқа қызмет түрі;

4) қызметтің негізгі түрі – кəсіпорын жүзеге асыратын қызметтің кез келген басқа түріне 
қосылған құн салығынан асатын қызмет түрі;

5) қызмет түрін басқа орындаушыға беру – тапсырыс беруші өндірістік үдерістің жекеле-
ген кезеңдерін немесе барлық өндірістік үдерісті жүзеге асыру, жұмыс күшін жалдау бойынша 
қызметті ұсыну немесе көмекші функцияларды қамтамасыз ету сияқты жұмыстарды атқаруды 
мердігерге тапсыратын қатынастар;

6) мердігер (қосалқы мердігер) – өндірістік үдерістің жекелеген кезеңдерін немесе барлық 
өндірістік үдерісті жүзеге асыру, жұмыс күшін жалдау бойынша қызметті ұсыну немесе көмекші 
функцияларды қамтамасыз ету сияқты жұмыстарды тапсырыс берушімен шарттық қатынас 
негізінде белгілі бір міндеттерді атқаратын кəсіпорын.

7) тапсырыс беруші – өндірістік үдерістің жекелеген кезеңдерін немесе барлық өндірістік 
үрдісті жүзеге асыру, жұмыс күшін жалдау бойынша қызметті ұсыну немесе көмекші функ-
цияларды қамтамасыз ету сияқты соңғы белгілі бір міндеттерді орындау мақсатында басқа 
кəсіпорынмен (мердігермен) шарттық қатынасты жасасатын кəсіпорын.

2-тарау. Экономикалық қызмет түрлерін анықтау критерийлері 
4. Экономикалық қызмет ресурстар (жабдықтар, жұмыс күші, өндірістік технологиялар, 

ақпараттық жүйелер немесе шикізат) біріккен жағдайда орын алады, ол əртүрлі тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтер құруға ықпал етеді. 

Экономикалық қызметтің негізгі сипаттамалары ресурстарды (тауарлар немесе көрсетілетін 
қызметтер) пайдалану, нақты өндірістік үдеріс жəне түпкілікті өнімді шығару болып табылады. 

5. Экономикалық қызметтің сипаты негізінде Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы 
жіктеуішіне (ЭҚЖЖ) сəйкес кəсіпорын жіктелімі жүргізіледі.

6. Кəсіпорынның негізгі қызмет түрін анықтаудың өлшемшарты қосылған құны болып та-
былады (белгілі бір уақыт аралығында сатылған өнімнің жəне сол уақытта кəсіпорын қызметі 
жəне оған басқа кəсіпорындар ұсынған еңбекке арналған нəрселерді жəне қызметтерді сатып 
алу (жөңдеу, маркетинг, сервис жəне т.б) арасындағы айырмашылық).

Кəсіпорынның негізгі қызмет түрін анықтау үшін оның қызмет түрлерінің тізімі 
құрастырылады. Қосалқы қызмет түрі тізімге кіреді, көмекші қызмет түрі кірмейді. 

7. Көмекші қызмет түрлері кəсіпорынның негізгі жəне қосалқы қызметтерін жүзеге асыруға 
ықпал етеді. Қосалқы қызмет түрлеріне бухгалтерлік есеп, тасымалдау, сақтау, сатып алу, 
өткізуді ынталандыру, жөндеу жəне техникалық қызмет көрсету, өзі жеке тұтынуы үшін жүзеге 
асыратын тауарларды жəне өзге де өнімдерді орау жатады. 

Келесі шарттарға сəйкес келетін қызмет түрін көмекші қызмет түрі ретінде қарастырылады:
1) тек нақты қарастырылған кəсіпорынға қызмет көрсетеді, яғни оның нəтижесінде өндірілген 

тауарлар немесе ұсынылатын қызметтер нарыққа өткізілмейді;
2) бастапқы материалдар (шикі заттар) кəсіпорын шығындарының бір бөлігін құрайды;
3) өнім (əдетте, көрсетілетін қызметтер кей кезде, тауарлар) кəсіпорынның түпкілікті өнімінің 

бөлшегі болып табылмайды жəне жалпы негізгі капиталды қалыптастыруға қатыспайды;
4) бірдей масштабтағы ұқсас қызметтер басқа тақылеттес кəсіпорындарда жүзеге асы-

рылады.
8. Кəсіпорынның негізгі қызмет түрін анықтау кезінде кəсіпорын жүзеге асыратын əрбір 

қызмет түрі қосылған құнның қай бөлігін құрайтындығы есептеледі. Қызмет түрінің жіктелімі 
алмастырушы критерийлер көмегімен де жүзеге асырылады:

1) өнім негізіндегі алмастырушы критерийлер:
əрбір қызмет түрімен байланысты, тауарлар мен көрсетілетін қызметтер түріндегі 

кəсіпорынның жалпы өнім көлемі;
қызмет түрлері аясында өткізілетін өнім топтарының сатылым көлемі немесе тауар ай-

налымы.
2) бастапқы материал негізіндегі алмастырушы критерийлер:
əртүрлі қызмет түрі аясындағы (немесе өзіне жұмыс істейтіндер табысы бойынша) 

жұмысшылар мен қызметшілер жалақысы;
кəсіпорын ішінде əрбір экономикалық қызмет түрімен айналысатындар саны;
кəсіпорын ішінде əрбір экономикалық қызмет түрлері аясындағы қызметкерлердің жұмыспен 

өтелген уақыты.
Алмастырушы критерийлер қосылған құнды есептеу мүмкін болмаған жағдайда 

қолданылады. Алмастырушы критерийлерді қолдану қызметтің негізгі түрін анықтау үшін 
пайдаланылатын əдістерді өзгертпейді, себебі олар қосылған құнның жедел жақындатылған 
мəн болып табылады.

9. Төменде келтірілген қызмет түрлері: 
1) капиталды қалыптастыруға (мысалы, меншікті капиталды құрылысты жүзеге асыру, 

бағдарламалық қамтамасыз ету өндірісі) ықпал ететін тауарлар мен көрсетілетін қызметтер 
өндірісі;

2) едəуір бөлігі нарықта сатуға арналған өнім өндіру, тіпті, егер оның белгілі бір үлесі негізгі 
жəне қосалқы қызмет түрлерінің қажеттіліктері үшін тұтынылған жағдайда да;

3) негізгі немесе қосалқы қызмет түрлері өнімінің құраушы бөліктеріне айналатын тау-
арлар мен көрсетілетін қызметтер өндірісі (мысалы, кəсіпорын цехының оның өнімін орауға 
арналған қорап өндіруі);

4) кəсіпорынның құрамына кіретін электр станциясында немесе кокс зауытында энергия 
құрамына өздері кіретін кəсіпорынды қоспағанда, олардың барлық өнімдері қажеттіліктерді 
жауып отырған жағдайда өндіру;

5) қайта өңдеусіз қайта сату мақсатында тауарлар сатып алу;
6) егер ғылыми-зерттеу жұмыстары тек ағымдағы өндірістік үдеріс үшін ұсынылатын 

қызметтер болып табылмаса көмекші қызмет түрлері ретінде қарастырылмайды.
10. Кəсіпорынның қосалқы жəне көмекші қызмет түрлерінің арасындағы айырмашылық 

келесі мысалдардан көрінеді:
1) кəсіпорынның жүгін немесе қызметкерлерін өз есебінен тасымалдау көмекші қызмет 

түрі болып табылады. Тасымалдауды бөгде кəсіпорындардан да тапсырыс алатын кəсіпорын 
құрамындағы көлік бірлігі жүзеге асырса, онда оның қызметінің түрі қосалқы болып табылады;

2) өзінің өнімін өткізу көмекші қызмет түрі болып табылады. Құрамында тұтынушыларға 
өнімді тікелей өткізуді жүзеге асыратын бөлшек сауда дүкені бар кəсіпорынның қызмет түрі 
қосалқы қызмет ретінде жіктеледі. 

11. Кəсіпорын екі қызмет түрін жүзеге асырған жағдайда қосылған құнның 50%-дан астамын 
құрайтын қызмет түрі негізгі қызмет түрі болып табылады. 

12. Екіден көп қызмет түрін жүзеге асыратын, олардың бірде біреуі қосылған құнның 
50%-дан астамын құрамайтын кəсіпорын жіктелімі «жоғарыдан төмен» əдісінің көмегімен 
кезең-кезеңмен жүргізіледі. 

3-тарау. Кəсіпорынның негізгі қызмет түрін «жоғарыдан төмен» əдісімен анықтау
13. «Жоғарыдан төмен» əдісі иерархиялық қағидатқа негізделген. Сəйкесінше ең жоғарғы 

деңгейді жəне бұдан əрі ең төменгі жіктелімді анықтау келесі түрде жүргізіледі:
1) қосылған құн үлесі айтарлықтай болып табылатын секцияны анықтау;
2) осы секцияның ішіндегі қосылған құн үлесі айтарлықтай болып табылатын бөлімді 

анықтау;
3) осы бөлімнің ішіндегі қосылған құн үлесі айтарлықтай болып табылатын топты анықтау;
4) осы топтың ішіндегі қосылған құн үлесі айтарлықтай болып табылатын класты анықтау.
14. Көп бағдарлы кəсіпорынның негізгі қызмет түрін анықтауға арналған бастапқы сəт оның 

қызмет түрлерінің тізбесін құру болып табылады. Бұл ретте түрге ЭҚЖЖ кодына сəйкес белгілі 
бір класс беріледі жəне қосылған құнның үлесі (немесе қосылған құн орнына қабылданған 
басқа көрсеткіш) осы Əдістемеге көп бейінді кəсіпорынның негізгі қызмет түрін анықтау мыса-
лы 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша қойылады.

15. Қосылған құн үлесі едəуір көп қызмет түрі сатылап қосу арқылы анықталады. 
Кəсіпорынның негізгі қызмет түрі 28.93 «Тамақ өнімдерін, сусындарды жəне темекі өнімдерін 
өндіруге жəне қайта өңдеуге арналған жабдықты өндіру» класына сəйкес келетін, осы 
Əдістемеге 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша сатылап қосу арқылы қосылған құн үлесі 
едəуір көп қызмет түрі анықтау мысалы келтірген.

16. Үдемелі жіктелім əдісін пайдаланған кезде кəсіпорын көтерме сауда саласының кластар 
деңгейіндегі қосалқы құнның ең үлкен үлесіне қарай 46.61 «Ауыл шаруашылығы техникасын, 
жабдықтарды жəне олардың қосалқы бөлшектерін көтерме саудада сату» класына жатқызу 
дұрыс болмайды. Нəтижесінде қосылған құн үлесі 52 пайыз деңгейіндегі өңдеу өнеркəсібіне 
келетін кəсіпорын өңдеу өнеркəсібінен тыс қалатын еді.

Көрнекірек болу үшін осы Əдістемеге 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша кəсіпорынның 
негізгі қызмет түрін «жоғарыдан төмен» əдісімен анықтау мысалы сызбамен келтірілген.

4-тарау. Қызмет түрлерінің көлденең жəне тік интеграциясы
17. Кəсіпорын көп бағдарлы қызметті жүзеге асырған кезде қызмет түрлері интеграциясының 

келесі жағдайларын бөліп көрсетеді: көлденең жəне тік.
1) қызмет түрлерінің көлденең интеграциясы – кəсіпорын өндірістің сол бір ғана факторын 

пайдаланған кезде қызметтің бірнеше түрін бір мезетте жүзеге асыруы. Кəсіпорынның əрбір 
қызмет түрі бір-біріне тəуелсіз (бір кəсіпорын жүзеге асыратын жөндеу жəне бөлшек сауда);

2) қызмет түрлерінің тік интеграциясы – бір ғана кəсіпорын ішінде өндірістің əртүрлі 
кезеңдерін кезең-кезеңмен жүзеге асыру жəне бұл жағдайда бір кезеңдегі өндіріс келесі кезең 
үшін өндіріс құралы ретінде қызмет етеді (ағаш бөренесін ағаш аралау жұмысымен байла-
ныстыру, топырақ қазуды кірпіш өндірісімен байланыстыру немесе тоқыма фабрикасындағы 
киім өндірісі).

18. Көлденең немесе тік интеграциялық кəсіпорын жіктелімі жалпы қосылған құнды құруда 
едəуір көп үлесін қосатын қызмет түрі «жоғары төмен» əдісі негізінде жүзеге асырылады. Етке 
арналған құс өсірумен айналысатын, содан кейін ауыл шаруашылығы құстарының етін жəне 
ет өнімдерін өндіретін (тік интеграция) кəсіпорын қосылған құнға едəуір көп үлесін қосатын 
қызмет түріне байланысты жіктеледі. 

5-тарау. Белгілі бір қызмет түрлерінің жіктелім ережесі
1-параграф. Сыйақыға немесе шарт негізінде атқарылатын қызмет түрлері жəне 

қызмет түрлерін басқа орындаушыға беру
19. Кəсіпорын өз атынан тауар сататын немесе қызмет көрсететін, бірақ нақты өндіріс, 

өнеркəсіптегі физикалық трансформация үдерісі жартылай немесе толығымен нақты шарттық 
қатынас шеңберінде басқа кəсіпорын жүзеге асыратын жағдайда туындайды (өнеркəсіптік 
өндірістің жекелеген кезеңдері, жұмыс күшін жалдау бойынша қызметтер ұсыну, көмекші 
функцияларды қамтамасыз ету).

Өзінің қызметін сыйақыға немесе шарттық негізде жүзеге асыратын кəсіпорындар сол 
тауарлар немесе көрсетілген қызметтерді өз есебінен өндіретін кəсіпорын сияқты ЭҚЖЖ 
жіктеуіші класына жатады.

20. Өндірістік үдерістің жекелеген кезеңдерін атқаруды мердігерге тапсыратын тапсырыс 
берушіні өндірістік үдерістің барлығын толығымен өзі жүзеге асырғандай жіктеледі. Бұл қағида 
өндірістік үдерістің көмекші функцияларын ғана емес (бухгалтерлік есеп, есептеу қызметтері), 
сондай-ақ өндірістік үдерістің негізгі кезеңдерін (жекелеген тетіктерді өндіру) сыртқы мердігерге 
беруде қолданылады. Мердігер сол тауарларды немесе көрсетілетін қызметтерді өз есебінен 
өндіретін кəсіпорынмен бірге жіктеледі.

21. Мердігерге барлық өндірістік үдерісті орындауды тапсыратын жəне негізгі бастапқы ма-
териалдар (киім дайындауға арналған маталар мен түймелер, жиһаз дайындауға арналған ағаш 
жəне металл жабдықтар) жататын тапсырыс беруші жəне түпкілікті өнім С «Өңдеу өнеркəсібі» 
секциясында, нақтырақ барлық өндірістік үдерісті қамтитын класта жіктеледі. Мердігер сол та-
уарлар мен көрсетілетін қызметтерді өз есебінен өндіретін кəсіпорындармен бірге жіктеледі.

22. Мердігерге барлық өндірістік үдерісті орындауды тапсыратын жəне негізгі бастапқы ма-
териалдар тиесілі емес тапсырыс беруші тек толық емес осы қызмет түрін жүзеге асырған кезде 
G «Көтерме жəне бөлшек сауда; автомобильдерді жəне мотоциклдерді жөндеу» секциясында 

жіктеледі. Басқа қызмет түрін жүзеге асыратын тапсырыс беруші қосылған құн қағидаты бой-
ынша G немесе басқа секцияларда жіктеледі. Мердігер сол тауарларды өз есебінен өндіретін 
кəсіпорындармен бірге жіктеледі.

23. Құрылыс жұмыстарын мердігерге беру кезінде тапсырыс беруші мен мердігер F 
«Құрылыс» секциясында, тиісінше тапсырыс беруші – 41.10 «Құрылыс жобаларын əзірлеу» 
класында, мердігер 41.20 «Тұрғын үй жəне тұрғын емес ғимараттардың құрылысы» класын-
да жіктеледі. 

24. Тауарлар өндірудің немесе қызметтер ұсынудың барлық үдерісін немесе оның 
бөлігін жүзеге асыратын белгілі бір көмекші функцияларды (бухгалтерлік есеп, компьютерлік 
қызметтер) мердігерге беретін тапсырыс берушіге негізгі өндіріс үдерісін білдіретін ЭҚЖЖ коды 
беріледі. Мердігер өзі жүзеге асыратын қызмет түріне тиесілі нақты класқа (мысалы, 62.02 
«Ақпараттық технологиялар саласындағы консультациялық қызметтер», 69.2 «Бухгалтерлік 
есепке алу жəне аудит саласындағы қызмет; салық салу бойынша кеңес беру» класына) жатады.

25. Жұмыс күшін жалдау қызметтерін уақытша негізде басқа орындаушыға беру кезінде 
тапсырыс беруші нақты жүзеге асырылатын қызмет (мысалы, өңдеу өнеркəсібі саласында) 
бойынша жіктеледі. Мердігер 78.20 «Уақытша жұмысқа орналастыру жөніндегі агенттіктердің 
қызметі» класында жіктеледі. 

Жұмыс күшін жалға алу бойынша көрсетілетін қызметтер функцияларын тұрақты негізде 
басқа орындаушыға беру кезінде тапсырыс беруші нақты жүзеге асыратын қызмет (мысалы, 
өңдеу өнеркəсібі саласында) бойынша жіктеледі. Мердігер 78.30 «Персоналмен жұмыс жөніндегі 
өзге де ұйымдардың қызметі» класында жіктеледі. 

26. Қызмет көрсету бойынша қызмет бөлігін басқа орындаушыға беретін тапсырыс беруші 
қызмет ұсынудың барлық үдерісін орындаушы ретінде жіктеледі. Мердігер өзі жүзеге асыратын 
қызметтер ұсыну бөлігінде жіктеледі. 

Қызметтер ұсыну бойынша барлық қызметтерді беру туралы басқа орындаушымен қосымша 
шарт жасалған жағдайда тапсырыс беруші де, мердігер де қызметтер ұсынудың барлық үдерісін 
орындаушылар ретінде жіктеледі. 

27. Тұқымдар, өсімдіктер (көшеттер, өскіндер, бұтақтар), жүзім шыбығын қоса жеміс 
ағаштары немесе мал табыны жəне ауыл шаруашылығының түпкілікті өнімі тиесілі, бірақ 
өндірісті жүзеге асыруды мердігерге беретін тапсырыс беруші 01 «Өсімдік жəне мал 
шаруашылығы, аңшылық жəне осы салаларда қызметтер ұсыну» бөлімінде, өнімінің барлық 
өндірістік үдерісті қамтитын нақты сол класында жіктеледі. Мердігер 01.6 «Ауыл шаруашылығы 
саласындағы қосалқы қызмет түрлері (ауылшаруашылық дақылдарын өсіру жəне мал басын 
өсіру)» тобының тиісті тобында жіктеледі.

28. Ауыл шаруашылығы өнімдері өндірісін жүзеге асыруды басқа орындаушыға тапсыратын 
жəне тұқымдар, өсімдіктер (көшеттер, өскіндер, бұтақтар) немесе жүзім шыбығын қоса жеміс 
ағаштары немесе мал табыны жоқ тапсырыс беруші тек осы қызмет түрін жүзеге асырған 
жағдайда G «Көтерме жəне бөлшек сауда; автомобильдерді жəне мотоциклдерді жөндеу» 
(қызмет түріне жəне нақты сатылатын тауарға байланысты) секциясында жіктеледі, Басқа 
қызмет түрін жүзеге асыратын тапсырыс беруші қосылған құн қағидаты бойынша G секция-
сында немесе басқа секцияларда жіктеледі. Мердігер сол тауарларды өз есебінен өндіретін 
кəсіпорындармен бірге жіктеледі.

29. Орман ағаштары жəне орман шаруашылығының түпкілікті өнімі тиесілі, бірақ 
мердігерлерге орман шаруашылығы өнімін өндіруді жүзеге асыруды тапсыратын тапсырыс 
беруші 02 «Орман шаруашылығы жəне ағаш дайындау» бөлімінің барлық өндірістік үрдісті 
қамтитын нақты сыныбында жіктеледі. Мердігер 02.40 «Орман шаруашылығы саласында (орман 
шаруашылығы жəне ағаш дайындау) қызмет көрсету» класында жіктеледі. 

30. Орман шаруашылығы өнімін өндіруді жүзеге асыруды басқа орындаушыға тапсыратын 
жəне орман ағаштары жоқ тапсырыс беруші G «Көтерме жəне бөлшек сауда; автомобильдерді 
жəне мотоциклдерді жөндеу» (қызмет түріне жəне нақты сатылатын тауарға байланысты) 
жіктеледі, егер тек осы қызметті жүзеге асырса. Басқа қызмет түрін жүзеге асыратын тапсырыс 
беруші қосылған құн қағидаты бойынша G секциясында немесе басқа секцияларда жіктеледі. 
Мердігер сол тауарларды өз есебінен өндіретін кəсіпорынмен бірге жіктеледі.

31. Балыққа жəне түпкілікті өнім тиесілі, бірақ аквадақыл өнімін өндіруді мердігерге тап-
сыратын тапсырыс беруші 03.2 «Аквадақыл» тобында барлық өндірістік үдерісті қамтитын 
нақты класында жіктеледі. Мердігер 03.2 «Аквадақыл» тобының тиісті класында жіктеледі.

32. Аквадақыл өнімін өндіруді жүзеге асыруды басқа орындаушыларға тапсыратын жəне 
балық тиесілі емес тапсырыс беруші G «Көтерме жəне бөлшек сауда; автомобильдерді жəне 
мотоциклдерді жөндеу» (қызмет түріне жəне нақты сатылатын тауарға байланысты) жіктеледі, 
егер тек осы қызметті жүзеге асырса. Басқа қызмет түрін жүзеге асыратын тапсырыс беруші 
қосылған құн қағидаты бойынша G секциясында немесе басқа секцияларда жіктеледі. Мердігер 
сол тауарларды өз есебінен өндіретін кəсіпорындармен бірге жіктеледі.

33. Энергия көздері (мұнай, көмір, газ, ағаш, ауыл шаруашылығы қалдықтары) жəне түпкілікті 
өнім тиесілі, бірақ энергетикалық өнімді өндіруді жүзеге асыруды мердігерге тапсыратын тап-
сырыс беруші D «Электрмен жабдықтау, газ, бу беру жəне ауа баптау» секциясында барлық 
өндірістік үдерісті қамтитын нақты класында жіктеледі. Мердігер D «Электрмен жабдықтау, 
газ, бу беру жəне ауа баптау» секциясының тиісті класында жіктеледі. 

34. Энергия көздері (мұнай, газ, ағаш, ауыл шаруашылығы қалдықтары) энергетикалық 
өнімді өндіруді жүзеге асыруды басқа орындаушыларға тапсыратын жəне тиесілі емес тап-
сырыс беруші тек осы қызмет түрін жүзеге асыру кезінде D «Электрмен жабдықтау, газ, бу 
беру жəне ауа баптау» секциясының 35.14 «Электр энергиясын тұтынушыға сату», 35.23 «Газ 
тəрізді отынды құбырлар арқылы сату» кластарында жіктеледі. Басқа да қызмет түрін жүзеге 
асыратын тапсырыс беруші қосылған құн қағидаты бойынша жіктеледі. Мердігер сол тауар-
ларды өз есебінен өндіретін кəсіпорынмен бірге жіктеледі.

2-параграф. Пайдалану орнында жабдықты орнату бойынша жұмыстар
35. Негізгі қызмет түрі ғимаратты пайдалануға қажетті құрылыс конструкциялары мен 

жабдық тарын орнату немесе монтаждау болып табылатын кəсіпорын F «Құрылыс» секция-
сының 43 «Мамандандырылған құрылыс жұмыстары» бөлімінде жіктеледі. 

Құрылыс үдерісіне қажеттілерден басқа жабдықтар мен машиналарды орнату 33.2 
«Өнеркəсіптік техника мен жабдықты жөндеу» класында жіктеледі. 

3-параграф. Жөндеу жəне техникалық қызмет көрсету
36. Жөндеу жəне техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыратын кəсіпорындар жабдықтың 

типіне байланысты келесі санаттардың бірінде жіктеледі:
33.1 «Дайын металл өнімдерін, машиналар мен жабдықты жөндеу» тобы;
43 «Мамандандырылған құрылыс жұмыстары» бөлімі;
45.2 «Көлік құралдарына техникалық қызметтер жəне жөндеу» тобы;
95 «Компьютерлерді, тұрмыстық бұйымдар мен жеке тұтынатын заттарды жөңдеу» бөлімі.
37. Ұшақтарға, локомотивтер мен кемелерге техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыратын 

кəсіпорындар оларды өндіретін кəсіпорындар сияқты бір класта жіктеледі.
6-тарау. Жекелеген секцияларға арналған жіктелімнің арнайы ережелері

1-параграф. А «Ауыл, орман жəне балық шаруашылығы» секциясы
38. Ауыл шаруашылығында қосылған құнды бөлуде қиындықтар жиі туындайды (мысалы, 

кəсіпорын жүзім жəне сонымен бір мезетте шарап өндіреді немесе күнбағысты өсіреді жəне 
күнбағыс майын өндіреді). Қосылған құнды алмастыру критерийі «жұмыспен өтелген сағат 
саны» болып табылады.

2-параграф. 
G «Көтерме жəне бөлшек сауда, 

автомобильдерді жəне мотоциклдерді жөндеу» секциясы
 39. G секциясында автомобильдер мен мотоциклдер саудасын қоспағанда, көтерме жəне 

бөлшек сауда бөлініп көрсетіледі. 
«Автомобильдер мен мотоциклдер саудасын қоспағанда көтерме сауда» бөлімінде 

46.1 «Сыйақы үшін немесе шарт негізінде көтерме саудада сату» тобы жəне 46.2–46.9 – 
«Мамандандырылған немесе мамандандырылмаған көтерме сауда» топтарының агрегатталған 
топтамасына бөлініп көрсетіледі. Қосылған құн негізінде кəсіпорынға осы екі санаттың 
қайсысына жататындығы анықталады. Егер кəсіпорын 46.2–46.9 топтамаға кірсе, онда сауда 
«мамандандырылған» немесе «мамандандырылмаған» болып табылатындығын анықтап алған 
жөн. Бұдан əрі топтардан кластарға «жоғарыдан төмен» əдісімен таңдау жүреді.

Көтерме сауда сызбасы (46-бөлім) сызба түрінде осы Əдістемеге 4-қосымшаға сəйкес 
нысан үлгісінде көрсетілген.

40. Негізгі қызмет түрі «бөлшек сауда» болып табылатын кəсіпорындар сауда орнының 
(сауда нүктесінің) типі бойынша жіктеледі жəне екі топқа бөлінеді:

дүкендегі бөлшек сауда – ЭҚЖЖ 47.1–47.7 топтары;
дүкеннен тыс бөлшек сауда – ЭҚЖЖ 47.8–47.9 топтары
Бөлшек сауда сызбасы (47-бөлім) осы Əдістемеге 5-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 

көрсетілген.
Қосылған құн негізінде кəсіпорынның осы екі санаттың қайсысына жататындығын 

анықтайды. Егер кəсіпорын «Дүкендегі бөлшек сауда» (47.1–47.7) агрегатталған топтама-
сына кірсе, онда бұл «мамандандырылмаған» немесе «мамандандырылған» сауда болып 
табылатындығы анықталады. Бұдан əрі таңдау «жоғарыдан төмен» əдісімен топтардан 
кластарға жүреді.

41. Көтерме жəне бөлшек саудада «мамандандырылған» мен «мамандандырылмағанның» 
арасындағы айырмашылық класс үлесі қосылған құнның 5%-ынан бастап (бірақ 50%-кем) 
құралатын сатылған тауарлар жатқызылған кластар санына байланысты: 

1) егер өткізілген тауарлар ЭҚЖЖ-ның сол бір класына жататын болса, онда жіктелім 
ЭҚЖЖ кластарына арналған түсіндірмелерге сəйкес жүзеге асырылады. Тек қана сусын са-
татын кəсіпорын онда толығымен 47.25 «Мамандандырылған дүкендерде сусындарды бөлшек 
саудада сату» класында жіктеледі;

 2) егер сатылатын тауарлар ЭҚЖЖ-ның əртүрлі класында жататын болса, заттарды 
қамтитын болса, қосымша құн үлесін анықтау (немесе қосылған құн орнына қабылданған 
басқа көрсеткішке) қатынасы бойынша үлесі 50% құрайтын класс немесе осы Əдістемеге 
6-қосымшаға сəйкес нысан бойынша анықталады. 

Косметикалық тауарлар мен гигиена заттарымен бөлшек сауда бойынша кəсіпорындардың 
қосылған құнының үлесі 55%-ды құрайды. Кəсіпорын 47.75 класында жіктеледі;

3) егер сатылатын тауарлар ЭҚЖЖ-ның бірнеше класына тиесілі болса жəне бұл ретте 
кластардың бірде-біреуі қосылған құнның 50%-ын немесе одан көбін құрамаса, онда қосылған 
құнның үлесі 5%-дан көп кластарды қамтитын тізбесі құрастырылады. Кəсіпорын жіктелімі 
ЭҚЖЖ кластар санына байланысты болады.

Егер сатылатын тауарлар көтерме сауданың (46.2–46.7 топтары) немесе бөлшек сауданың 
(47.2–47.7 топтары) төрт класына жататын болса, онда кəсіпорын мамандандырылған саудаға 
жатады. Қосылған құн негізінде «жоғарыдан төмен» əдісін қолданып, негізгі қызмет түрін 
анықтау жеткілікті.

Егер сатылатын тауарлар көтерме сауданың (46.2–46.7 топтары) немесе бөлшек сауданың 
(47.2–47.7 топтары) бес класына жататын болса, онда кəсіпорын мамандандырылмаған саудаға 
жатады. Бөлшек сауда жағдайында кəсіпорын 47.1 «Мамандандырылмаған дүкендердегі 
бөлшек сауда» тобына жатқызылады.

Сусындар мен темекі өнімдерін қоса алғанда тамақ өнімдерінің үлесі қосылған құнның кем 
дегенде 35%-ын құраса, кəсіпорын ЭҚЖЖ-ның 47.11 – класына, ал қалған жағдайларда 47.19 
класына жатқызылатын болады.

42. Жіктелімнің осы ерекше ережелері бөлшек саудамен айналысатын кəсіпорындар үшін 
негізгі болып табылады. Егер кəсіпорын бөлшек сауда саласындағы осы қызметтен басқа, 
сондай-ақ қызмет ұсыну немесе тауарлар өндіруден тұратын қосалқы қызмет түрін жүзеге 
асырса, онда тиісті класта кəсіпорынды жіктеу дүкендерде бөлшек саудамен айналысатын 
кəсіпорындар жіктеуіші осы Əдістемеге 7-қосымшаға сəйкес нысан бойынша ғана бөлшек сауда 
саласындағы экономикалық қызмет түрлерінің арақатынасымен ғана анықталатын болады.

43. Электрондық сауданы жүзеге асыратын кəсіпорындарды жіктеу ережесі өзгеріссіз 
қалады. Олар өздерінің негізгі қызмет түрлері жататын салалар бойынша жіктеледі. Бұл ере-
жеде бөлшек сауда саласында сатуды тек Интернет арқылы жүзеге асыратын кəсіпорындар 
47.91 «Почта бойынша тапсырыстар орындайтын фирмалар арқылы жəне Интернет арқылы 
бөлшек саудада сату» класына жатады.

3-параграф. 
К «Қаржы жəне сақтандыру қызметі» жəне М «Кəсіби, ғылыми жəне техникалық 

қызмет» секциялары
44. К секциясындағы 64.20 «Холдингтік компаниялар қызметі» жəне 64.30 «Тресттер, 

қорлар жəне басқа осындай қаржы объектілері» кластары экономикалық қызмет түрлерін 
жіктеудің дəстүрлі ережелеріне сəйкес келмейді. Осы екі класта жіктелетін кəсіпорындар та-
уар сатудан ешқандай да табыс алмайды жəне персоналды (заңды өкілдері ретіндегі екі-үш 
адамнан басқа) жалдамайды.

Кəсіпорынды осы екі кластың біреуіне жатқызған кезде М секциясының 70.10 «Бас компа-
ниялар қызметі» жəне 70.22 «Коммерциялық қызмет жəне басқару мəселелері бойынша кеңес 
беру» кластары да назарға алынады.

45. Қызмет түрлерінің бірнешеуін жүзеге асыратын кəсіпорынның негізгі қызмет түрін 
анықтау үшін 64.20, 64.30, 70.10, 70.22 кластары бойынша қосылған құнды негізге алған 
жеткілікті. Капиталдан түскен табыстар қосылған құнды құрамайды, сондықтан оларды 
назарға алу қажет емес. 

Кəсіпорындардың негізгі экономикалық қызмет түрлерін анықтау əдістемесіне 
1-қосымша

Көп бейінді кəсіпорынның негізгі қызмет 
түрін анықтау мысалы 

Секция Бөлім Топ Класс Класс атауы Қосылған құн 
үлесі, %

C 25 25.9 25.91 Металл бөшкелер жəне ұқсас 
сыйымдылықтар жасау 10

28 28.1 28.11 Авиациялық, автокөліктік жəне мо-
тоцикл қозғалтқыштарынан басқа, 
қозғалтқыштарды жəне турбиналар-
ды жасау

6

28.2 28.24 Қол электр құралдарын жасау
5

28.9 28.93 Тамақ өнімдерін, сусындарды жəне 
темекі өнімдерін өндіруге жəне қайта 
өңдеуге арналған жабдықты өндіру

23
28.95 Қағазды жəне қатырма қағазды 

дайындауға арналған техниканы 
жасау

8

G 46 46.1 46.14 Машиналарды, жабдықтарды, 
өнеркəсіптік жабдықтарды, теңіз 
жəне əуе кемелерін сату жөніндегі 
агенттердің қызметі

7

46.6 46.61 Ауыл шаруашылығы техникасын, 
жабдықтарды жəне олардың қосалқы 
бөлшектерін көтерме саудада сату

28

М 71 71.1 71.12 Инженерлік ізденістер саласындағы 
қызмет жəне осы салаларда 
техникалық кеңес беруді ұсыну 13

 Кəсіпорындардың негізгі экономикалық қызмет түрлерін анықтау əдістемесіне 
2-қосымша

Қосылған құн үлесі едəуір көп қызмет түрін анықтау 
үшін қызмет түрлерін сатылап қосу мысалы

1-кезең. 
Секциясын анықтау

Атауы Қосылған 
құн үлесі, %

С секциясы Өңдеу өнеркəсібі 52
G секциясы Көтерме жəне бөлшек сауда; автомобильдерді 

жəне мотоциклдерді жөндеу
35

М секциясы Кəсіби, ғылыми жəне техникалық қызмет 13 
2-кезең. 

Бөлімді анықтау (С секциясы шеңберінде)
25-бөлім Машиналар мен жабдықтардан басқа дайын 

металл бұйымдарын жасау 10
28-бөлім Басқа санаттарға кіргізілмеген машиналар мен 

жабдықтар жасау 42
3-кезең. 

Топты анықтау (28-бөлім шеңберінде)
28.1-топ Жалпы мақсатқа арналған машиналар жасау 6
28.2-топ Жалпы мақсатқа арналған өзге де техника-

ларды жасау 5
28.9-топ Арнайы мақсатқа арналған техниканың өзге де 

түрлерін шығару 31 

4-кезең. 
Класты анықтау (28.9 топ шеңберінде)

28.93-класс Тамақ өнімдерін, сусындарды жəне темекі 
өнімдерін өндіруге жəне қайта өңдеуге 
арналған жабдықты өндіру 23

28.95-класс Қағазды жəне қатырма қағазды дайындауға 
арналған техниканы жасау 8

Кəсіпорындардың негізгі экономикалық қызмет түрлерін анықтау əдістемесіне 
3-қосымша

Кəсіпорынның негізгі қызмет түрін «жоғарыдан төмен» əдісімен анықтау мысалы

Кəсіпорындардың негізгі экономикалық қызмет түрлерін анықтау əдістемесіне 
4-қосымша

Көтерме сауда сызбасы (46-бөлім)

Кəсіпорындардың негізгі экономикалық қызмет түрлерін анықтау əдістемесіне 
5-қосымша

Бөлшек сауда сызбасы (47-бөлім)

Кəсіпорындардың негізгі экономикалық қызмет түрлерін анықтау əдістемесіне 
6-қосымша

Қосымша құн үлесін анықтау 

Сынып Сыныптың атауы Қосылған құнның 
үлесі, %

47.21 Мамандандырылған дүкендерде жемістер мен көкөністерді 
бөлшек саудада сату

6 

47.24 Мамандандырылған дүкендерде нан-тоқаш өнімдері, ұннан 
жасалған жəне қантты кондитерлік бұйымдарды бөлшек 
саудада сату

14 

47.25 Мамандандырылған дүкендерде сусындарды бөлшек са-
удада сату

10 

47.51 Мамандандырылған дүкендерде тоқыма бұйымдарын 
бөлшек саудада сату

15 

47.75 Мамандандырылған дүкендерде косметикалық тауарларды 
жəне гигиена заттарын бөлшек саудада сату

55 

Кəсіпорындардың негізгі экономикалық қызмет түрлерін анықтау əдістемесіне 
7-қосымша

Дүкендерде бөлшек саудамен айналысатын кəсіпорындар жіктеуіші 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 4 қа-
рашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14397 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ СТАТИСТИКА 

КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 3 қазан             №226             Астана қаласы

Екінші деңгейлі банктердің қаржылық қызметтерін есепке 
алу әдістемесін бекіту туралы

«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы 
Заңының 12-бабының 5) тармақшасына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 
жылғы 24 қыркүйектегі № 1011 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық эконо-
мика министрлігі туралы ереженің 17-тармағының 258) тармақшасына сəйкес, бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Екінші деңгейлі банктердің қаржылық қызметтерін есепке алу 
əдістемеcі бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Ұлттық 
шоттар басқармасы Заң басқармасымен бірлесіп заңнамада белгіленген тəртіппен:

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

мерзімді баспа басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми 
жариялануға жіберілуін;

3) тіркелген бұйрықты алған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде баспа жəне электрондық 
түрде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне 
енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз  етсін.

3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Ұлттық 
шоттар басқармасы осы бұйрықты жұмыс бабында басшылыққа алу жəне пайдалану үшін 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің құрылымдық 
бөлімшелеріне жəне аумақтық органдарына жеткізсін. 

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының орынбасарына (Қ.К. Орынханов) 
жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі 
Статистика комитетінің төрағасы Н. АЙДАПКЕЛОВ

 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2016 жылғы 3 қазан № 226 бұйрығымен бекітілді

Екінші деңгейлі банктердің қаржылық қызметтерін есепке алу əдістемесі
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Екінші деңгейлі банктердің қаржылық қызметтерін есепке алу əдістемесі (бұдан əрі – 
Əдістеме) «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 
наурыздағы Заңына сəйкес əзірленген.

2. Осы Əдістемені халықаралық стандарттарға сəйкес екінші деңгейлі банктердің қаржылық 
қызметтерін есепке алу үшін Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитеті (бұдан əрі – Комитет) пайдаланады жəне Ұлттық шоттар жүйесінің (бұдан əрі – ҰШЖ) 
мақсаттары үшін ғана қолданылады.

3. Осы Əдістеменің мақсаты екінші деңгейлі банктердің қаржылық қызметтерінің есептеу-
лерін жаңа экономикалық жағдайға, əдіснамалық зерттеулердің соңғы жетістіктеріне 
сəйкестендіру болып табылады. Осы Əдістеме «Қаржы жəне сақтандыру қызметі» K секция-
сындағы «Қаржы қызметтері, сақтандыру жəне зейнетақы қорлары қызметтерін қоспағанда» 
64-кіші секциясының жалпы қосылған құнын есептеудің сапасын арттыруға жəрдемдеседі.

4. Əдіснамалық негіз ретінде Халықаралық Валюта Қоры (ХВҚ), Экономикалық 
ынтымақтастық жəне даму ұйымы (ЭЫДҰ), Еуропалық қоғамдастықтардың Статистикалық 
бюросы (Еуростат), Біріккен Ұлттар Ұйымы (БҰҰ) жəне Дүниежүзілік Банк дайындаған 2008 
жылғы Ұлттық шоттар жүйесі (2008 жылғы ҰШЖ) пайдаланылған.

5. Осы Əдiстемеде келесi анықтамалар қолданылады:
1) аралық тұтыну (АТ) – есепті кезеңде өндіріс үдерісінде тасымалданатын немесе толық 

тұтынылатын тауарлар мен қызметтердің құны. Негізгі капиталды тұтыну аралық тұтынудың 
құрамына кірмейді; 

2) жалпы қосылған құн (ЖҚҚ) - өндірістік қызметтің түпкілікті нəтижесін сипаттайды жəне осы 
өндірістік үдерістегі өңдеумен қосылған құндылықты білдіреді. Салалар деңгейінде тауарлар 
жəне көрсетілетін қызметтер шығарылымы мен аралық тұтыну арасындағы айырмашылық 
ретінде есептеп шығарылады, өндіріс үдерісінде тұтынылған негізгі капиталдың құнын қамтиды;

3) жалпы ішкі өнім (ЖІӨ) – елдің экономикалық қызметінің соңғы нəтижесін сипаттайтын 
ұлттық шоттар жүйесінің маңызды көрсеткіштерінің бірі; 

4) қаржылық делдалдықтың жанама өлшенетін қызметтері (ҚДЖӨҚ) –  қаржылық меке-
мелер қаржылық делдалдық қызметі үшін тікелей төлемді өндірмейтін жағдайдағы қаржылық 
делдалдық қызметтердің жанама көрсеткіші болып табылады;

5)  ұлттық шоттар жүйесі – елдің экономикалық қызметінің нəтижелерін сипаттайтын 
шоттар мен кестелердің белгілі бір жиынтығы түрінде құрылған статистикалық көрсеткіштер 
жүйесін білдіреді.

2-тарау. 2008 жылғы ҰШЖ-ге сəйкес екінші деңгейлі банктердің қаржылық 
қызметінің көрсетілетін қызметтерін есептеуге арналған əдіснамалық тəсіл 

6. Қаржылық делдалдық функцияларын, қосалқы қаржылық қызметтерді жəне басқа 
қаржылық қызметтерді жүзеге асыратын корпорациялар немесе квазикорпорациялар-рези-
денттер қаржылық корпорациялар секторына жатады.

2008 жылғы ҰШЖ-де қаржылық қызметтер мониторингпен байланысты қызметтерді, 
өтімділікті қамтамасыз етумен, тəуекелдерді қабылдаумен байланысты қызметтерді, сондай-
ақ құнды қағаздарды орналастыру жəне қаржылық құралдарды айырбастау бойынша 
қызметтерді қамтиды. 

7. «Қаржылық корпорациялар» сектордың ішкі секторлары:
1) орталық банкті;
2) орталық банктен басқа депозиттер қабылдаған корпорацияларды;
3) ақша нарығы қорларын;
4) ақшалай емес нарықтың инвестициялық қорларын;
5) сақтандыру корпорациялары жəне зейнетақы қорларынан басқа өзге қаржылық дел-

далдарды;
6) қосалқы қаржылық корпорацияларды;
7) кэптивтік қаржылық мекемелерді жəне өсімқорларды;
8) сақтандыру корпорацияларын;
9) зейнетақы қорларын қамтиды.
8. 2008 жылғы ҰШЖ бойынша екінші деңгейлі банктер «орталық банктен басқа депозиттер 

қабылдаған корпорациялар» ішкі секторға жатады жəне қаржылық коммерциялық ұйымдар 
болып табылады. Аталған корпорациялардың негізгі функциялары қаржылық делдалдық 
қызметтерін жəне көмекші қаржылық қызметтерді көрсету болып табылады.

(Соңы 28-бетте) 
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9. Қаржылық мекемелер қаржылық делдалдық қызметтері үшін тікелей төлемдерді 
өндірмейді. Осы қызметтер үшін төлем анық емес түрде не қаржыны қарызға алушылар-
мен төленетін пайыздарға қосылады, не ол анық емес түрде қаржылық мекемелерге олар 
үшін неғұрлым төмен пайыздық жарналарды қолдану арқылы ресурстарды тарылтатын 
институционалдық бірліктерден өндіріледі. ҰШЖ-де қаржылық делдалдық қызметтері 
шығарылымының құны жанама əдіспен есептеп шығарылады (ҚДЖӨҚ).

10. Көмекші қаржылық қызметтер үшін комиссиялық төлемдер түріндегі тікелей төлем 
өндіріледі. Олардың шығарылымы осы төлем мөлшерінде анықталады. Көмекші қызмет ұйым 
ішінде оның негізгі немесе қосалқы қызметінің қалыпты жүзеге асырылуы үшін жағдай жасау 
мақсатында жүзеге асырылады. 

Екінші деңгейлі банктер шығарылымы қаржылық делдалдық қызметтерінің шығарылымы 
мен көмекші қызметтер шығарылымының қосындысына тең. 

11. Клиенттерге көмекші қаржылық қызметтерді барлық қаржылық мекемелер көрсетеді. 
Бұл біреулер үшін негізгі қызмет болып табылады, ал басқалар үшін қаржылық делдалдық 
қызметін ұсынуға қосымша ретінде қосалқы қызмет болып табылады. 

12. Қаржылық қызметтер анық жəне анық емес түрде төленеді.
Анық түрдегі қаржылық қызметтер төлеміне шетел валютасымен жəне құнды қағаздармен 

жасалған мəмілелер бойынша маржалар қосылған. Маржа сатушы мен сатып алушы бағамы 
арасындағы айырмашылық болып есептеледі. Маржа банк үшін табыс көзі болып табылады, 
оның есебінен мəмілелерді жүзеге асыру бойынша шығындар жабылады жəне валюталық 
тəуекел сақтандырылады. 

Баға белгіленімінің екі түрі бар: тікелей жəне жанама. Көптеген елдер тікелей баға 
белгіленімін пайдаланады. Тікелей баға белгіленімі кезінде шетел валютасы бірлігінің құны 
ұлттық ақшалай бірлікте көрінеді. Жанама баға белгіленімінде бірлік үшін бағамы шетел 
валютасының белгілі бір мөлшерінде көрініс табатын ұлттық ақшалай бірлік қабылданған. 

13. Көптеген қызметтер анық нысанда қаржылық мекемелердің əртүрлі санатта-
рымен ұсынылады. Депозиттер қабылдайтын мекемелер жекелей алғанда банктер үй 
шаруашылықтарынан ипотеканы рəсімдегені, инвестициялық портфелдерін басқарғаны, салық 
бойынша консультациялар бергені, жылжымайтын мүлікті басқарғаны үшін өндіріп алады. 

Мамандандырылған қаржылық мекемелер қаржылық емес корпорациялардан акциялар-
ды орналастыруды ұйымдастырғаны үшін немесе корпорация тобын қайта құрылымдауды 
басқарғаны үшін өндіреді. Төлемге ұсынылатын тауарлар мен көрсетілетін қызметтерге төлем 
қаражаты ретінде кредиттік карталарды қабылдайтын бөлімшелерден кредиттік карталардың 
эмитенттері өндіріп алатын төлем неғұрлым кең таралған тікелей төлем болып табылады. 

14. Төлем сатудан түскен пайыз ретінде есептеледі, бөлшектеп сату жағдайында сату 
көлемі шығарылымға емес, айналымға сəйкес келеді. Пайыз абсолютті шамада (бір немесе 
екі пайызға) шамалы жəне оны ірі сомалар үшін қолдану төлемнің жалпы сомасы өте үлкен 
екенін білдіреді. Аталған төлем кредиттік карталарды компаниялардың шығарылымын жəне 
кредиттік карточкаларды төлем қаражаты ретінде қабылдайтын корпорациялардың аралық 
тұтынуын білдіреді. 

Кредиттік карталарды шығаратын компаниялардың рөлін елемеу қатынасы бар тауарлар 
мен қызметтерге шығындарын (түпкілікті тұтыну немесе экспорт) өлшеуге əсер етпейді, бірақ 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді жеткізушінің шығындарын жəне кредиттік карталарды 
шығаратын компаниялардың шығарылымын жете бағаламайды. Бұл компанияның кредиттік 
карталарды шығаратын компаниялардан кредиттік карталармен төленетін тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтерді жеткізушілерге қосылған құн салығын қайта бөлуге əкеледі (2008 
жылғы ҰШЖ, 6.161).

15. Кредиттік карталарды шығаратын компаниялардың мысалы қаржылық корпорация 
əртүрлі клиенттердің əртүрлі қаражаттарының есебінен немесе əртүрлі жағдайларда төленетін 
қызметтерді ұсына алатынын анық көрсетеді. Карта ұстаушыдан картаны пайдаланғаны үшін 
де анық төлем өндіріле алады. Картаны ұстаушы кредиттерді пайдаланған жағдайда өтелмеген 
кредиттердің пайыздарын төлеумен байланысты анық емес нысандағы шығындарды төлеуге 
тұра келеді (бұл ҰШЖ-дағы несие ретінде қарастырылады) (2008 жылғы ҰШЖ, 6.162). 

16. Екінші деңгейлі банктер негізгі қызметімен (делдалдық қызмет) қатар қаржылық 
делдалдықпен тығыз байланысты көптеген қызметтерді қамтитын əртүрлі көмекші операци-
яларды жүзеге асырады.

17. Екінші деңгейлі банктер «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк қызметі 
туралы» Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 31 тамыздағы Заңымен белгіленген банктік 
жəне басқа операцияларды жүзеге асырады. 

Клиенттерге осыған ұқсас қызметтерді көрсеткені үшін қаржылық мекемелер комиссия не-
месе банктік қызметке байланысты өзге де төлемдер түрінде төлемақы алады.

3-тарау. Екінші деңгейлі банктердің қаржылық қызметінің көрсетілетін 
қызметтерінің жалпы шығарылымын жəне аралық тұтынуын есептеу

1-параграф. Екінші деңгейлі банктердің қаржылық қызметінің көрсетілетін 
қызметінің жалпы шығарылымын есептеу 

18. ЖІӨ үш əдіспен есептеледі, олар: өндіріс əдісі, табыстар əдісі, түпкілікті пайдалану 
əдісі. ЖІӨ өндіріс əдісімен негізгі құраушылары жалпы шығарылым, аралық тұтыну, жалпы 
қосыл ған құн болып табылады. 

19. Қаржылық мекемелер (банктер) шығарылымы ҚДЖӨҚ шығарылымынан жəне көмекші 
қаржылық қызметтер шығарылымынан қалыптасады. 

Екінші деңгейлі банктердің қаржылық қызметтерінің шығарылымын есептеу үшін дереккөз 
ретінде орталық банктің ресми сайтында орналастырылған жалпыға бірдей қолжетімді ақпарат 
пайдаланылған.

20. Банктердің табыстары мен шығындары туралы есепте келесі көмекші қаржылық 
қызметтерден түскен табыстар көрініс табады: 

1) заемдар бойынша комиссиялық кірістер;
2) заемдар бойынша дисконтты, сыйлықақыны жəне сыйақыны, өзге де борыштық құралдар 

бойынша амортизациялау кірістері;
3) өзге де құнды қағаздар бойынша сыйақы алумен байланысты кірістер; 
4) комиссиялық кірістер;
5) банк қызметінен болатын өзге де кірістер;
6) құнды қағаздарды, шетел валютасын, қымбат металдарды алып-сату бойынша кірістер. 
Шетел валютасымен байланысты (соның ішінде фьючерстер мен опциондар) құнды 

қағаздарды сату жəне сатып алу операцияларына жəне мəмілелердің барлық түрлеріне қатысты 
қызметтермен байланысты шығарылым сатып алу мен сату арасындағы айырмашылық со-
масында бағаланады. 

Комиссиялық төлемдер түрінде тікелей төлемдер ұсталатын көмекші қаржылық қызметтер 
ҰШЖ шығарылымы ретінде ескеріледі. Екінші деңгейлі банктердің қаржылық қызметінің 
көрсетілетін қызметінің шығарылымына қосылған баптар осы Əдістемеге 1-қосымшада 
келтірілген.

2-параграф. Екінші деңгейлі банктердің қаржылық қызметінің көрсетілетін 
қызметтерін аралық тұтынуды есептеу 

21. Екінші деңгейлі банктердің қаржылық қызметтерінің аралық тұтынуын есептеу үшін 
ақпараттың дереккөзі ретінде орталық банктің ресми сайтында орналастырылған жалпыға 
бірдей қолжетімді ақпарат пайдаланылған.

22. Көптеген шығындар баптары кешенді болып табылады. Осы баптардан аралық 
тұтынумен байланысты тиісті бөліктер бөлініп шығады. Іскерлік сапарларға шығындар, жол 
жүру жəне тұру үшін төлемдер үшін шығындар, сондай-ақ визалар жəне іссапарлармен бай-
ланысты əртүрлі алымдарға төлемдер құрамына аралық тұтынуға жатады. 

23. Кейбір шығындар баптары қаржылық құралдармен байланысты мəмілелердің мəндерін 
немесе ағымдағы шығындар жəне оның ішінде аралық тұтыну құрамына кірмейтін оларды 
қайта бағалау нəтижелерін қамтиды. 

24. Көмекші қызметтерді аралық тұтыну келесі есеп баптарынан қалыптастырылады: 
1) заемдар бойынша дисконтты, сыйлықақыны жəне сыйақыны амортизациялау бойын-

ша шығыстар;
2) құнды қағаздармен операциялар бойынша шығыстар;
3) комиссиялық шығыстар; 
4) жалпы шаруашылық шығыстары;
5) сатудан болатын шығыстар;
6) өзге де шығыстар.
25. Шығарылым мен аралық тұтыну арасындағы айырмашылық банктердің ЖҚҚ-ын 

анықтайды. Екінші деңгейлі банктердің қаржылық қызметтерінің аралық тұтынуын жəне ЖҚҚ-
ын есептеулер Осы Əдістемеге 2 жəне 3-қосымшаларда келтірілген. 

Екінші деңгейлі банктердің қаржылық қызметтерін есепке алу əдістемесіне 
1-қосымша

Екінші деңгейлі банктердің қаржылық қызметінің қызметтер 
шығарылымын есептеу 

млн.теңге

Шот 
нөмірі

«ҚР-ның екінші деңгейдегі банктері бойын-
ша кірістер мен шығыстар туралы есеп»

2013 2014 2015

4429 Клиенттерге берілген заемдар бойынша 
комиссиялық сыйақы

17 268,0 25 459,5 19 783,0

4434 Клиенттерге берілген заемдар бойынша дис-
контты амортизациялау бойынша кірістер

55 444,0 73 674,5 95 348,3

4440 Клиенттерден тартылған салымдар бойын-
ша сыйлықақыны амортизациялау бойынша 
кірістер

893,0 1 059,7 59 537,4

4445 Сенімгерлік трасттық басқаруға берілген 
қаржылық активтер бойынша сыйақы алуға 
байланысты кірістер

0,0 0,0 0,0

4453 Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша 
дисконтты амортизациялау бойынша кірістер

3 296,0 3 483,6 3 515,4

4454 Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бой-
ынша сыйлықақыны амортизациялау бойын-
ша кірістер

1 293,0 2 459,7 1 603,3

4455 Айналысқа шығарылған реттелген облигация-
лар бойынша сыйлықақыны амортизациялау 
бойынша кірістер

305,0 872,2 1 950,6

4492  «Заемдар жəне дебиторлық берешек» 
санатындағы басқа да борыштық құралдар 
бойынша дисконтты амортизациялау бойын-
ша кірістер

129,0 267,0 1 143,3

4510 Бағалы қағаздарды сатып алу-сату кірістері 1 122,0 1 608,1 2 952,3
4530 Шетел валютасын сатып алу-сату кірістері 116 318,0 155 054,5 369 052,8
4540 Қымбат металдарды сатып алу-сату кірістері 1 030,0 196,4 221,0
4600 Комиссиялық кірістер 283 803,5 295 868,8 311 937,9
4601 Аударым операциялары бойынша көрсетілген 

қызметтер үшін комиссиялық кірістер
60 532,0 64 846,2 66 651,7

4602 Агенттік көрсететін қызметтер үшін 
комиссиялық кірістер

20 025,5 15 985,4 16 940,4

4603 Бағалы қағаздарды сатып алу-сату бойын-
ша көрсетілетін қызметтер үшін комиссиялық 
кірістер

11,9 17,0 17,7

4604 Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша 
көрсетілетін қызметтер үшін комиссиялық 
кірістер

9 012,9 11 232,5 8 592,6

4605 Сенімгерлік операциялары бойынша көрсе-
тілетін қызметтер үшін комиссиялық кірістер

565,8 641,3 721,9

4606 Кепілдіктермен операциялар бойынша көрсе-
тілетін қызметтер үшін комиссиялық кірістер

26 692,5 20 580,2 21 701,3

4607 Салымдарды қабылдау, клиенттердің банк 
шоттарын ашу жəне жүргізу бойынша көрсе-
тілетін қызметтер үшін комиссиялық кірістер

23 616,5 27 076,9 28 929,6

4608 Өзге де комиссиялық кірістер 77 528,0 98 922,4 113 635,3
4609 Бағалы қағаздар нарығындағы кəсіби қызмет 

бойынша комиссиялық кірістер
2 031,8 1 114,8 1 216,3

4610 Төлем құжаттарының акцепті үшін алынған 
комиссиялық кірістер

2,6 1,0 0,0

4611 Кассалық операциялар бойынша көрсетілетін 
қызметтер үшін комиссиялық кірістер

49 973,0 46 022,7 42 082,5

4612 Құжаттық есеп айырысулар бойынша 
комиссиялық кірістер

11 301,3 6 460,5 5 956,7

4613 Форфейтинг операциялары бойынша көрсе-
тілетін қызметтер үшін комиссиялық кірістер

0,0 0,0 0,0

4614 Факторинг операциялары бойынша 
көрсетілетін қызметтер үшін комиссиялық 
кірістер

18,7 43,1 12,3

4615 Инкассациялау бойынша көрсетілетін 
қызметтер үшін комиссиялық кірістер

1 319,7 1 508,7 1 854,1

4616 Тазартылған қымбат металдарды сатып алу-
сату бойынша көрсетілетін қызметтер үшін 
комиссиялық кірістер

2,5 2,0 1,0

4617 Сейф операциялары бойынша көрсетілетін 
қызметтер үшін комиссиялық кірістер

575,0 647,8 698,6

4618 Инвестициялық депозиттермен операциялар 
бойынша көрсетілетін қызметтер үшін кірістер

593,8 766,3 2 925,9

Өзге де кірістер 114 303,3 205 475,1 36 846,4
4921 Банк қызметінен болатын өзге де кірістер 107 647,7 200 783,2 31 244,1
4922 Негізгі емес қызметтен болатын өзге де 

кірістер
6 655,6 4 691,9 5 602,4

Барлығы шығарылым 595 204,8 765 479,1 903 891,7

Екінші деңгейлі банктердің қаржылық қызметтерін есепке алу əдістемесіне 
2-қосымша

Екінші деңгейлі банктердің қаржылық қызметінің қызметтерін 
аралық тұтынуды есептеу 

млн.теңге

Шот 
нөмірі

«ҚР-ның екінші деңгейдегі банктері бойын-
ша кірістер мен шығыстар туралы есеп»

2013 2014 2015

5069 Алынған заемдар бойынша дисконтты амор-
тизациялау бойынша шығыстар

11 567,8 11 552,7 4 495,7

5070 Басқа банктерге берілген заемдар бойын-
ша сыйлықақыны амортизациялау бойынша 
шығыстар

0,0 0,0 0,0

5071 Банк операцияларының жекелеген түрлерін 
жүзеге асыратын ұйымдарға берілген заем-
дар бойынша сыйлықақыны амортизациялау 
бойынша шығыстар

0,0 0,0 0,0

5095 Басқа банктерден алынған заемдар бойынша 
комиссиялық сыйақы

324,6 32,0 19,9

5510 Бағалы қағаздарды сатып алу-сату бойын-
ша шығыстар

687,7 1 550,3 1 098,8

5530 Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша 
шығыстар

68 500,5 80 448,1 299 112,7

5540 Қымбат металдарды сатып алу-сату бойын-
ша шығыстар

1 001,7 141,4 76,4

5600 Комиссиялық шығыстар 30 261,5 35 252,8 41 576,9
5601 Аударым операциялары бойынша алынған 

қызметтер бойынша комиссиялық шығыстар
2 639,2 3 066,7 3 956,5

5602 Алынған агенттік көрсететін қызметтер бой-
ынша комиссиялық шығыстар

5 539,0 7 985,9 14 259,1

5603 Бағалы қағаздарды сатып алу-сату бойынша 
алынған қызметтер бойынша комиссиялық 
шығыстар

452,0 356,5 727,0

5604 Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша 
алынған қызметтер бойынша комиссиялық 
шығыстар

436,5 1 105,1 1 097,3

5605 Сенімгерлік операциялар бойынша алынған 
қызметтер бойынша комиссиялық шығыстар

252,4 287,2 219,1

5606 Кепілдіктер бойынша алынған қызметтер бой-
ынша комиссиялық шығыстар

5 847,0 3 511,9 1 383,9

5607 Клиенттердің карт-шоттары бойынша 
алынған қызметтер бойынша комиссиялық 
шығыстар

7 311,8 8 461,6 9 856,2

(Соңы. Басы 27-бетте) Шот 
нөмірі

«ҚР-ның екінші деңгейдегі банктері бойын-
ша кірістер мен шығыстар туралы есеп»

2013 2014 2015

5608 Өзге де комиссиялық шығыстар 6 963,5 9 511,0 9 113,1
5609 Бағалы қағаздар нарығындағы кəсіби қызмет 

бойынша комиссиялық шығыстар
820,1 966,9 964,7

5740 Жалпы шаруашылық шығыстары 120 175,9 145 908,5 126 845,8
5741 Көлік шығыстары 2 279,0 2 481,3 3 568,7
5742 Əкімшілік шығыстар 25 404,2 29 007,6 29 707,2
5743 Инкассациялауға арналған шығыстар 6 327,5 7 598,0 7 267,0
5744 Жөндеуге арналған шығыстар 4 868,9 5 252,4 4 770,3
5745 Жарнамаға арналған шығыстар 11 301,6 11 892,5 11 634,3
5746 Күзетке жəне дабылға арналған шығыстар 9 242,5 10 484,5 11 016,2
5747 Өкілдік шығыстар 391,1 523,9 392,7
5748 Өзге де жалпы шаруашылық шығыстары 4 024,9 6 514,7 6 968,8
5749 Қызметтік іссапарларға арналған шығыстар 3 789,4 4 740,1 3 744,4
5750 Аудит жəне консультациялық қызметтер бой-

ынша шығыстар
16 209,9 24 937,8 6 135,1

5752 Сақтандыру бойынша шығыстар 2 385,3 2 739,9 4 524,9
5753 Байланыс қызметтері бойынша шығыстар 8 515,5 9 533,7 9 456,0
5754 «Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру 

қоры» акционерлік қоғамына жарналар 
түріндегі шығыстар

25 436,1 30 202,1 27 660,2

5850 Сатудан болатын шығыстар 7 598,1 14 752,3 6 384,9
5851 Еншілес жəне қауымдасқан ұйымдардың ак-

цияларын сатудан болатын шығыстар
287,7 0,0 3 234,5

5852 Негізгі құралдарды жəне материалдық емес 
активтерді сатудан болатын шығыстар

7 212,4 1 740,7 2 217,2

5853 Негізгі құралдарды жəне материалдық 
емес активтерді өтеусіз беруден болатын 
шығыстар

0,0 1,0 13,7

5854 Тауарлық-материалдық қорларды сатудан 
болатын шығыстар

98,0 13 010,6 919,5

5856 Өзге де инвестицияларды іске асырудан бо-
латын шығыстар

0,0 0,0 0,0

5920 Өзге де шығыстар 55 441,9 70 702,9 123 236,6
5921 Банктік қызметтен болатын өзге де шығыстар 20 204,8 27 064,0 86 165,1
5922 Негізгі емес қызметтен болатын өзге де 

шығыстар
8 483,2 14 947,0 8 085,9

5923 Жалдау бойынша шығыстар 24 887,0 26 816,7 27 296,6
5924 Акцепттерден болатын шығыстар 0,0 0,0 0,0
5925 Банк алған кепілдіктер бойынша шығыстар 0,0 62,4 93,7
5926 Артықшылықты акциялар бойынша шығыстар 1 866,8 1 812,8 1 595,2

Барлығы аралық тұтыну 295 559,7 360 341,0 602 847,7

Екінші деңгейлі банктердің қаржылық қызметтерін есепке алу əдістемесіне 
3-қосымша

Екінші деңгейлі банктердің қаржылық қызметі қызметтерінің 
жалпы қосылған құнын есептеу 

млн.теңге

Компоненттің атауы 2013 2014 2015
Жалпы шығарылым 595 204,8 765 479,1 903 891,7
Аралық тұтыну 295 559,7 360 341,0 602 847,7
Жалпы қосылған құн 299 645,1 405 138,1 301 044,0

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 3 қа-
рашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14393 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ СТАТИСТИКА 

КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 6 қазан              №232                Астана қаласы

Ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық 
жұмыстар және инновациялар статистикасы 

көрсеткіштерін қалыптастыру бойынша әдістемені 
бекіту туралы

«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы 
Заңының 12-бабының 5) тармақшасына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 
жылғы 24 қыркүйектегі № 1011 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық эконо-
мика министрлігі туралы ереженің 17-тармағының 258) тармақшасына сəйкес, бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Ғылыми-зерттеу жəне тəжірибелік-конструкторлық жұмыстар 
жəне инновациялар статистикасы көрсеткіштерін қалыптастыру бойынша əдістеме бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Қызмет 
көрсету жəне энергетика статистикасы басқармасы Заң басқармасымен бірлесіп заңнамада 
белгіленген тəртіппен:

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

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

3) тіркелген бұйрықты алған күннен бастап күнтізбелік оң күн ішінде баспа жəне электрондық 
түрде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне 
енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Қызмет 
көрсету жəне энергетика статистикасы басқармасы осы бұйрықты жұмыс бабында басш ылыққа 
алу жəне пайдалану үшін Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің құрылымдық бөлімшелеріне жəне аумақтық органдарына жеткізсін.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының орынбасарына (Қ.К. Орынханов) 
жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің төрағасы Н. АЙДАПКЕЛОВ

 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2016 жылғы 6 қазан № 232 бұйрығымен бекітілді

Ғылыми-зерттеу жəне тəжірибелік-конструкторлық жұмыстар жəне инновациялар 
статистикасы көрсеткіштерін қалыптастыру бойынша əдістеме

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Ғылыми-зерттеу жəне тəжірибелік-конструкторлық жұмыстар жəне инновациялар стати-

стикасы көрсеткіштерін қалыптастыру бойынша əдістеме (бұдан əрі – Əдістеме) халықаралық 
стандарттарға сəйкес қалыптастырылатын жəне «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан 
Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңына (бұдан əрі – Заң) сəйкес бекітілетін 
статистикалық əдіснамаға жатады.

2. Əдiстеменің мақсаты Ғылыми-зерттеу жəне тəжірибелік-конструкторлық жұмыстар 
(бұдан əрі – ҒЗТКЖ) жəне инновациялар саласындағы статистикалық көрсеткiштерді жи-
нау, есепке алу жəне қалыптастыру бойынша бірыңғай тəсілдерді əзірлеу жəне деректердің 
салыстырмалылығын қамтамасыз ету болып табылады.

3. Əдістеме ҒЗТКЖ жəне инновациялар статистикасы бойынша көрсеткiштерді 
қалыптастыру үшін статистика органдарының пайдалануына арналған.

4. Осы Əдістемеде келесі анықтамалар пайдаланылады:
1) зерттеуші мамандар – жаңа білімді, өнімдерді, үдерістерді, əдістер мен жүйелерді, 

сондай-ақ менеджменттегі тиісті жобаларды құру немесе қалыптастыруға ат салысқан білікті 
мамандар;

2) инновацияға жұмсалған шығындар – кəсіпорындар ауқымында орындалатын инновация-
лық қызметтердің əртүрлі түрлерін жүзеге асырумен байланысты ақшалай түрдегі нақты 
шығыстар;

3) инновациялық қызмет – идеяларды нарықта енгізілген жаңа немесе жетілдірілген 
өнімге; тəжірибелік қызметте қолданылған жаңа немесе жетілдірілген технологиялық үдеріске 
ауыстырумен байланысты қызмет түрі; инновацияларға алып келетін ғылыми-техникалық, 
ұйымдық, қаржылық жəне коммерциялық іс-шаралар жүйесін көздейтін əлеуметтік қызметтерге 
бастайтын жаңа тəсіл;

4) маркетингілік инновация – өнімнің дизайнындағы немесе орамасындағы, оның жинақта-
луындағы, нарықта жылжуы немесе сату бағаларының белгіленуіндегі айтарлықтай өзгерістерді 
қоса алғанда, маркетингінің жаңа əдістерін енгізу;

5) өзге персонал – ҒЗТКЖ жобаларына қатысатын немесе осындай жобаларға тікелей 
қатысы бар білікті немесе білікті емес мамандар, хатшы жəне əкімшілік-басқармалы персонал;

6) өнімдік инновация – бұл ерекшеліктері немесе пайдалану тəсілдері жағынан жаңа немесе 
айтарлықтай жақсартылған болып табылатын тауар немесе көрсетілетін қызметтерді енгізу, 
сондай-ақ техникалық ерекшеліктердегі, құрамбөліктердегі жəне материалдардағы, жапсар-
лас бағдарламалық қамтамасыз етілімдегі, пайдаланушыға қатынасы бойынша достастық 
дəрежесіндегі айтарлықтай жетілдіру де жатады;

7) сыртқы шығындар – есепті кезең ішінде шарттар бойынша бөгде ұйымдар орындаған 
ғылыми зерттеулер мен əзірлемелер құны немесе басқа кəсіпорындар орындаған ҒЗТКЖ;

8) техникалық персонал – бұл қызметтік міндеттері техника, физика, биология, əлеуметтік 
жəне гуманитарлық ғылымдар салаларында немесе олардың бірінде техникалық білімді қажет 
ететін қызметкерлер;

9) ұйымдық инновация – кəсіпорынның іскерлік тəжірибесінде жұмыс орындарын немесе 
сыртқы байланыстарды ұйымдастыруда жаңа ұйымдық əдісті енгізу;

10) үдерістік инновация – өнімді өндірудің немесе жеткізудің тəсілін енгізу жəне 
технологиядағы, өндірістік жабдықтағы жəне (немесе) бағдарламалық қамтамасыз етілімдегі 
айтарлықтай өзгерістер жатады;

11) ішкі шығындар – ҒЗТКЖ-ға шығындар, есепті кезеңде кəсіпорын ішінде орындаған 
шығындары, сондай-ақ кəсіпорыннан тыс, бірақ ішкі ҒЗТКЖ-ға шығындарын қамтамасыз ету 
үшін орындалған шығындар.

2-тарау. ҒЗТКЖ статистикасын қалыптастыру
1-параграф. ҒЗТКЖ жіктелімі

5. Төрт секторға жіктелген: кəсіпкерлік, мемлекеттік, коммерциялық емес жəне жоғары 
білім секторы.

1) кəсіпкерлік секторға экономикалық тұрғыдан негізделген баға бойынша тұтынушыларға 
сату жəне оларға қызмет көрсететін кіріс əкелмейтін жеке меншік ұйымдар үшін өндірісті не-
месе нарықтық тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді қамтамасыз етуді жүзеге асыратын 
(жоғары білім беру қызметін қоспағанда) кəсіпорындар, ұйымдар жəне институттар кіреді;

2) мемлекеттік секторға денсаулық сақтау, əлеуметтік қамсыздандыру, мəдениет жəне 
өнер, демалыс (білім беру қызметінен басқа) саласында нарықтық емес қызмет көрсету 
үшін, сондай-ақ мемлекеттік басқару, тəртіп пен қауіпсіздікті қолдау, қорғаныс, ғылым жəне 
ғылыми қызмет көрсету, жол шаруашылығы; мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру қорлары 
жəне мемлекет тарапынан ұйымдастырылатын жəне қадағаланатын басқа да мемлекеттік 
қорлар саласында ұжымдық сипатта қызмет көрсету үшін құрылған мемлекеттік бюджеттен 
қаржыландырылатын мекемелер кіреді;

3) коммерциялық емес секторға жеке коммерциялық емес ұйымдардан қаржыландырылатын 
заңды тұлғалар жатады;

4) жоғары білім секторына олардың қаржыландыру көздеріне жəне заңдық мəртебесіне 
қарамастан университеттер, институттар, академиялар, колледждер жəне орта білімнен кейінгі 
басқа мекемелер; жоғары білім институттары басқаратын немесе осылармен қандай да бір 
қатысы бар зерттеу институттары, сараптамалық зертханалар жəне клиникалар жатады.

2-параграф. ҒЗТКЖ статистикасы көрсеткіштерін əзірлеу бойынша негізгі тəсілдер
6. ҒЗТКЖ статистикасының міндеті ғылым жəне технология саласындағы, саясат тура-

лы дұрыс шешім қабылдау үшін талап етілетін ақпараттарды таңдау мақсатында ҒЗТКЖ 
саласындағы ұлттық күшті өлшеуге негізделген. 

7. Ғылыми зерттеулер мен əзірлемелерге жұмсалған ішкі шығыстар өзімен əрбір секторға 
қаржылық қаражат көзі немесе оның меншігіне қарамастан ҒЗТКЖ мақсаттарына жұмсалған 
жалпы жиынтық шығыстарды білдіреді. Адами ресурстар көрсеткіші ҒЗТКЖ-мен айналысатын 
персоналдың (зерттеуші-мамандар) толық қамтылу баламасын есепке алу арқылы есептеледі.

8. Ғылыми зерттеулер мен əзірлемелерге жұмсалған шығындар ішкі жəне сыртқы шығындар 
болып бөлінеді.

9. Ішкі шығындар деп ҒЗТКЖ-ға белгілі бір кезең ішінде қаржыландыру дереккөзіне тəуелсіз, 
сондай-ақ кəсіпорын немесе экономикалық сектор ішінде орындалған, ағымдағы жəне күрделі 
шығындарды қамтитын ішкі ҒЗТКЖ-ны (ҒЗТКЖ-ға жабдықтарды сатып алу) қамтамасыз ету 
үшін ҒЗТКЖ-ға жұмсалған шығындар саналады.

Ағымдағы шығындарға еңбекақы төлеуге жұмсалған шығындар мен өзге де ағымдағы 
шығындардың жиынтығы кіреді.

10. Күрделі шығындарға статистикалық бірліктердің ҒЗТКЖ-да пайдалану үшін алынған 
негізгі құрал-жабдықтарына жұмсалған жыл сайынғы шығындары жатады. Олар толығымен 
өздері өндірілген кезеңге енгізіледі жəне амортизацияны есептеуге қатыспайды. Бұл ретте 
ҒЗТКЖ-ға ішкі шығындарынан ғимараттың, құрылғылар мен жабдықтардың тозуына нақты 
немесе жоспарланған шығардан алынып тасталынады.

11. Есептерде көрсетілген шығындар сыртқы шығындар деп, яғни кəсіпорын немесе эко-
номика секторы басқа кəсіпорынға немесе экономика секторына белгілі бір кезеңге ҒЗТКЖ-
ны орындау үшін төлеген немесе төлеуге міндетті шығындар есептеледі. Соның ішінде 
басқа да кəсіпорындармен орындалған жəне ҒЗТКЖ-ны орындау үшін ұсынылған басқа да 
қаражаттарымен ҒЗТКЖ-ның шешімдерін алу 

12. ҒЗТКЖ-ға жұмсалған шығындарды қаржыландыру көзі.
Ұлттық тəжірибеде мемлекеттік бюджеттен ғылыми жəне ғылыми-техникалық қызметті 

қаржыландыру келесі нысандарда жүзеге асырылады: базалық қаржыландыру, гранттық 
қаржыландыру, бағдарламалық-мақсаттық қаржыландыру.

13. Кəсіпорындардың зерттеуге жəне əзірлеуге арналған барлық қаражаттары жеке 
қаражатқа жəне басқа кəсіпорындарға алынған қаражатқа бөлінеді. Зерттеуге жəне əзірлеуге 
арналған ішкі шығындарды қаржыландыру көзі қызмет секторлары бойынша, кəсіпорындар 
типтері бойынша жіктеледі.

14. Ғылыми-зерттеуге жəне əзірлемелерге ішкі шығындарды қаржыландыру көздеріне 
құрамына:

1) меншікті қаражат;
2) республикалық бюджет қаражаты;
3) жергілікті бюджет қаражаты;
4) шетелдік инвестициялар;
5) өзге де қаражат кіреді.
15. ҒЗТКЖ іргелі ғылыми-зерттеу жұмыстары (ҒЗЖ), қолданбалы ҒЗЖ жəне тəжірибелік-

конструкторлық жұмыстарды (ТКЖ) қамтиды.
16. Ғылыми зерттеулер мен əзірлемелер мынадай ғылым салалары мен тауар салалары 

бойынша жіктеледі:
1) жаратылыстану ғылымдарына кіреді: астрономия, бактериология, биохимия, биология, 

ботаника, химия, информатика, энтомология, геология, геофизика, математика, метеорология, 
физикалық география, минералогия, физика, зоология жəне басқа шектес пəндер;

2) инженерлік жəне техникалық ғылымдарға кіреді: азаматтық техника, электротехника, 
электроника, басқа да инженерлік ғылымдар (химия, механика, металлургия, авияция жəне 
ғарыш, материалдарды құру);

3) медициналық ғылымдарға кіреді: жалпы медицина, клиникалық медицина, денсаулық 
туралы ғылым;

4) ауыл шаруашылығы ғылымдарына кіреді: агрономия, мал шаруашылығы, балық аулау, 
орман шаруашылығы, бақ өсірушілік, ветеринария жəне басқа да шектес салалар;

5) əлеуметтік ғылымдарға кіреді: психология, экономика, білім беру ғылымы, басқа да 
əлеуметтік ғылымдар (антропология жəне этнология, демография, география, менеджмент, 
заңтану, лингвистика, саясаттық ғылым);

6) гуманитарлық ғылымдарға кіреді: өнер (өнер тарихы мен өнер сыны), тілдер (көне жəне 

қазіргі тілдер мен əдебиет), философия, көне тарих пен көмекші тарихи пəндермен – архео-
логия, нумизматика, палеография, дін, осы топқа кіретін пəндерге қатысты осы гуманитарлық 
жəне пəнаралық, əдіснамалық, тарихи жəне басқа да ғылыми-техникалық қызметке қатысты 
басқа да салалар мен пəндер.

17. Ғылым статистикасы бойынша көрсеткіштерді қалыптастыру кезінде əкімшілік көздердің 
деректері қолданылады: халықаралық аренада Қазақстан Республикасының ғылымды 
дамытудағы орнын көруге мүмкіндік беретін Web of Science ақпараттық өнімдері деректерінің 
негізінде есептелген библиометрия көрсеткіштері.

3-параграф. ҒЗТКЖ статистикасы бойынша зерттеулерді өткізу ерекшеліктері
18. Ғылыми қызметті жүзеге асыратын кəсіпорындарға зерттеу жүргізу кезінде ғылыми 

зерттеулер мен əзірлемелерді жүзеге асыратын кəсіпорындар мен ұйымдар статистикалық 
бірліктер ретінде қызмет атқарады.

ҒЗТКЖ статистикасы саласындағы көрсеткіштерді зерттеу, зерделеу жəне талдау жылдық 
зерттеу нəтижелері бойынша қалыптастырылған «панель» негізінде (есепті жылда ҒЗТКЖ-ға 
жоспарланып отырған шығындар туралы сауалға оң жауап қайтарған кəсіпорындар бойынша) 
жасалады. Бұл «панельді» алу үшін ғылым статистикасы бойынша статистикалық нысанға 
қосылған сауалдарға сəйкес респондент келесі жылы ҒЗТКЖ-ны өткізуді жоспарлағаны туралы 
ақпаратты жəне келесі жылы ҒЗТКЖ-ға жоспарлаған шығындарды міндетті түрде көрсетеді.

19. Зерттеуге қызмет түріне жəне есепті кезеңде ҒЗТКЖ-ға шығындары болған кəсіпорынның 
мөлшеріне қарамастан əлеуетті кəсіпорындар қатысады. Сондай-ақ жер қойнауын пайдалану-
шылар əкімшілік дереккөздерінің тізімі «панельдің» дереккөзі болып табылады.

20. Ғылым статистикасы бойынша статистикалық нысанды сондай-ақ экономикалық 
қызмет түрлері «ғылыми зерттеулер жəне əзірлемелер» жəне «жоғары білім» болып табыла-
тын кəсіпорындар толтырады.

ҒЗТКЖ инновация болғандықтан, инновация статистикасы бойынша жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың есеп берген кəсіпорындары статистикалық нысан бойынша 
«панельді» анықтаудың басқа дереккөзі болып табылады.

21. Статистикалық байқаумен кəсіпорындарды қамтуды қамтамасыз ету үшін жəне ҒЗТКЖ 
статистикасы деректерінің салыстырымдылығын қамтамасыз ету үшін халықаралық деңгейде 
Еуропалық кауымдастықтың NACE REV.2, экономикалық қызмет түрлерінің жіктелімі ұлттық 
деңгейде – экономикалық қызмет түрлерінің номенклатурасы қолданылады.

4-параграф. ҒЗТКЖ статистикасының көрсеткіштері
22. ҒЗТКЖ саласындағы статистикалық байқаудың негізгі көрсеткіштеріне:
1) зерттеулер мен əзірлемелерге жұмсалған ішкі жəне сыртқы шығындар;
2) зерттеулер мен əзірлемелерге жүмсалған ішкі шығындарды қаржыландыру көздері;
3) ғылыми-зерттеу жəне жобалау-конструкторлық бөлімшелердің саны;
4) ғылыми зерттеулерді жəне əзірлемелерді орындаған қызметкерлердің саны жатады.
23. ҒЗТКЖ-ны орындайтын ғылым қызметкерлері жəне басқа да персонал санаттары бой-

ынша персоналдың саны туралы деректер жиналады. Персоналдар саны бөліністе жиналады:
1) жынысы бойынша;
2) жасы бойынша.
Жасы бойынша деректерді ұсынуға арналған санаттар:
1) 25 жасқа дейін;
2) 25 – 34 жас;
3) 35 – 44 жас;
4) 45 – 54 жас;
5) 55 – 64 жас;
6) 65 жас жəне одан жоғары.
ҒЗТКЖ-ға жұмсалатын шығындардың ЖІӨ-ге қатынасы бойынша үлесі келесі формула 

бойынша есептеледі:

 
100*

GDP
DEDEgdp 

,
мұндағы:
DEgdp  – ЖІӨ-дегі ҒЗТКЖ-ға жұмсалатын шығындардың үлесі;
DE – ҒЗТКЖ-ға жұмсалатын жалпы ішкі шығындар (GERD);

GDP жалпы ішкі өнім.
24. ҒЗТКЖ статистикасы көрсеткіштерінің мониторингінде ғылыми зерттеулер мен əзірле-

мелерді орындайтын қызметкерлердің санын сипаттайтын көрсеткіш үлкен мəнге ие. Персонал 
туралы деректер тікелей ҒЗТКЖ саласындағы қызметке тікелей жұмсалатын ресурстарды 
бағалауға мүмкіндік береді. Ғылыми зерттеулер мен əзірлемелерді орындайтын қызметкерлер 
санына зерттеу мамандары, техникалық персонал жəне басқа да мамандар жатады.

25. ҒЗТКЖ статистикасы бойынша зерттеу персоналдар саны туралы деректерді жинау 
үшін неғұрлым қолайлы құрал болып табылады. ҒЗТКЖ бірнеше адамның негізгі (ҒЗТКЖ 
зертханаларының қызметкерлері) немесе қосалқы (құрастырушы жəне сынақтан өткізу 
мекемелерінің қызметкерлері) функциясы болып табылады. Оларда жұмыспен жартылай 
қамтылған адамдар (жоғарғы оқу орындарының оқытушылары немесе дипломнан кейінгі 
оқыту оқушылары) қатысады. Негізгі функциясы ҒЗТКЖ болып табылатын адамдарды ғана 
есептеу ҒЗТКЖ-ға жұмсалған күштің толық бағаланбауына алып келеді, ҒЗТКЖ-ға ғана өз 
уақытының бір бөлігін ғана жұмсайтын тұлғаларды ғана есептеу асыра бағалауға əкеледі. 
Сондықтан ҒЗТКЖ-ға тартылған қызметкерлер санын ҒЗТКЖ саласындағы қызмет бойынша 
толық жұмыспен қамтылу баламасында да көрсеткен жөн.

26. «Толық қамтылу баламасы» (бұдан əрі – ТҚБ) көрсеткіші көрсетілген уақыт кезеңінде 
толық жұмыс күні жұмыспен қамтылған қызметкердің ғылыми-зерттеу қызметіне жұмсаған сағат 
санын анықтауға мүмкіндік береді. Бұл көрсеткіш республика бойынша, облыстар, астана жəне 
республика бөлінісіндегі қалалар, кəсіпорындардың ғылыми қызметін зерттеу негізінде жылына 
бір рет ғылыми зерттеулер мен əзірлемелерді орындаған қызметкерлер персоналының санаты 
бойынша қалыптастырылады. ТҚБ-ны есептеуде жалпы емес, кез келген персонал санатының 
ҒЗТКЖ-ны орындаған əрбір қызметкері бойынша пайыз ескеріледі.

Толық жұмыспен қамтылудың бір баламасы адам/жыл ретінде қарастырылады. Уақытының 
30%-ын ҒЗТКЖ-ға, ал қалған уақытын басқа қызмет түрлеріне (оқыту, жоғарғы оқу орындарының 
оқытушылық жұмысы, студенттерге кеңес беру) арнаған адам 0,3 ТҚБ ретінде қарастырылады. 
Сəйкесінше егер ҒЗТКЖ толық жұмыспен қамтылған қызметкер ҒЗТКЖ бөлімшесіне алты айға 
ғана жұмысқа қабылданса, бұл 0,5 ТҚБ береді. Персоналды бағалау үшін ҒЗТКЖ-да адам/
жыл саны шығындар бойынша ұсынылған деректер үшін, сол кезең үшін де қолданылады.

Мысалы:
Ұйымда 10 адам негізгі жұмысынан басқа ҒЗТКЖ-мен айналысады.
Бұл ретте ҒЗТКЖ-ға кеткен жұмыс уақыты төмендегідей бөлінеді: күніне 3 адам 3 сағаттан, 

5 адам 4 сағаттан, 2 адам 2 сағаттан.
Сəйкесінше ҒЗТКЖ-ға кеткен жалпы сан төмендегідей:
(3 адам.*3 сағат)+(5 адам*4 сағат)+(2 адам*2 сағат) = күніне 33 сағат болады.
Қорытындыда күніне 10 қызметкер ҒЗТКЖ-ны орындауға 33 сағатты жұмсады. Нəтижесінде 

əрбір адам бір күнде ҒЗТКЖ-ны орындауға (33 сағ./10 адам) = 3,3 сағат жұмсады.
Сəйкесінше жыл ішінде ҒЗТКЖ-ға кеткен уақыт 7326 сағатты құрайды.
(3,3 сағ *10 адам* жыл ішіндегі жұмыс күнінің саны (222 күн)).
Барлық жұмыстқа кеткен барлық уақыт 17760 сағат (10*8*222). ҒЗТКЖ-ға кеткен уақыт 

шығынының барлық жұмысқа кеткен қатынасы бізге 0,41 ТҚБ-ны (7326/17760= 0,41 ТҚБ) береді.
Бұдан əрі адам/жылда қанша ТҚБ болатынын анықтаймыз – 0,41*10=4,1 адам/ жыл.
Бұл есептеуді республика мен өңірлердің ТҚБ-сын есептеуге қатысты пайдалануға болады.

3-тарау. Инновация статистикасын қалыптастыру
1-параграф. Инновация статистикасы бойынша статистикалық байқауды 

жүргізудің ерекшеліктері 
27. Осы кəсіпорын үшін маркетингінің немесе ұйымның өнімі, үдерісі, əдісі жаңа (неме-

се едəуір жақсартылған) болу талабы инновацияның ең төменгі белгісі болып табылады.
28. Инновациялық кəсіпорындар өз күштерімен инновацияны қалыптастыратын немесе 

басқа да кəсіпорындармен бірлескен кəсіпорындарға бөлінеді.
29. Инновациялық кəсіпорындар жүзеге асырылған инновация типтері бойынша бөлінеді: 

біреулері жаңа өнімді немесе процессті игерді, басқалары – маркетингтің жаңа тəсілін, 
үшіншілері – ұйымдық өзгерістерді жүзеге асырды.

30. Өндіріске енгізушілік инновацияның ортақ белгісі болып табылады. Өнім нарыққа 
шығарылған кезінде өнім жаңа жəне жетілдірілген болып енгізіледі. Кəсіпорнының қызметінде 
шынайы қолданыла бастаған уақыттан бастап жаңа өндірістік үдерістер, маркетинг əдістері 
немесе кəсіпорындық əдістер енгізілген болып табылады.

31. Ұлттық деңгейдегі байқау мақсаты кəсіпорынның инновациялық қызметін сипаттайтын 
көрсеткіштерді жинау мен талдау болып табылады. Инновация статистикасының көрсеткіштерін 
зерттеу жəне зерделеу Қазақстан Республикасының барлық аумағында жүргізілетін жаппай 
(жыл қорытындысы бойынша) статистикалық байқаудың негізінде жүзеге асырылады.

Инновациялық зерттеулерді жүргізу кезінде салғастырымдылығы қамтамасыз ету үшін 
байқау кезеңінің ұзақтығы үш жылды құрайды.

32. Инновациялық зерттеулерде кəсіпорындар əртүрлі жіктелімдерге сəйкес бөлінеді. 
Маңызды жіктелімдік критерий болып кəсіпорынның негізгі экономикалық қызметі жəне 
кəсіпорынның өлшемділігі табылады.

33. Кəсіпорынның өлшемін анықтау үшін қызметшілер саны бойынша көрсеткіш 
қолданылады. Зерттеулер жүргізу кезінде бас жиынтыққа персоналының саны 10 адамнан 
асатын статистикалық бірліктер қосылады.

34. Кəсіпорындардың инновациялық қызметін зерттеу кəсіпорынның барлық шағын, орта 
жəне ірі өлшемділіктерін қамтиды. Статистикалық бизнес тіркелім жəне кəсіпорындар қызметінің 
түрлеріне сəйкес ірі жəне орта кəсіпорындар – жалпы əдіспен, ал жұмыс істейтіндер саны 10-нан 
асатын шағын кəсіпорындар іріктемелі əдіспен зерттеледі. Шағын кəсіпорындардың іріктемелі 
жиынтығы республикадағы барлық қызмет істейтін шағын кəсіпорындардың 30%-ын құрайды. 

2-параграф. Инновациялар статистикасы бойынша негізгі көрсеткіштер
35. Инновациялар статистикасы бойынша негізгі көрсеткіштерге:
1) инновациясы бар кəсіпорындар саны;
2) инновация саласындағы белсенділік деңгейі;
3) инновациялық өнім көлемі;
4) сатылған инновациялық өнімнің көлемі;
5) қаржыландыру көздері бойынша технологиялық инновацияларға шығындар;
6) ұйымдастырушылық инновациясы;
7) маркетингілік инновация;
8) жаңа технологиялар жəне техника объектілерін құрған кəсіпорындар саны;
9) құрылған жаңа технологиялар жəне техника объектілерінің саны;
10) жаңа технологиялар мен техника объектілерін пайдаланған кəсіпорындар саны;
11) пайдаланылған жаңа технологиялар жəне техника объектілерінің саны жатады.
36. Кəсіпорындардың инновациялық қызметінің негізгі көрсеткіштерінің бірі «инновация 

саласындағы белсенділік деңгейі» көрсеткіші болып табылады.
Зерттеу кезінде жалғасын табатын жəне тоқтатқан инновацияны қоса алғанда инновациялық 

белсенділік көрсеткен кəсіпорын инновациялық-белсенді кəсіпорын болып табылады. Зерттеу 
жүргізу кезеңінде инновацияларды құрумен байланысты қандай да бір қызметті жүргізген, бұл 
қызмет инновациялардың нақты пайда болуына əкелген, əкелмегеніне қарамастан кəсіпорын 
инновациялық-белсенді кəсіпорын болып саналады.

37. «Инновациялар саласындағы белсенділік деңгейі» көрсеткіші республика бойынша, 
облыстар бөлінісінде, астана жəне республикалық маңызы бар қалалар, сондай-ақ сала-
лар бойынша кəсіпорындардың инновациялық қызметін зерттеу негізінде жылына бір рет 
қалыптастырылады. Осы көрсеткіш инновациялық тұрғыдан белсенді, яғни инновациялық 
қызметтің қандай да бір түрімен айналысатын кəсіпорындар санының жұмыс істеп тұрған 
кəсіпорындардың жалпы санына арақатынасымен жəне оны 100-ге көбейту арқылы 
анықталады:

 
,100*

Ntre
NhiLact 

мұндағы:
Lact инновация саласындағы белсенділік деңгейі;
Nhi инновациясы бар кəсіпорындар саны;
Ntre жұмыс істеп тұрған кəсіпорындардың жалпы саны.

38. Шаруашылық жүргізуші субъектілердің инновациялық қызметіне қажетті қаржы құрал-
дарын анықтау үшін инновацияны енгізуге жұмсалған шығындардың жіктелімі қарастырылған. 
Инновациялық үдерістерге жұмсалған шығындарға ағымдағы жəне күрделі шығындар жатады.

39. Ағымдағы инновациялық шығындар еңбекақы жəне өзге де ағымдағы шығындардан 
тұрады.

40. Инновацияға кеткен күрделі шығындар жер учаскелері мен ғимараттар, құралдар, 
бағдарламалық қамтамасыз етілімге кеткен шығындардан құралады.

41. Технологиялық инновацияларға жұмсалған шығындар туралы деректер есепті жылға 
есепке алынады, сонда да инновациялық үдеріс қандай кезеңде екендігінің маңызы жоқ.

42. Технологиялық инновацияларға жұмсалған күрделі жəне ағымдағы шығындар 
инновациялық қызмет түрлері бойынша бөлінеді.

43. Инновацияларға жұмсалатын шығындар қаржыландыру көзіне байланысты бөлінеді: 
1) меншікті қаражат;
2) республикалық бюджет қаражаттары;
3) жергілікті бюджет қаражаттары;
4) шетел инвестициялары;
5) өзге де құралдар.
44. Егер талдау үшін кəсіпорын туралы қосымша экономикалық ақпарат қажет етілсе, онда 

инновациялық зерттеулердің деректерін басқа ақпарат көздерінен алынған деректермен қосу 
қажет. Статистикалық зерттеулер жүргізу кезінде қамтудың толықтығын қамтамасыз ету жəне 
статистикалық ақпараттың сапасын арттыру мақсатында кəсіпорындарға мониторинг жүргізу 
үшін статистикалық бизнес-тіркелімнің жəне əкімшілік дереккөздердің статистикалық деректері 
қолданылады. Əкімшілік дереккөздерден алынатын ақпарат статистикалық бизнес-тіркелімнің 
деректерімен қатар инновация статистикасы бойынша есеп беретін кəсіпорындардың тобын 
анықтауға қосымша мүмкіндік береді.

3-параграф. Патенттер статистикасы
45. Ұлттық деңгейдегі патенттер статистикасы бойынша деректердің негізгі көздері əкімшілік 

көздердің деректері болып табылады. 
46. Патенттер статистикасы бойынша негізгі келесі көрсеткіштер қалыптастырылады: 
өнеркəсіптік меншік объектілері бойынша алынған қорғау құжаттарының саны:
1) өнертабысқа арналған патент;
2) пайдалы модельге арналған патент;
3) өнеркəсіптік үлгіге арналған патент;
4) тауарлық белгілерін жəне қызмет көрсету белгісін тіркеу;
5) селекциялық жетістіктерге арналған патент.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 8 қа-
рашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14404 
болып енгізілді.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ СТАТИСТИКА 

КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 11 қазан            №235           Астана қаласы

Өнеркәсіптік өндірістің индексін есептеу әдістемесін 
бекіту туралы

«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы 
Заңының 12-бабының 5) тармақшасына жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 
24 қыркүйектегі № 1011 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық экономи-
ка министрлігі туралы ереженің 17-тармағының 258) тармақшасына сəйкес, бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Өнеркəсіптік өндірістің индексін есептеу əдістемесі бекітілсін.
2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Өндіріс 

жəне қоршаған орта статистикасы басқармасы Заң басқармасымен бірлесіп заңнамада белгі-
ленген тəртіппен:

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

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

3) мемлекеттік тіркеуден өткен бұйрықты алған күннен бастап он күнтізбелік күн ішінде 
баспа жəне электрондық түрде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің интернет-ресурсында орнал астырылуын қамтамасыз етсін.

3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Өндіріс 
жəне қоршаған орта статистикасы басқармасы осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігі Статистика комитетінің құрылымдық бөлімшелеріне жəне аумақтық ор-
гандарына жұмыс бабында басшылыққа алу жəне пайдалану үшін жеткізсін. 

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының орынбасарына (Қ.К. Орынханов) 
жүктелсін.

5. Осы бұйрық оның алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы 
Ұлтттық экономика министрлігі 

Статистика комитетінің төрағасы Н. АЙДАПКЕЛОВ 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті 
төрағасының 2016 жылғы 11 қазандағы № 235 бұйрығымен бекітілді 

Өнеркəсіптік өндірістің индексін есептеу əдістемесі 
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Өнеркəсіптік өндірістің индексін есептеу əдістемесі (бұдан əрі - Əдістеме) халықаралық 
стандарттарға сəйкес қалыптастырылатын жəне «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан 
Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңымен бекітілетін статистикалық əдіснамаға 
жатады.

2. Əдістеме өнеркəсіптік өндірістің индексін қалыптастыру кезінде Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитетінің (бұдан əрі - Комитет) жəне оның 
аумақтық органдарының қолдануына арналған.

3. Осы Əдістеме жалпымемлекеттік статистикалық байқаулар шеңберінде өнеркəсіптік 
өндірістің жылдық жəне ағымдағы индекстерін есептеудің негізгі тəсілдерін анықтайды.

4. Осы Əдістемеде келесі анықтамалар пайдаланылады:
1) жалпы қосылған құн - тауарлар мен қызметтердің жалпы шығарылымы жəне аралық 

тұтыну арасындағы айырмашылық. Бұл көрсеткіш өндіру кезінде тұтынылған негізгі қорлардың 
құнын қосады;

2) өндірістің жекелеген индекстері - бір өнім шығарылымының өзгерісі жəне сол өнімді 
нақты-заттай көрсеткіштегі өндіру көлемінің салыстырмалы кезеңдегі қатысы ретінде саналады;

3) өндірістің жиынтық индекстері - өнімдердің барлық түрлері өндіріснің біріккен өзгерісі 
жəне өндірістің құнын қалыптастыру үдерісі кезінде өндірілген өнімнің нақты көлемі ғана өзгеру 
нəтижесінде көрсетіледі;

4) өнеркəсіптік өндірістің индексі - «Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне» 
(бұдан əрі - ЭҚЖЖ) сəйкес «Кен өндіру өнеркəсібі жəне карьерлерді қазу», «Өңдеу өнеркəсібі», 
«Электрмен жабдықтау, газ, бу беру жəне ауа баптау», «Сумен жабдықтау; кəріз жүйесі, 
қалдық тардың жиналуын жəне таратылуын бақылау» қызмет түрлері бойынша агрегатталған 
өндірістік индекс. 

2-тарау. Өнеркəсіптік өндірістің индексін қалыптастырудың ерекшеліктері
5. Өнеркəсіптік өндірістің индексін қалыптастыру келесі түрде жүзеге асырылады:
1) өнеркəсіптік өндірістің индексі заттай немесе құндық көріністегі өкіл-тауарлардың 

белгіленген жиыны (себеті) бойынша шығарылым серпіні туралы деректер негізінде 
қалыптастырылады;

2) өнеркəсіптік өндірістің индексін қалыптастыру кезінде жеке индекстер экономикалық 
қызмет түрлері бойынша индекстеріне кезең-кезеңмен агрегациялау жүзеге асырылады. 
Іріленген жиынтықтар үшін индекстер осы жиынтықтарды құрайтын элементтерден орташа 
өлшем ретінде есептеледі;

3) өнеркəсіптік өндірістің индексін есептеу кезінде базистік жыл арқылы салыстырыла-
тын кезеңдерде шығарылған тауарлар мен қызметтер көлемін салғастыру арқылы жүзеге 
асырылады;

4) базистік жыл арқылы салғастыру əдісін қолдану мыналарға:
 қызметтің қарапайым түрі бойынша индекске тауарды қосуды жəне бұдан əрі қызмет 

түрлерін аса жоғары ЭҚЖЖ топтамалары бойынша жылдың нақты кезеңіндегі олардың шы-
найы үлесін ескеру арқылы индекстерді есептеуді қамтамасыз етуге;

өндірістің жоғарғы бір ырғақты еместігі жəне ұзақ уақыт тоқтап қалуын сипаттайтын 
экономиканың тұрақсыз дамуы кезеңі үшін ерекше маңызды болып табылатын өндірістің 
индексін есептеуде математикалық белгісіздікті (нөлге бөлуді) болдырмаудың алдын алуға 
мүмкіндік береді;

5) өндіріс индекстерін есептеу базистік жылдың нақты экономикалық қызмет түрінде 
құрылған заттай-нақты немесе құндық есептеу оларды жалпы қосылған құн шамасына 
өлшеу жолымен ЭҚЖЖ иерархиялық құрылымына сəйкес экономикалық қызмет түрлері 
бойынша жеке индекстер экономикалық қызмет түрлерінің (кластар, топтар, бөлімдер, сек-
циялар) ірілендірілген топтамалары бойынша индекстеріне кезең-кезеңмен агрегациялау 
өкіл-тауарлардың белгіленген жиыны (себеті) бойынша өндіріс серпіні туралы деректерін 
пайдалануға негізделеді.

3-тарау. Өнеркəсіптік өндірістің индексін есептеу
6. Экономикалық қызмет түрлері бойынша өндірістің индексін есептеу үшін ақпараттық 

ресурсты жедел ай сайын қалыптастыру мақсатында Ласпейрас индексі қолданылады.
Ласпейрас индексін қолданғанда жаңа кезеңнің деректерін өңдеу кезінде салмақтарды ау-

ыстыруды қажет етпейді, сондай-ақ қарапайым интерпретация нəтижесін қамтамасыз етеді: 
индекстің мəні салыстырмалы кезең уақытындағы тиянақталған құрам өкіл-тауарлардың 
белгіленген жиыны (себеті) бойынша базистік кезеңдегі тұрақты баға құнының қатынасына тең.

Базистік жыл ретінде тауарлық өндіріс құрылымы, баға жəне жалпы қосылған құн салы-
стырмалы түрде тұрақты жəне жақын жылдар аралығында оның едəуір өзгерісі болмайтын 
жыл қабылданады.

Базистік жылдан алыстаған сайын индексті есептеудің дəлдігі ақырындап төмендейді, 
себебі баға құрылымы жəне өнеркəсіптік өндірістің құрылымы базистік жылғыдан одан сайын 
ауытқи бастайды. Сондықтан бір базистік жыл негізінде индексті есептеу болжаммен 5 жыл, 
содан кейін базистік жыл жаңғыртылады. Сондай-ақ базистік ретінде əдетте нөмірі «0» немесе 
«5» болып аяқталатын жыл таңдалады.

Базистік жылды ауыстыру туралы шешім өндірісте болып жатқан құрылымдық қозғалыс-
тардың қарқындылығы ескеріле отырып қабылданады.

7. Өндірістің жеке индексін есептеу келесі формулалар бойынша жүзеге асырылады: 
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мұнда:

bti /  – базистік жылдың орташа айлық көлемімен салыстырғанда t есепті кезеңдегі (айдағы 
немесе есепті жылдың басынан бастап кезеңдегі) өндірістің өзгеруін сипаттайтын индекстер;

tq  жəне bq  – тиісінше, есепті жəне базистік кезеңдердегі өнім мөлшері;
bp  – базистік жылдағы орташа жылдық баға.
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мұнда:
bti /1- – базистік жылдың орташа айлық көлемімен салыстырғанда t-1 өткен кезеңдегі 

(өткен айдағы, өткен жылғы тиісті айдағы немесе өткен жылдың басынан бастап тиісті кезеңдегі) 
өндірістің өзгеруін сипаттайтын индекстер;

1tq  – өткен айдағы, өткен жылғы тиісті айдағы немесе өткен жылдың басынан бастап 
тиісті кезеңдегі өнім мөлшері;

bq  – базистік кезеңдегі өнім мөлшері;

bp  – базистік жылдағы орташа жылдық баға.
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мұнда:

1/ tti – (1) жəне (2) формулаларда есептелген индекстерді бөлу жолымен алынатын 
t-1 өткен кезеңімен (өткен айымен, өткен жылғы тиісті айымен немесе өткен жылдың басы-

нан бастап тиісті кезеңімен) салыстырғанда t есепті кезеңдегі (айдағы немесе есепті жылдың 
басынан бастап кезеңдегі) өндірістің өзгеруін сипаттайтын индекстер;

bti /  – базистік жылдың орташа айлық көлемімен салыстырғанда t есепті кезеңдегі (айдағы 
немесе есепті жылдың басынан бастап кезеңдегі) өндірістің өзгеруін сипаттайтын индекстер;

bti /1- – базистік жылдың орташа айлық көлемімен салыстырғанда 
t-1 өткен кезеңдегі (өткен айдағы, өткен жылғы тиісті айдағы немесе өткен жылдың басынан 

бастап тиісті кезеңдегі) өндірістің өзгеруін сипаттайтын индекстер.
t-1 кезеңіндегі өндіріс көлемімен t уақыт кезеңіндегі өндіріс көлемін салыстыру базистік 

жылдың орташа айлық мəнінен осы екі көлемнің ауытқуларын салыстыру арқылы жүзеге 
асырылады. 
4-тарау. Өндірістің индекстерін есептеу үшін ақпараттық ресурстарды қалыптастыру 

1-параграф. Өкіл-тауарлардың тізбесін (себетін) қалыптастыру
8. Өнеркəсіптік өндіріс индексін есептеу үшін жеке (тауарлық) индекстерді экономикалық 

қызмет түрлері бойынша индекстерге келесі кезең-кезеңмен агрегациялау өкіл-тауарлардың 
белгіленген жиыны (себет) бойынша заттай көріністегі серпініне негізделген əдісі қолданылады. 
Іріленген жиынтықтар үшін индекстер осы жиынтықтарды құрайтын элементтерден орташа 
өлшем ретінде есептеледі. 

Бұл əдіс өнеркəсіптік өнімдердің индекстерін тек қызмет түрлері, аумақтар бөлінісінде ғана 
емес, өнімнің қолдану бағыттары бойынша тауар топтарын (инвестициялық тауарлар, шикізат 
жəне материалдар, машиналар жəне жабдықтар, тұтынушылар тауарлары) құруға мүмкіндік 
береді, бұл көп жағдайда индекстің талдамалық мүмкіндіктерін арттырады. 

9. Есептелетін өндіріс индекстерінің сапасы өкіл-тауарларының тізбесін (себетін) дұрыс 
таңдауға тікелей байланысты. Стандартты тауарлар жиыны сипаттама сапасы жəне пайдала-
ну бағыт тары бойынша сараланған қызмет түрлері үшін əрбір өнім түрлерінің бағдарларынан 
қалып тастырылған.

10. Заттай көріністегі (машина жасау, металл өңдеу салалары үшін, сонымен қатар мұнай 
жəне газ өндіруге қатысты қызметтер, электр энергияны, газды жəне суды бөлу бойынша 
қызметтер) өкіл-тауарлар тізбесін (себетін) қалыптастыру қиындаған жағдайда өнеркəсіптік 
өнімдерді өндірушілердің баға индекстерін пайдалану арқылы дефляторлау əдісі қолданылады.

Өкіл-тауарлар тізбесіне (себетіне) қосылған өндіріс заттай (физикалық) бірліктерде немесе 
құндық көріністе есепке алынады.

11. Комитет өкіл-тауарлардың бірыңғай тізбесін (себетін) аумақтық статистика органдары-
ның ұсыныстарын ескере отырып, қалыптастырады жəне кеңейтеді. Комитет орталықтандырып, 
қалыптастырған өкіл-тауарлардың тізбесі (себеті) аумақтық статистика органдарын есептеу 
кезінде пайдаланылады.

12. Тауарларды технологиялық таңдау бірнеше кезеңнен тұрады:
бірінші кезеңде өкіл-тауарлардың тізбесін қалыптастыру негізі уақытындағы есептеулердің 

орнын басу үшін ұзақ мерзімге тұрақты өкіл-тауарлардың себетін максималды сақтау мүмкіндігі 
принципі қойылған;

екінші кезеңде өзекті базистік жылға өту кезінде ескі себетке олардың өндірісі жаңа бастал-
ған немесе оның өткен жылғы базистік кезеңіне айтарлықтай кеңейтілген жаңа қосымша 
тауарлар енгізіледі;

үшінші кезеңде белгіленген тауарлар жиынтығы өнімнің 1000-нан астам түрінен тұрады, 
ол өнеркəсіптік өндірістің жалпы көлемінің 90% астамын қамтиды, яғни есептеулердің 
репрезентативтілігін қамтамасыз етеді. 

2-параграф. Статистикалық ақпараттың ағындары
13. Өнеркəсіптік өндірістің индексін есептеу бойынша статистикалық ақпаратты есепке алу 

мынадай үлгіде қалыптастырылады:
1) ай сайын жұмыспен қамтылғандар саны 50-ден асатын кəсіпорындар бойынша құндық 

жəне заттай көріністе өндірілген өнімнің көлемін жаппай есепке алу жүргізіледі. Жұмыспен 
қамтылғандар саны 50-ден аспайтын кəсіпорындар, өнеркəсіптік емес кəсіпорындардың 
өнеркəсіптік бөлімшелері, жеке кəсіпкерлер жəне үй шаруашылықтарының секторы бойынша 
өндіріс көлемін есептеу арқылы анықталады;

2) тоқсан сайын жұмыспен қамтылғандар саны 50-ге дейін болатын кəсіпорындар жəне 
өнеркəсіптік емес кəсіпорындардың өнеркəсіптік бөлімшелері бойынша құндық жəне заттай 
көріністе өндірілген өнімнің көлемін жаппай есепке алу жүргізіледі;

 3) жыл сайын барлық шаруашылық жүргізуші субъектілердің толық тобы бойынша құндық 
жəне заттай көріністегі өндірілген өнім көлемін жаппай есепке алу, құндық жəне заттай көріністегі 
өнеркəсіптік өнімдердің өндірісімен айналысатын жеке кəсіпкерлерді іріктеме тексеру құндық 
жəне заттай көріністе, үй шаруашылықтарының секторын іріктеме тексеру жүзеге асырылады.

3-параграф. Салмақтар жүйелерін қалыптастыру
14. Базистік жыл бойынша өнеркəсіптік өндірістің индексін есептеу үшін, қызмет түрлерінің 

топтамасының барлық иерархиясы бойынша нақты тауар бойынша серпінін индекспен мүлтіксіз 
есепке алуға мүмкіндік беретін, салмақтар жүйесі қалыптастырылады.

Тауарлар негізінде қарапайым қызмет түрлері бойынша индексті қалыптастыру кезінде 
салмақ ретінде, тізбеге (себетке) қосылған өнім бойынша базистік жылдағы орташа бағаға 
есептелген, базистік жылдағы өндіріс көлемі қолданылады. Құндық мəнде есепке алынатын 
тауарлар бойынша қолданыстағы бағадағы салыстырылатын кезеңдерге шығарылым көлемі 
базистік жылдағы бірыңғай бағаға дефляторлау əдісін қолдана отырып қайта есептеледі. 
Бағаның нақты деңгейі егер тізбеге (себетке) осы қызмет түрі бойынша екі немесе одан көп 
өкіл-тауарлар қосылған болса, қарапайым қызмет түрлері бойынша өндірістің индексі ша-
масына əсер етеді.

Барлық келесі кезеңдерде салмақ ретінде ЭҚЖЖ бойынша экономикалық қызмет түрлері 
бойынша жалпы қосылған құн құрылымы пайдаланылады.

4-параграф. Өнеркəсіптік өндірістің индекстерін есептеудің алгоритмі 
15. Өндірістің индекстерін қалыптастыру бірнеше кезеңмен жүзеге асырылады.
Есептеудің бірінші кезеңінде əрбір қарапайым қызмет түріне есептік кезеңдегі өкіл-

тауарлардың шығарылымын олардың базистік кезеңдегі шығарылымымен салыстыру жолымен 
өндірістік индексі анықталады. Бұл ретте əрбір өкіл-тауардың шығарылымы салыстырылатын 
кезеңдерде бірдей бағада - базистік жылдағы орташа жылдық бағада бағаланады.

Қарапайым экономикалық қызмет түрлері үшін өндірістің жиынтық индексін есептеу төменде 
көрсетілген формулалар бойынша орындалады:

мұнда:

i j bt /  - базистік жылдың орташа айлық өндірісімен салыстырғанда t есепті кезеңдегі (есепті 
айдағы, жылдың басынан бастап кезеңдегі) j қызмет түрі бойынша индексі, %-бен;
qnt ,q

n

t 1 , q
n

b  - t-кезеңге (есепті кезеңге, жыл басынан бастап кезеңге), t-1-кезеңге (өткен 
айға, өткен жылғы тиісті кезеңге) жəне базистік жылдың орташа айына сəйкес келетін заттай 
(немесе құндық) көріністегі n тауары бойынша өндіріс;
pnb  - базистік жылдағы n тауар бірлігіне орташа жылдық баға; 

N - қызмет түрі бойынша себетке енгізілген тауарлардың мөлшері;
i j bt /1 - базистік жылдың орташа айлық өндірісімен салыстырғанда t-1 өткен кезеңдегі 

(өткен айдағы, өткен жылғы тиісті кезеңдегі) j қызмет түрі бойынша индексі, %-бен;

i j tt 1/   - t-1 өткен кезеңімен (өткен айымен, өткен жылғы тиісті кезеңімен) салыстырғанда 
t есепті кезеңдегі (есепті айдағы, жылдың басынан бастап кезеңдегі) j қызмет түрі бойынша 
индексі, %-бен.

Келесі кезеңдерде қарапайым қызмет түрлері бойынша индекстерді есептеу ЭҚЖЖ 
иерархиялық құрылымына сəйкес 1-кезеңде қалыптастырылған қызмет түрлерінің топтары 
бойынша индекстерге, олар өз кезегінде бөлімдер, B «Кен өндіру өнеркəсібі жəне карьерлерді 
қазу», C «Өңдеу өнеркəсібі», D «Электрмен жабдықтау, газ, бу беру жəне ауа баптау», E «Сумен 
жабдықтау; кəріз жүйесі, қалдықтардың жиналуын жəне таратылуын бақылау» секциялар бой-
ынша индекстерге біріктіріледі.

Нақты қызмет түрінің (қызмет түрлерінің тобы, бөлімі) ЭҚЖЖ-дағы B «Кен өндіру өнеркəсібі 
жəне карьерлерді қазу», C «Өңдеу өнеркəсібі», D «Электрмен жабдықтау, газ, бу беру жəне 
ауа баптау», E «Сумен жабдықтау; кəріз жүйесі, қалдықтардың жиналуын жəне таратылуын 
бақылау» секциялары бойынша жалпы индекске ықпалын есепке алу үшін ЭҚЖЖ сəйкесінше 
топтамалары бойынша базистік жылдың жалпы қосылған құнының шамасына кезең-кезеңмен 
өлшеумен жүзеге асырылады.

Өндірістің жиынтық индекстерін есептеу келесі формулалар бойынша орындалады: 

(Соңы 29-бетте) 
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 (7)

 (8)
мұнда:

,  - базистік жылдың орташа айлық өндірісімен салыстырғанда t есепті 
кезеңдегі (есепті айдағы, жыл басынан бастап кезеңдегі) немесе t-1 өткен кезеңдегі (өткен 
айдағы, өткен жылғы тиісті кезеңдегі) j қызмет түрі (класс, топ, бөлім, секция) бойынша 
индексі, %-бен;

j
btI / ,

j
btI /1  - өткен кезеңдегі есептеумен қалыптастырылған базистік жылдың орта-

ша айлық өндірісімен салыстырғанда t есепті кезеңдегі (есепті айдағы, жыл басынан бастап 
кезеңдегі) немесе t-1 өткен кезеңдегі (өткен айдағы, өткен жылғы тиісті кезеңдегі) j қызмет 
түрі бойынша индексі, %-бен;

j
bD  - j қызмет түрі бойынша базистік жылдағы жалпы қосылған құны, млн.теңге.

 (9)
мұнда:

 - базистік жылдың орташа айлық өндірісіне есептелген, индекстердің ара қатынасы 
арқылы шамаланған t-1 өткен кезеңімен салыстырғанда t есепті кезеңге өндіріс индексі;

,  - базистік жылдың орташа айлық өндірісімен салыстырғанда t есепті 
кезең дегі (есепті айдағы, жыл басынан бастап кезеңдегі) немесе t-1 өткен кезеңдегі (өткен 
айдағы, өткен жылғы тиісті кезеңдегі) j қызмет түрі (класс, топ, бөлім, секция) бойынша 
индексі, %-бен;

Өнеркəсіптік өндіріс индексі ЭҚЖЖ B «Кен өндіру өнеркəсібі жəне карьерлерді қазу», 
C «Өңдеу өнеркəсібі», D «Электрмен жабдықтау, газ, бу беру жəне ауа баптау», E «Сумен 
жабдықтау; кəріз жүйесі, қалдықтардың жиналуын жəне таратылуын бақылау» секциялары 
бойынша өндіріс индекстерінен орташа арифметикалық өлшеу ретінде келесі формулалар 
бойынша есептеледі:
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 (12)
мұнда:
prom
ttI 1/  - t-1 өткен кезеңімен (өткен айымен, өткен жылғы тиісті кезеңімен) салыстырғанда 

t есепті кезеңдегі (есепті айдағы, жылдың басынан бастап кезеңдегі) өнеркəсіптік өндірістің 
индексі, %-бен;

prom
btI / , 

prom
btI /1  - базистік жылдың орташа айлық өндірісімен салыстырғанда t кезеңдегі 

(есепті айдағы, жыл басынан бастап кезеңдегі) жəне t-1 кезеңдегі (өткен айдағы, өткен жылғы 
тиісті кезеңдегі) өнеркəсіптік өндірістің индексі, %-бен;

B
btI / , 

C
btI / , 

D
btI / , 

E
btI / , 

B
btI /1 , 

C
btI /1 , 

D
btI /1 , 

E
btI /1  - базистік жылдың орташа айлық өндірісімен салыстыр-

ғанда t кезеңдегі (есепті айдағы, жыл басынан бастап кезеңдегі) жəне t-1 кезеңдегі (өткен 
айдағы, өткен жылғы тиісті кезеңдегі) B «Кен өндіру өнеркəсібі жəне карьерлерді қазу», C 
«Өңдеу өнеркəсібі», D «Электрмен жабдықтау, газ, бу беру жəне ауа баптау», E «Сумен 
жабдықтау; кəріз жүйесі, қалдықтардың жиналуын жəне таратылуын бақылау» секциялары 
бойынша өндіріс индексі, %-бен;

E
b

D
b

C
b

B
b DDDD ,,,  - B «Кен өндіру өнеркəсібі жəне карьерлерді қазу», C «Өңдеу 

өнеркəсібі», D «Электрмен жабдықтау, газ, бу беру жəне ауа баптау», E «Сумен жабдықтау; 
кəріз жүйесі, қалдықтардың жиналуын жəне таратылуын бақылау» секциялары бойынша 
базистік жылға жалпы қосылған құны, млн. теңге.

16. Өнеркəсіптік өндірістің индекстерін есептеу алгоритмін сипаттау осы Əдістемеге 
қосымшада келтірілген.

5-тарау. Өнеркəсіптік өндірістің индексі бойынша деректерді тарату 
17. Деректерді таратудың Халықаралық Валюталық Қоры əзірлеген Арнайы халықаралық 

стандартына сəйкес өнеркəсіптік өндірістердің индекстері ақпаратты шығарудың алдын ала 
белгіленген мерзіміне сəйкес ай сайын жарияланады. Ақпарат баспасөз хабарламасы, жедел 
ақпарат түрінде Комитеттің Интернет-ресурсында орналастыру арқылы барлық пайдалану-
шылар үшін бір мезгілде таралады. Тауарлардың түрлері жəне ЭҚЖЖ бөлімдері, топтары, 
кластары бойынша едəуір нақтыланған өндіріс көлемі жөніндегі ақпарат статистикалық бюл-
летеньдерде, жинақтарда жарияланады.

18. Пайдаланушыларды өнеркəсіптік өндірістердің индекстері жөніндегі өзекті 
статистикалық ақпаратпен қамтамасыз ету мақсатында жедел деректер жыл сайын Комитеттің 
ресми сайтында нақтыланады жəне жарияланады.

6-тарау. Əдістеменің өзгеруіне байланысты қозғалыс қатарын қайта есептеу
19 Осы Əдістемеге сəйкес есептеулер 2017 жылдың қаңтарынан басталады. Əдістемеде 

өнеркəсіптік өндірістерінің индекстерін есептеудің жаңа тəсілдері қолданылды, қолданыстағы 
осы көрсеткіштері бойынша серпінділік қатарлары жəне оның құрауыштары қайта есептелетін 
болады. Қайта есептеу тарихи шығыс деректері барлары үшін тек сол кезең үшін жəне сол 
құрастырушылар бойынша ғана жүзеге асырылатын болады.

Өнеркəсіптік өндірістің индексін есептеу əдістемесіне қосымша

Өнеркəсіптік өндірістің индекстерін есептеудің алгоритмі

1-кесте. Қарапайым экономикалық қызмет түрлері бойынша (өкіл-тауарларынан 
шығатын) өнеркəсіптік өндірістің индексін есептеудің шартты үлгісі 

1-кезең.

 Базистік 
жылдағы 
тауар 

бірліктері-
нің бағасы, 
мың теңге 

Базистік 
жылдағы 
өндірілгені

Заттай көріністегі 
өндірілгені

заттай 
көрі-
ністе

құндық 
көріністе, 
мың 
теңге

өткен 
жылғы 
тиісті 
айға

өткен 
айға

есепті 
айға

А 1 2 3=2*1 4 5 6
10.11 Етті қайта өңдеу жəне 
консервілеу

 Х  Х 25 390 
765,1

 Х  Х  Х

Ірі қара мал, шошқа, қой, 
ешкі, жылқы жəне жылқы тек-
тес жануарлардың жас немесе 
тоңазытылған еті, тонна

375,2 59 689 22 395 
312,8

6 301 6 288 6 675

Ірі қара мал, шошқа, қой, 
ешкі, жылқы жəне жылқы тек-
тес жануарлардың жас немесе 
тоңазытылған тағамдық қосымша 
өнімдері, тонна

173,9 1 289 224 
157,1

61 108 170

Мұздатылған ет жəне тағамдық 
қосымша өнімдер; өзге де ет жəне 
тағамдық қосымша өнімдер, тонна

635,9 2 653 1 687 
042,7

213 169 161

Ірі қара малдың немесе жылқы 
тектес жануарлардың, қой жəне 
ешкінің түтілген жүні, илен-беген 
терісі мен былғарысы, тонна

184,3 5 293 975 
499,9

505 509 598

Ірі қара малдың, қойдың, ешкінің, 
шошқаның майлары, тонна

119,0 121 14 399,0 2 1 1

Өңделмеген тағамдық емес 
қалдықтар, тонна

2144,4 44 94 353,6 171 172 44

10.12 Үй құсының етін қайта 
өңдеу жəне консервілеу

 Х  Х 26 451 
780,3

 Х  Х  Х

Жас немесе тоңазытылған 
тауықтар (балапандарды қоса), 
күркетауықтар, үйректер, қаздар 
жəне мысыр тауықтары, ұшалар, 
тонна

252,6 44 586 11 262 
423,6

2 234 2 248 3 812

Мұздатылған тауықтар (бала-
пандарды қоса), күркетауықтар, 
үйректер, қаздар жəне мысыр 
тауықтары, ұшалар, тонна

315,0 27 179 8 561 
385,0

4 280 4 228 3 852

Мұздатылған тауықтар (бала-
пандарды қоса), күркетауықтар, 
үйректер, қаздар жəне мысыр 
тауықтары, ұша бөліктері, тонна

348,3 13 391 4 664 
085,3

2 334 2 334 2 811

Үй құсының тоң майы, тонна 142,3 35 4 980,5 10 10 9
Үй құсының тағамдық қосымша 
өнімдері, тонна

235,7 8 234 1 940 
753,8

1 388 1 388 1 282

Қауырсынды құстардың 
қауырсындары, мамықтары жəне 
терілері, тонна

72,9 249 18 152,1 8 8 13

Кестенің жалғасы

Құндық көріністегі өндірілгені (базистік 
жылдың орташа бағаларында), мың теңге

Базистік жылдың орташа айлық деңгейіне 
өнеркəсіптік өндірістің индексі, %-бен 

өткен жылғы 
тиісті айға

өткен айға есепті айға өткен жылғы 
тиісті айға

өткен айға есепті айға

7=1*4 8=1*5 9=1*6 10=7/(3/
12)*100

11=8/(3/12)*100 12=9/(3/
12)*100

2 970 191,7 2 948 270,4 2 841 086,9 140,4 139,3 134,3
2 364 135,2 2 359 257,6 2 504 460,0 126,7 126,4 134,2

10 607,9 18 781,2 29 563,0 56,8 100,5 158,3
135 446,7 107 467,1 102 379,9 96,3 76,4 72,8
93 071,5 93 808,7 110 211,4 114,5 115,4 135,6

238,0 119,0 119,0 476,0 238,0 238,0
366 692,4 368 836,8 94 353,6 4663,6 4690,9 1200,0

3 054 598,4 3 041 754,8 3 459 758,3 138,6 138,0 157,0
564 308,4 567 844,8 962 911,2 60,1 60,5 102,6

1 348 200,0 1 331 820,0 1 213 380,0 189,0 186,7 170,1
812 932,2 812 932,2 979 071,3 209,2 209,2 251,9

1 423,0 1 423,0 1 280,7 342,9 342,9 308,6
327 151,6 327 151,6 302 167,4 202,3 202,3 186,8

583,2 583,2 947,7 38,6 38,6 62,7
2-кесте. 10.1 «Етті қайта өңдеу жəне консервілеу жəне ет өнімдерін өндіру» 

экономикалық қызмет түрі бойынша өнеркəсіптік өндірістің индексін қалыптастырудың 
шартты үлгісі

2-кезең.

Қызмет түрлерінің атауы

Базистік 
жылға жал-
пы қосылған 
құны, млн. 

теңге

Есептік шама (базистік жылдың жалпы 
қосылған құнынан шығатын), млн.теңге

өткен жылғы 
тиісті айға өткен айға есепті айға

А 1 2= 1*5 / 100 3= 1*6 / 100 4= 1*7 / 100
10.1 Етті қайта өңдеу жəне кон-
сер вілеу жəне ет өнімдерін 
өндіру

45 647,2 53 465 52 436 56 342

қарапайым қызмет түрлеріне кіретіндердің сомасы
10.11 Етті қайта өңдеу жəне 
консервілеу 10 223,4 14 353,7 14 251 13 730
10.12 Үй құсының етін қайта өңдеу 
жəне консервілеу 15 571,1 21 582 21 488 24 447
10.13 Еттен жəне үй құсының етінен 
жасалған өнімдерді өндіру 19 852,7 17 530 16 696 18 165

Кестенің жалғасы

Базистік жылдың орташа айлық деңгейіне 
өнеркəсіптік өндірістің индексі, %-бен өнеркəсіптік өндірістің индексі, %-бен

өткен жылғы тиісті 
айға өткен айға есепті айға өткен айға өткен жылғы тиісті 

айға
5=2:1*

100
6=3:1*

100
7=4:1*

100 8=7:6*100
9=7:5*

100
117,1 114,9 123,4 107,4 105,4

140,4 139,4 134,3 96,3 95,7
138,6 138,0 157,0 113,8 113,3
88,3 84,1 91,5 108,8 103,6

3-кесте. 10 «Тамақ өнімдерін өндіру» экономикалық қызмет түрі бойынша өнеркəсіптік 
өндірістің индексін қалыптастырудың шартты үлгісі

2-кезең (жалғасы).

Қызмет түрлерінің атауы Базистік 
жылға жал-
пы қосылған 
құны, млн.

теңге

Есептік шама (базистік жылдың жал-
пы қосылған құнынан шығатын), 

млн.теңге
өткен жылғы 
тиісті айға

өткен айға есепті айға

А 1 2= 1*5 / 100 3= 1*6 / 
100

4= 1*7 / 
100

10 Тамақ өнімдерін өндіру 409 119,2 388 351 450 338 537 135
қызмет түрлеріне кіретіндердің сомасы

10.1 Етті қайта өңдеу жəне консер-
вілеу жəне ет өнімдерін өндіру

45 647,2 53 453 52 449 56 329

10.2 Балықты, шаян тəрізділерді 
жəне былқылдақ денелілерді өңдеу 
жəне консервілеу

4 739,8 2 384 2 313 3 512

10.3 Жемістерді жəне көкөністерді 
қайта өңдеу жəне консервілеу

40 169,3 46 034 65 837 126 332

(Соңы. Басы 28-бетте) … … … … …
10.9 Жануарларға арналған дайын 
азықтарды өндіру

4 617,3 9 401 9 442 11 183

Кестенің жалғасы

Базистік жылдың орташа айлық деңгейіне 
өнеркəсіптік өндірістің индексі, %-бен

өнеркəсіптік өндірістің индексі, 
%-бен

өткен жылғы тиісті айға өткен айға есепті айға өткен айға өткен жылғы тиісті айға
5=2:1*

100
6=3:1*

100
7=4:1* 100 8=7:6*100 9=7:5*

100
94,9 110,1 131,3 119,3 138,3

117,1 114,9 123,4 105,9 104,1
50,3 48,8 74,1 151,8 147,4

114,6 163,9 314,5 192,2 278,8
… … … … …

203,6 204,5 242,2 118,4 119,0
4-кесте. С «Өңдеу өнеркəсібі» секциясы бойынша өнеркəсіптік өндірістің индексін 

қалыптастырудың шартты үлгісі
3-кезең.

Қызмет түрлерінің атауы Базистік 
жылға жалпы 
қосылған құны, 
млн. теңге

Есептік шама (базистік жылдың жалпы 
қосылған құнынан шығатын), млн.теңге

өткен жылғы 
тиісті айға

өткен айға есепті айға

А 1 2= 1*5 / 100 3= 1*6/ 100 4= 1*7/ 100
С секциясы 
Өңдеу өнеркəсібі

2469804,1 2603174 2568596 2704435
қызмет түрлеріне кіретіндердің сомасы

10 Тамақ өнімдерін өндіру 409 119,2 388 351 450 338 537 135
11 Сусындар өндіру 79 989,2 97 667 72 230 81 669
12 Темекі өнімдерін өндіру 34 247,4 38 357 31 199 35 789
… … … … …
33 Машиналар мен жабдық-
тарды жөндеу жəне орнату

96 068,6 74 069 75 606 105 964

Кестенің жалғасы

Базистік жылдың орташа айлық деңгейіне 
өнеркəсіптік өндірістің индексі, %-бен

өнеркəсіптік өндірістің индексі, %-бен

өткен жылғы 
тиісті айға

өткен айға есепті айға өткен айға өткен жылғы 
тиісті айға

5=2:1*
100

6=3:1*
100

7=4:1* 100 8=7:6*
100

9=7:5*
100

105,4 104,0 109,5 105,3 103,9

94,9 110,1 131,3 119,3 138,3
122,1 90,3 102,1  113,1  83,6
112,0 91,1 104,5  114,7  93,3

… … … … …
77,1 78,7 110,3  140,2  143,1

5-кесте.Өнеркəсіптік өндірістің индексін қалыптастырудың шартты үлгісі
4-кезең.

Қызмет түрлерінің атауы Базистік 
жылға жалпы 
қосылған құны, 

млн.теңге

Есептік шама (базистік жылдың жалпы 
қосылған құнынан шығатын), млн.теңге
өткен жылғы 
тиісті айға

өткен айға есепті айға

А 1 2= 1*5 / 100 3= 1*6 / 100 4= 1*7 / 100
Қорытынды өнеркəсіп 
бойынша

7177125,8 7664793 7580771 7744533
ЭҚЖЖ B, C, D, E секциялары бойынша деректердің сомасы 

B секциясы 
Кен өндіру өнеркəсібі жəне 
карьерлерді қазу

4249267,9 4606206 4550966 4589209

С секциясы 
Өңдеу өнеркəсібі

2469804,1 2603174 2568596 2704435

D секциясы Электрмен 
жабдықтау, газ, бу беру жəне 
ауа баптау

391236,4 381847 404147 381064

E секциясы 
Сумен жабдықтау; кəріз 
жүйесі, қалдықтардың жи-
налуын жəне таратылуын 
бақылау

66817,4 73566 57062 69824

Кестенің жалғасы

Базистік жылдың орташа айлық деңгейіне 
өнеркəсіптік өндірістің индексі, %-бен

өнеркəсіптік өндірістің индексі, %-бен

өткен жылғы тиісті 
айға

өткен айға өткен жылғы 
тиісті айға

өткен айға есепті айға

5=2:1*
100

6=3:1*
100

7=4:1* 100 8=7:6*
100

9=7:5*
100

106,8 105,6 107,9 102,2 101,0

108,4 107,1 108,0 100,8 99,6
105,4 104,0 109,5 105,3 103,9
97,6 103,3 97,4 94,3 99,8

110,1 85,4 104,5 122,4 94,9

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 11 қа-
рашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14413 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ СТАТИСТИКА 

КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 11 қазан              №236             Астана қаласы

Денсаулық сақтаудың қосалқы шотын құру бойынша 
әдістемені бекіту туралы

 «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы 
Заңының 12-бабының 5) тармақшасына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 
жылғы 24 қыркүйектегі № 1011 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық эконо-
мика министрлігі туралы ереженің 17-тармағының 258) тармақшасына сəйкес, бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Денсаулық сақтаудың қосалқы шотын құру бойынша əдістеме 
бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Ұлттық 
шоттар басқармасы Заң басқармасымен бірлесіп заңнамада белгіленген тəртіппен:

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

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

3) тіркелген бұйрықты алған күннен бастап он күнтізбелік күні ішінде баспа жəне электрондық 
түрде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне 
енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін; 

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін. 

3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Ұлттық 
шоттар басқармасы осы бұйрықты жұмыс бабында басшылыққа алу жəне пайдалану үшін 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің құрылымдық 
бөлімшелеріне жəне аумақтық органдарына жеткізсін.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының орынбасарына (Қ. К. Орынханов) 
жүктелсін.

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

 Қазақстан Республикасы  Ұлттық экономика министрлігі
 Статистика комитетінің төрағасы Н. АЙДАПКЕЛОВ 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2016 жылғы 11 қазандағы № 236 бұйрығымен бекітілген

Денсаулық сақтаудың қосалқы шотын құру бойынша əдістеме
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Денсаулық сақтаудың қосалқы шотын құру бойынша əдістеме (бұдан əрі – Əдістеме) 
халықаралық стандарттарға сəйкес қалыптастырылатын жəне «Мемлекеттік статистика ту-
ралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңына сəйкес бекітілетін 
статистикалық əдіснамаға жатады. 

2. Əдістеме денсаулық сақтау саласындағы статистикалық ақпаратты, денсаулық сақтау 
саласында құрылатын жалпы қосылған құнды, жұмыспен қамту жəне жалпы қорланымды 
құрастырудың негізгі аспектілерін жəне əдістерін анықтайды.

3. Осы Əдістеменің мақсаты денсаулық сақтау қосалқы шоттарының көрсеткіштерін 
құрастыру əдістерін анықтау болып табылады.

4. Осы Əдістемеде мынадай анықтамалар пайдаланылады:
1) аралық тұтыну – есепті кезеңдегі өндіріс үдерісінде өзгеретін немесе толығымен 

тұтынылатын тауарлардың жəне қызметтердің құнынан тұратын тұтыну;
2) денсаулық сақтаудың ұжымдық қызметтері– жалпы қоғамға ұсынылатын, қоғамдық 

денсаулық сақтаудың дəстүрлі міндеттерін орындайтын денсаулық сақтау қызметтері;
3) денсаулық сақтаудың функциялары (бұдан əрі – НС) – қаржыландыру сызбалары бой-

ынша алынған қаражат есебінен денсаулық сақтаудың өнім берушілері ұсынатын тауарлар 
мен қызметтер;

4) емдеу қызметтері – аурудың белгілерін немесе жарақатты жеңілдету мақсатында 
денсаулық сақтаудың өнім берушілері ұсынатын қызметтер, аурудың адамдардың тіршілігіне 
қауіп төндіруі мүмкін асқынуынан қорғау;

5) жеке қызметтер – үй шаруашылықтарына ұсынылатын жəне үй шаруашылықтарының 
мұқтаждықтарын қанағаттандыру үшін пайдаланылатын денсаулық сақтаудың қызметтері;

6) көрсетілетін медициналық қызметтерді жеткізушілер (бұдан əрі – НР) – денсаулық 
сақтау тауарлары мен көрсетілетін қызметтері негізгі қызмет түрі ретінде ұсынатын, сондай-
ақ медициналық қызметтер көрсету қызмет түрлерінің бірі ғана болып табылатын ұйымдар 
жəне қызмет субъектілері;

7) соңғы тұтыну – жалпы ішкі өнімнің пайдаланылуын сипаттайтын көрсеткіш. Жеке жəне 
ұжымдық қажеттіліктерді қанағаттандыруға арналған тауарлардың жəне қызметтердің құнын 
білдіреді.

2-тарау. Денсаулық сақтаудың қосалқы шотының құрылымы
5. Денсаулық сақтаудың қосалқы шоты (бұдан əрі – ДҚШ) ҰШЖ шоттарына ұқсас кестелерді 

жəне шоттарды қалыптастыруды көздейтін жəне денсаулық сақтау саласына жататын 
кірістердің, шығыстардың, тауарлардың жəне қызметтердің барлық ағындарын бейнелейтін 
жүйені білдіреді.

6. Денсаулық сақтау саласы «Денсаулық сақтау саласындағы əрекет» саласын ғана емес, 
əлеуметтік қызметтер ұсыну, басқару, медициналық тауарларды өндіру жəне оларды сату 
сияқты басқа салалар шеңберінде жүзеге асырылатын, денсаулық сақтау мақсаттарындағы 
басқа да əрекетті қамтиды.

7. Денсаулық сақтаудың қосалқы шоты мынадай төрт кестеден тұрады:
1) денсаулық сақтау ресурстарының кестесі;
2) денсаулық сақтауды пайдалану кестесі;
3) денсаулық сақтаудағы жұмыспен қамту кестесі;
4) денсаулық сақтау салалары бойынша негізгі капиталдың жалпы қорланымы кестесі.
8. ДҚШ кестелерін қалыптастыру үшін ДШЖ 2011-де бейнеленген денсаулық сақтаудың 

функционалдық жіктелімі жəне медициналық тауарлар мен қызметтерді жеткізушілердің 
жіктелімі қолданылады. Статистикалық ақпаратты қалыптастыру кезінде Экономикалық 
қызмет түрлерінің жалпы жіктелімі (ЭҚЖЖ) жəне ДҚШ-да пайдаланылатын жіктелімдерге 
сəйкес келмейтін Экономикалық қызмет түрлерінің өнім жіктелімі (ЭҚТӨЖ) қолданылады. 
Деректердің салыстырымдылығын қамтамасыз ету мақсатында осы əдістемеге 1-қосымшада 
жəне 2-қосымшада ұсынылған, ДШЖ 2011-ге сəйкес денсаулық сақтаудың функционалдық 
жіктелімінен (НС) ЭҚТӨЖ өтпелі кілттер жəне медициналық қызметтерді жеткізушілердің 
жіктелімінен (НР) ЭӨЖЖ өтпелі кілттер əзірленді.

3-тарау. Ресурстар кестесі жəне ДҚШ пайдалану кестесі
9. Денсаулық сақтау ресурстарының кестесі экономикадағы денсаулық сақтаудың тауар-

лары мен қызметтерін сипаттайды. Экономика ресурстары ел аумағында өндірілетін өнімді 
шығарудан жəне импорттан құралады. Тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді шығару негізгі 
бағалармен бағаланады. Денсаулық сақтау ресурстары кестесінің əрбір бағаны қызметтің 
негізгі жəне қосалқы түрлері бойынша өндірілген, денсаулық сақтау саласындағы тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтер өндірісі туралы ақпаратты береді.

10. Денсаулық сақтау тауарларын жəне көрсетілетін қызметтерін шығару өнім берушілер 
бойынша ұсынылады жəне негізгі бағалармен, сондай-ақ таза салықтарды (субсидияларды 
алып тастағандағы салықтар), үстеме бағаны қосу арқылы сатып алушының бағаларымен 
өлшенеді. Шығару бағанындағы əрбір элемент елдің экономикалық аумағында өндірілген 
денсаулық сақтау өнімдерінің мəнін білдіреді. Өнімдер бойынша импортты қосу арқылы 
денсаулық сақтау функциялары бойынша жалпы көлем алынады.

11. Денсаулық сақтаудың пайдалану кестесі өндіретін бірліктердің əртүрлі топтарының 
əртүрлі өнімдерді пайдалануын бейнелейді. Кестенің жолдарында сатып алушының 
бағаларымен өлшенетін денсаулық сақтау өнімдері ұсынылады, ал бағандарында өндірушілер 
(өнім берушілер) көрсетіледі.

12. Денсаулық сақтау ресурстары жəне пайдалану кестесі Ұлттық шоттар жүйесінің 
«Ресурстар - Пайдалану» (ҰШЖ РПК) жылдық кестелері негізінде қалыптастырылады. ҰШЖ 
РПК деректері өтпелі кілттер арқылы ДҚШ РПК ауыстырылады. Егжей-тегжейлі ақпарат 
болмаған кезде салалық статистиканың жиынтық біріктірме деректері негізінде есептелген 
үлестер пайдаланылады. 

13. Денсаулық сақтаудың аралық тұтыну компоненттерін анықтау үшін пайызбен көрсетілген 
жəне денсаулық сақтау шығарылымы шамасының жəне соңғы өнім шығарылымының жал-
пы шамасы арасындағы ара қатынаспен анықталатын денсаулық сақтаудың есептік үлесі 
пайдаланылады. 

14. Осы Əдістемеге 3-қосымшада денсаулық сақтау ресурстарының кестесі жəне осы 
Əдістемеге 4-қосымшада денсаулық сақтауды пайдалану кестесі мысал ретінде ұсынылған.

4-тарау. Денсаулық сақтаудағы жұмыспен қамту
15. Денсаулық сақтаудағы жұмыспен қамтудың сандық бағалауы денсаулық сақтау 

саласындағы жұмыспен қамтумен ұсынылған, ал оның мөлшерін білдіруге арналған айнымалы 
көрсеткіштерге жұмыс орындарының саны жəне жұмыс істелген сағаттар жатады, сондай-ақ 
олар жұмыс күшін пайдалану қарқындылығының көрсеткіштері болып табылады.

16. Жұмыспен қамту кестесі сондай-ақ медициналық көмекті жеткізушілер бойынша 
бөліністегі денсаулық сақтау саласының мекемелер санын сипаттайтын шаманы да қамтиды. 
Бұл денсаулық сақтау саласы үшін жынысы жəне жұмыспен қамту жағдайы бойынша бөліністе 
жұмыс орындарының орташа санын есептеуге мүмкіндік береді.

17. Еңбек қарқындылығы жұмыс орнына, салаға жəне уақыт кезеңіне байланысты өзгереді. 
Жұмыс орындары жұмыспен қамтылған тұлғалардың жұмыс уақыты бойынша өзгешеленеді 
жəне толық немесе толық емес жұмыс күні түрінде бейнеленеді. Осы себептен жұмыс 
уақытының жалпы саны туралы деректер (сағатпен) пайдаланылады. Барлық жұмыс орын-
дарын толық жұмыспен қамту баламасына қайта есептеген кезде берілген уақыт кезеңіндегі 
денсаулық сақтау саласындағы жұмыс күшінің жалпы көлемі алынады. Денсаулық сақтаудағы 
жұмыспен қамтуды есептеу сызба түрінде осы Əдістемеге 5-қосымшада ұсынылған.

18. Денсаулық сақтаудың жұмыспен қамту кестесін қалыптастыру кезінде ай сайынғы 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың деректері пайдаланылады.

19. Жұмыс уақытының нормасы Қазақстан Республикасының жыл сайынғы өндірістік 
күнтізбесіне сəйкес пайдаланылады.

20. Денсаулық сақтаудағы жұмыспен қамту мысал ретінде осы Əдістемеге 6-қосымшада 
ұсынылған.

5-тарау. Денсаулық сақтаудағы негізгі капиталдың жалпы қорланымы
21. Негізгі капиталдың жалпы қорланымының шамасы өндірушілер есепті кезеңде сатып 

алған (сатылғандарын алып тастағанда) негізгі қорлардың жалпы құнын негізге ала отырып, 
институционалдық бірліктердің өндірістік қызметі нəтижесінде болған өндірістік емес активтер 
құнының азғана артуын қосып, бағаланады.

22. ДҚШ НКЖҚ осы Əдістемеге 7-қосымшада ұсынылған денсаулық сақтау жөніндегі 
активтерді жіктеуге сəйкес қалыптастырылады.

23. ДҚШ НКЖҚ кестесі денсаулық сақтау медициналық қызметтерін жеткізушілердің 
(салалардың) барлық активтерді таза сатып алуын қамтиды жəне «денсаулық сақтау сала-
лары бойынша негізгі капиталдың жалпы қорланымы» деп аталатын біріктірме көрсеткішті 
алуға мүмкіндік береді.

24. Негізгі қорлардың жай-күйі туралы жыл сайынғы жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаудың деректері Денсаулық сақтау салалары бойынша негізгі капиталдың жалпы 
қорланымы кестесін жасауға арналған ақпарат көздері болып табылады.

25. Денсаулық сақтау салалары жəне өнеркəсіптің басқа салалары бойынша негізгі 
капиталдың жалпы қорланымы кестесі мысал ретінде осы Əдістемеге 8-қосымшада ұсынылған.

 Денсаулық сақтаудың қосалқы шотын құру бойынша əдістемеге 1-қосымша

Денсаулық сақтаудың функционалдық жіктелімінен (HС)
ЭҚТӨЖ өтпелі кілттер

НС код-
тары

Денсаулық 
сақтау функ-
циялары

ЭҚТӨЖ 
кодтары

Атауы

НС.1 Емдеу көмегі 86.10 Ауруханалардың қызметтері
НС.2 Оңалту көмегі 86.20 Дəрігерлік жəне стоматологиялық тəжірибе 

саласындағы қызметтер
НС.3 Ұзақ мерзімді 

көмек
87.10

87.20

Тұруды қамтамасыз етумен науқастарды 
күту бойынша қызметтер
Ақыл-ой немесе дене кемшіліктері,
психикалық аурулар жəне наркологиялық 
ауытқулары бар
адамдардың тұруымен байланысты
қызметтер

НС.4 Қосалқы 
қызметтер

86.90 Адам денсаулығын қорғау жөніндегі өзге де 
қызметтер 

НС.5 Медициналық 
бұйымдар

21.10
21.20
26.60

32.50

Негізгі фармацевтикалық өнімдер
Фармацевтикалық препараттар
Сəулелендіргіш, электромедициналық жəне 
электротерапиялық жабдық
Медициналық жəне стоматологиялық құрал-
саймандар мен керек-жарақтар

НС.6 Алдын алу 
көмегі

84.12 Денсаулық сақтау, білім, мəдениет саласындағы 
мекемелерді басқару жөніндегі əкімшілік қызметтер 
жəне əлеуметтік қамтамасыз етуден басқа өзге 
əлеуметтік қызметтер

НС.7 Денсаулық 
сақтау жүйесін 
əкімшілендіруді 
басқару

84.30

65.12

Міндетті əлеуметтік сақтандыру саласындағы 
қызметтер
Өмірді сақтандырудан басқа сақтандыру жөніндегі 
қызметтер

Денсаулық сақтаудың қосалқы шотын құру бойынша əдістемеге 2-қосымша

Медициналық қызметтерді жеткізушілердің жіктелімінен (HP) 
ЭҚЖЖ өтпелі кілттер

Кодтар Өнім берушілер ЭҚЖЖ 
кодта-
ры

Атауы

НР.1 Стационарлар 86.10 Аурухана мекемелерінің қызметі
НР.2 Ұзақ мерзімді күтумен 

интернат үлгісіндегі 
мекемелер

87.10
87.20

Тұруды қамтамасыз етумен науқастарды күту 
бойынша мекемелер
Ақыл-ой немесе дене кемшіліктері, 
психикалық аурулар жəне наркологиялық 
ауытқулары бар адамдардың тұруымен бай-
ланысты əрекеттер

НР.3 Амбулаториялық 
көмекті жеткізушілер

86.20 Дəрігерлік жəне стоматологиялық тəжірибе

НР.4 Қосалқы қызметтерді 
жеткізушілер

86.90 Денсаулық сақтау жөніндегі өзге де қызмет

НР.5 Бөлшек сауда 
кəсіпорындары 
жəне медициналық 
бұйымдардың 
басқада 
жеткізушілері

21.10

21.20
26.60

32.50

47.73

47.74

Негізгі фармацевтикалық өнімдер өндіру
Фармацевтикалық препараттар өндіру
Сəулелендіргіш, электромедициналық жəне 
электротерапиялық жабдық өндіру
Медициналық жəне стоматологиялық құрал-
саймандар мен керек-жарақтар өндіру
Фармацевтикалық тауарлардың 
мамандандырылған дүкендердегі бөлшек 
саудасы
Медициналық жəне ортопедиялық 
тауарлардың мамандандырылған 
дүкендердегі бөлшек саудасы

НР.6 Алдын алу көмегін 
жеткізушілер

84.12 Медициналық қызмет көрсетуді, білімді, 
мəдени қызмет көрсетуді жəне əлеуметтік 
қамтамасыз етуден басқа əлеуметтік 
қызметтерді қамтамасыз ететін мекемелердің 
қызметін реттеу

НР.7 Денсаулық 
сақтау жүйесін 
əкімшілендіру жəне 
қаржыландыру 
жөніндегі қызметтерді 
жеткізушілер

84.30

65.12

Міндетті əлеуметтік сақтандыру саласындағы 
əрекет
Залалды сақтандыру

НР.8 Басқа экономика 98.20 Меншікті тұтынуға арналған қызметтер өндірісі 
бойынша үй шаруашылықтарының əрекеті 

Денсаулық сақтаудың қосалқы шотын құру бойынша əдістемеге 3-қосымша

Денсаулық сақтау ресурстарының кестесі 
 мың теңге

Медициналық қызметтерді 
жеткізушілер
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Тауарлар жəне қызметтер
НС.1 Емдеу көмегі                
НС.2 Оңалту көмегі        
НС.3 Ұзақ мерзімді көмек      
НС.4 Қосалқы қызметтер       
НС.5 Медициналық 

бұйымдар
      

НС.6 Алдын алу көмегі
НС.7 Денсаулық 

сақтау жүйесін 
əкімшілендіруді 
басқару

Жиыны денсаулық сақтау 
тауарлары мен қызметтерінің 
ресурстары
Басқа өнімдер
Жиыны шығарылым (базистік 
бағалармен)

 Денсаулық сақтаудың қосалқы шотын құру бойынша əдістемеге 4-қосымша

Денсаулық сақтауды пайдалану кестесі
 мың теңге
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Тауарлар жəне қызметтер
НС.1 Емдеу көмегі        

НС.2 Оңалту көмегі        
НС.3 Ұзақ мерзімді көмек     
НС.4 Қосалқы қызметтер     
НС.5 Медициналық бұйымдар     
НС.6 Алдын алу көмегі
НС.7 Денсаулық сақтау 

жүйесін əкімшілендіруді 
басқару

Денсаулық сақтаудағы тауарла-
ры мен қызметтерінің барлығы
Басқа өнімдер
Жиыны
Жалпы қосылған құн
Еңбекақы төлеу
Өнімге салынатын салық
Өндіріске берілген субсидиялар-
ды шегергендегі өндіріске салы-
натын басқа да салықтар
Негізгі капиталды тұтыну
Пайда, аралас кіріс
Еңбек шығындары
Негізгі капиталдың жалпы кор-
ланымы
Негізгі бағалардағы шығарылым

Денсаулық сақтаудың қосалқы шотын құру бойынша əдістемеге 5-қосымша

Денсаулық сақтаудағы жұмыспен қамтуды есептеу

Денсаулық сақтаудың қосалқы шотын құру бойынша əдістемеге 6-қосымша

Денсаулық сақтаудағы жұмыспен қамту 

Медициналық қызметтерді 
жеткізушілер
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ны

Жұмыспен қамту мəртебесі бойынша 
жұмыс орындарының саны

Жалдамалы 
қызметкерлер

Өзін-өзі жұмыспен 
қамтитындар

Ер Əйел Бар-
лығы Ер Əйел Бар-

лығы
Стационарлар
Ұзақ мерзімді күтумен интернат 
үлгісіндегі мекемелер
Амбулаториялық көмекті 
жеткізушілер
Қосалқы қызметтерді жеткізушілер
Бөлшек сауда кəсіпорындары жəне 
медициналық бұйымдарды басқа 
жеткізушілер

Алдын алу көмегін жеткізушілер
Денсаулық сақтау жүйесін 
əкімшілендіру жəне қаржыландыру 
жөніндегі қызметтерді жеткізушілер
Барлығы

Жұмыспен қамту мəртебесі бойынша 
жұмыс орындарының саны

Мəртебесі бойынша толық жұмыс күніне 
жұмыс орындарының саны

Жалдамалы 
қызметкерлер

Өзін-өзі жұмыспен 
қамтитындар

Жалдамалы 
қызметкерлер

Өзін-өзі жұмыспен 
қамтитындар

Ер Əйел Бар-
лығы

Ер Əйел Бар-
лығы

Ер Əйел Бар-
лығы

Ер Əйел Бар-
лығы

Денсаулық сақтаудың қосалқы шотын құру бойынша əдістемеге 7-қосымша

Денсаулық сақтау жөніндегі активтерді жіктеу
1. Ғимараттар
1.1. тұрғын ғимараттары
1.2. тұрғын емес ғимараттар
2. Имараттар
3. Машиналар мен жабдық
3.1. көлік құралдары жəне жабдық
3.2. сəулелендіргіш, электромедициналық жəне электротерапиялық жабдық
4. Материалдық емес негізгі қорлар (материалдық емес активтер)
4.1. бағдарламалық қамтамасыз ету

Денсаулық сақтаудың қосалқы шотын құру бойынша əдістемеге 8-қосымша

Денсаулық сақтау салалары жəне өнеркəсіптің басқа салалары бойынша 
негізгі капиталдың жалпы қорланымы
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Ғимараттар
тұрғын ғимараттары
тұрғын емес ғимараттар
имараттар
Машиналар мен жабдық
солардың ішінде:
көлік құралдары жəне жабдық
сəулелендіргіш, 
электромедициналық жəне 
электротерапиялық жабдық
Материалдық емес негізгі қорлар 
(материалдық емес активтер)
солардың ішінде:
Бағдарламалық қамтамасыз ету
Барлығы

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 14 қа-
рашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14418 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ СТАТИСТИКА 

КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 11 қазан             №237           Астана қаласы

Ауыл шаруашылығы негізгі өнімдерінің ресурстары мен 
пайдалану теңгерімдерін құрастыру бойынша әдістемені 

бекіту туралы

«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы 
Заңының 12-бабының 5) тармақшасына жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 
24 қыркүйектегі № 1011 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық экономи-
ка министрлігі туралы ереженің 17-тармағының 258) тармақшасына сəйкес, бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Ауыл шаруашылығы негізгі өнімдерінің ресурстары мен пайдалану 
теңгерімдерін құрастыру бойынша əдістеме бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Өндіріс 
жəне қоршаған орта статистикасы басқармасы Заң басқармасымен бірлесіп заңнамада 
белгіленген тəртіппен:

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

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

3) мемлекеттік тіркеуден өткен бұйрықты алған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде 
баспа жəне электрондық түрде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің  Өндіріс 
жəне қоршаған орта статистикасы басқармасы осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігі Статистика комитетінің құрылымдық бөлімшелеріне жəне аумақтық ор-
гандарына жұмыс бабында басшылыққа алу жəне пайдалану үшін жеткізсін. 

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының орынбасарына (Қ. К. Орынханов) 
жүктелсін.

5. Осы бұйрық оның алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы Ұлтттық экономика министрлігі 
Статистика комитетінің төрағасы Н. АЙДАПКЕЛОВ 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2016 жылғы 11 қазандағы № 237 бұйрығымен бекітілді

Ауыл шаруашылығы негізгі өнімдерінің ресурстары мен пайдалану теңгерімдерін 
құрастыру бойынша əдістеме

1-тарау. Жалпы ережелер 
1. Ауыл шаруашылығы негізгі өнімдерінің ресурстары мен пайдалану теңгерімдерін 

құрастыру бойынша əдістеме (бұдан əрі – Əдістеме) халықаралық стандарттарға сəйкес 
қалыптастырылатын жəне «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 
2010 жылғы 19 наурыздағы Заңына (бұдан əрі – Заң) сəйкес бекітілетін статистикалық 
əдіснамаға жатады.

2. Осы Əдістемені Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика 
комитеті ауыл шаруашылығы негізгі өнімдерінің ресурстары мен пайдалану теңгерімдерін жыл 
сайынғы құрастыру кезінде қолданады.

Əдістеме ауыл шаруашылығы негізгі өнімдерінің ресурстары мен пайдалану теңгерімдерін 
құру нысанын, жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың деректері, əкімшілік де-
ректер жəне сарапшылық бағалау негізінде теңгерімдердің жекелеген баптарын есептеу 
ерекшеліктерін белгілейді.

3. Əдістеме Тəуелсіз Мемлекеттер Достастығының Экономикалық кеңесінің «ТМД-ға 
қатысушы мемлекеттердің маңызды азық-түлік түрлерінің бірлескен теңгерімдерін есептеу 
жəне олардың нысандары əдістемесінде» (2012 жыл) (бұдан əрі – ТМД əдістемесі) жəне 
«ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің маңызды азық-түлік түрлерінің теңгерімдерін қалыптастыру 
тəртібі туралы ережесінде» (2013 жыл) баяндалған ұсынымдары ескеріле отырып əзірленді.

4. Осы Əдістемеде мынадай ұғымдар жəне анықтамалар қолданылады:
1) азық-түлік мақсаттарында қайта өңдеу – туынды тағам өнімдерін өндіру үшін пайда-

ланылатын өнімдер саны;
2) ауыл шаруашылығы негізгі өнімдерінің ресурстары мен пайдалану теңгерімдері – 

ауыл шаруашылығы өнімдерінің, шикізаттың жəне азық-түліктің негізгі түрлерінің ресур-
старын қалыптастырудың жəне оларды қолданудың көздерін сипаттайтын статистикалық 
көрсеткіштер жүйесі;

3) қорлар – өндірушілердің, қайта өңдеушілердің, импорттаушылардың, экспорттаушылар-
дың, көтерме жəне бөлшек сауданың өзге де кəсіпорындарының, көлік жəне қойма 
кəсіпорындарының, жұртшылық шаруашылықтарының есепті жылдың басындағы жəне 
соңындағы қалдығы;

4) өндірістік тұтыну – ішкі пайдалануға (егістік мақсаттарға, мал мен құсты азықтандыруға, 
төл суаруға, инкубацияға) жұмсалған өнімдердің шығыстары;

5) өндіріс – сату үшін, сондай-ақ өндірушілердің жеке өндірістік немесе түпкілікті тұтынуына 
арналған өндірілген өнім көлемі; 

6) өзге де өнеркəсіптік пайдалану – қайта өңдеуге азық-түліктік емес мақсатқа берілген, 
сондай-ақ ғылыми-зерттеу жəне басқа да мақсаттар үшін қолданылатын өнімдер көлемі;

7) шығындар – тасымалдау, қайта өңдеу, сақтау немесе орау барысындағы бүлінудің 
нəтижесінде өткізуден алынып тасталған жəне тұтыну үшін жарамсыз болып танылған өнім-
дердің саны;

8) халықтың мүмкін болатын жеке тұтынуы – есептік жылы барлық түрде тағамға тұтынылған 
өнімдердің есептік саны.

2-тарау. Ауыл шаруашылығы негізгі өнімдерінің ресурстары мен пайдалану 
теңгерімдерін қалыптастыру тəртібі

5. Ауыл шаруашылығының негізгі өнімдерінің ресурстары мен пайдалану теңгерімдері 
(бұдан əрі – теңгерімдер) жыл сайын күнтізбелік жылға жалпы Қазақстан Республикасы бой-
ынша құрастырылады.

6. Теңгерімдерді құрастыру кезінде жалпымемлекеттік жəне ведомстволық статистикалық 
байқаулар нəтижелері бойынша алынған деректер, əкімшілік дереккөздердің мəліметтері, 
сарапшылық бағалар жəне экономикалық есептеулер ақпараттық база болып табылады.

7. Теңгерімдер келесі өнім топтары бойынша есептеледі: 
 астық;
 қайта өңделген астық өнімдері;
 картоп жəне оны қайта өңдеу өнімдері;
 көкөністер, бақша дақылдары жəне оларды қайта өңдеу өнімдері;
 жемістер, жүзім жəне оларды қайта өңдеу өнімдері;
 қант қызылшасы;
 күнбағыс тұқымдары;
 ет жəне ет өнімдері;
 сүт жəне сүт өнімдері;
 жұмыртқа жəне жұмыртқа өнімдері;
 қант;
 өсімдік майы жəне құрамында майы бар өнімдер;
 балық жəне балық өнімдері.
Жоғарыда көрсетілген барлық өнім топтары бойынша теңгерімдер мың тоннамен, жұмыртқа 

жəне жұмыртқа өнімдерінен басқа, олар миллион данамен құрастырылады. 
8. Əрбір теңгерім екі бөлікке топтастырылған жекелеген жеке теңгерім баптарынан тұрады: 

ресурстық жəне бөлетін. Ресурстық бөлікте негізгі кіріс көздері көрсетіледі. Бөлетін бөлігінде 
негізгі пайдалану бағыттары көрсетіледі. Теңгерім баптарының тізбесі осы Əдістемеге 
1-қосымшада келтірілген.

Ауыл шаруашылығының жекелеген өнімдеріне теңгерімнің кейбір баптары қалыптас-
тырылмайды.

Ауыл шаруашылығы негізгі өнімдерінің ресурстары мен пайдалану теңгерімдерін есептеу 
тəртібі осы Əдістемеге 2-қосымшада келтірілген.

3-тарау. Теңгерімдердің жеке баптарын қалыптастыру ерекшеліктері
9. «Жыл басына қорлар» жəне «Жыл соңына қорлар» баптарын қалыптастыру кезінде ауыл 

шаруашылығы тауарын өндірушілерде, қайта өңдеу кəсіпорындарындағы, сауда жəне басқа 
ұйымдардағы ауыл шаруашылығы шикізаты жəне шикізатқа қайта есептелген қайта өңдеу 
өнімдері түріндегі өнім қорлары ескеріледі, сондай-ақ халықтағы қорлар бағаланады. Осы 
бапты қалыптастыру кезінде қолда бар жалпымемлекеттік жəне ведомстволық статистикалық 
деректер жəне əкімшілік деректер, сондай-ақ сарапшылық бағалар қолданылады. Есепті жыл 
басындағы қорлар өткен жылдың соңындағы қорларға тең.

10. «Өндіріс» бабы келесі статистикалық деректерден қалыптастырылады:
астық теңгерімі бойынша – шаруашылықтың барлық санаттарындағы дəнді жəне бұршақты 

дақылдарды жалпы жинау (тазалағаннан кейінгі салмақта);
қайта өңделген астық өнімдерінің теңгерімі бойынша – ұн жəне жарма өндірісі;
картоп жəне оны қайта өңдеу өнімдерінің теңгерімі бойынша – шаруашылықтың барлық 

санаттарындағы картопты жалпы жинау;
көкөністер, бақша дақылдары жəне оларды қайта өңдеу өнімдерінің теңгерімі бойынша 

– шаруашылықтың барлық санаттарындағы көкөніс жəне бақша дақылдарын жалпы жинау; 
жемістер, жүзім жəне оларды қайта өңдеу өнімдерінің теңгерімі бойынша – шаруашылықтың 

барлық санаттарындағы шекілдеуікті жəне дəнекті дақылдарды, жүзімді, цитрусты жəне жидекті 
дақылдары, жаңғақтарды жалпы жинау; 

қант қызылшасының теңгерімі бойынша – шаруашылықтың барлық санаттарындағы қант 
қызылшасын жалпы жинау (тазалағаннан кейінгі салмақта);

күнбағыс тұқымдарының теңгерімі бойынша – шаруашылықтың барлық санаттарындағы 
күнбағыс тұқымдарын жалпы жинау (тазалағаннан кейінгі салмақта);

ет жəне ет өнімдерінің теңгерімі бойынша – шаруашылықтың барлық санаттарындағы мал 
мен құстың шаруашылықта сойылғаны немесе союға өткізілгені (сойыс салмақта); 

сүт жəне сүт өнімдерінің теңгерімі бойынша – шаруашылықтың барлық санаттарындағы 
сауылған сүттің барлық түрлері; 

жұмыртқа жəне жұмыртқа өнімдерінің теңгерімі бойынша – шаруашылықтың барлық 
санаттарындағы жұмыртқаның барлық түрлерінің өндірісі;

қант теңгерімі бойынша – қант өндірісі;
өсімдік майы жəне құрамында майы бар өнімдерінің теңгерімі бойынша – өсімдік майының 

өндірісі;
балық жəне балық өнімдерінің теңгерімі бойынша – балық жəне басқа су жануарларын аулау. 
11. «Импорт» бабында елге шет елдерден əкелінген, осы Əдістемеге 3-қосымшада 

келтірілген тиісті азық-түлік түрлерінің теңгерімінде «Импорт» жəне «Экспорт» баптарын есеп-
теу үшін жекелеген өнім түрлерінің тізбесіне сəйкес барлық өнімдер түрлері есепке алынады.

 Импорттық өнімдер шикізат немесе шикізатқа қайта есептелген қайта өңдеу өнімдері 
түріндегі ескеріледі. Қайта өңдеу өнімдерін бастапқы өнімге қайта есептеу осы Əдістемеге 
4-қосымшада келтірілген Қазақстан Республикасында қолданылатын негізгі азық-түлік 
өнімдерін бастапқы өнімге ауыстыру коэффициенттерін қолдану арқылы жүргізіледі. Бапты 
қалыптастыру кезінде əкімшілік деректер, жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың 
деректері қолданылады. 

(Жалғасы 30-бетте) 
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Осы бапты есептеу кезінде Тəуелсіз Мемлекеттер Достастығы елдерінен өнімді əкелу 
туралы ақпарат қосымша қалыптастырылады. 

12. «Өндірістік тұтыну» бабында ішкі шаруашылық қажеттіліктерге пайдаланылған өнімнің 
көлемі көрсетіледі, мысалы: тұқымға, мал мен құс азығына; сүтті төлді суаруға қолдану; құс 
басын жаңғыртуға арналған жұмыртқа шығыны.

Ауыл шаруашылығы дақылдарының егістік мақсаттарға шығысы туралы деректерді есептеу 
кезінде осы дақылдардың егістік алқабы жəне жекелеген түрлерінің 1 гектарға орташа себу 
нормасы туралы статистикалық деректер қолданылады. Дəнді жəне бұршақ дақылдары үшін 
себу нормасы гектарына 1-2 центнер, картоп үшін гектарына шамамен 30-35 центнер, көкөніс 
жəне бақша дақылдары үшін гектарына шамамен 2-2,5 центнер. 

Ауыл шаруашылығы өнімдерін мал мен құстың азығына пайдалану кезінде жыл басына 
жəне соңына ауыл шаруашылығы малдарының басы туралы (төлді бөлумен ірі қара мал, жылқы, 
түйе, қой мен ешкі, шошқа жəне құс) ресми статистикалық деректер қолданылады, олардың 
негізінде орташа жылдық мал басы есептеледі. Осы Əдістемеге 5-қосымшада келтірілген 
мал мен құсты шартты мал басына ауыстыру коэффициенттерін пайдалану арқылы мал мен 
құстың жекелеген түрлерінің орташа жылдық басы шартты мал басына қайта есептеледі. Содан 
кейін ауыл шаруашылығы өнімдерін бір шартты басқа мал азығына тұтынудың зоотехникалық 
нормаларын қолданумен өндірістік тұтыну анықталады. Шартты бір мал басына есептегенде 
мал азығына шығындаудың жылдық нормасы дəнді жəне бұршақ дақылдары үшін – 320-400 
кг, астықты қайта өңдеу өнімдері үшін – 40-42 кг, картоп үшін – 100-115 кг, көкөніс жəне бұршақ 
дақылдары үшін 25-30 кг қабылданады. Астық теңгерімінің барлық баптарын қайта есептеген-
нен кейін бөлінбеген көлем пайда болған кезде осы бап теңгерімдеуші ретінде қолданысқа 
енеді жəне бір жағынан қолда бар ресурстармен жəне екінші жағынан қолданылатын баптар 
арасындағы айырмашылық ретінде есептеледі.

Сүт жəне сүт өнімдері теңгерімінде «Өндірістік тұтыну» бабын қалыптастыру кезінде 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың деректері жəне төлді сүтпен суаруға 
жұмсалған шығын туралы есептік деректер қолданылады.

Жұмыртқа жəне жұмыртқа өнімдері теңгерімінде инкубацияға жұмсалған жұмыртқа жəне мал 
азығына жұмсалған шығыны соңғы жылдардағы осындай жұмыртқалардың жалпы ресурстағы 
үлесі туралы серпіні бойынша есептеледі. Сонымен қатар бар болған жағдайда деректердің 
басқа да дереккөздері пайдаланылады.

Күнбағыстың тұқымдары, қант қызылшасы, балық жəне балық өнімдерінің теңгерімдерінде 
өндірістік тұтыну соңғы жылдардағы жалпы ресурстағы үлесі туралы серпіні бойынша 
есептеледі. Сонымен қатар бар болған жағдайда деректердің басқа да дереккөздері пай-
даланылады.

13. «Азық-түлік мақсатына қайта өңдеу» бабы астық, күнбағыс жəне қант қызылшасы үшін 
есептеледі. Бапты қалыптастыру үшін жоғарыда көрсетілген шикізаты бар өнімдерді өндіру 
туралы өнеркəсіп статистикасының деректері жəне осы Əдістемеге 4-қосымшада келтірілген 
Қазақстан Республикасында қолданылатын негізгі азық-түлік өнімдерін бастапқы өнімге ау-
ыстыру коэффициенттері қолданылады. Астық теңгерімі үшін ұн, жарма жəне күріш өндірісі 
бойынша деректер қолданылады. Күнбағыстың тұқымдары теңгерімі үшін күнбағыс майы 
өндірісі бойынша деректер қолданылады. Қант қызылшасы теңгерімінде осы бап теңгерімдеуші 
болып табылады жəне бір жағынан қолда бар ресурстармен жəне екінші жағынан өндірістік 
тұтыну, шығын жəне экспорттың арасындағы айырмашылық ретінде есептеледі. Күнбағыстың 
тұқымдары теңгерімінде бөлінбеген көлемдер пайда болған жағдайда осы бап сондай-ақ 
теңгерімдеуші ретінде қолданысқа енеді. 

14. «Өзге де өнеркəсіптік пайдалану» бабында ауыл шаруашылығы өнімдерінің азық-түліктік 
емес өндірістік өнімдерге өндіріс шығысы бойынша деректер көрсетіледі, мысалы: уыт, спирт, 
сыра, биоэтанол, шарап, жануарларға арналған азықтар, медициналық препараттар. Осы бапта 
сондай-ақ ғылыми-зерттеу жəне басқа мақсаттарға қолдану ескеріледі. Бапты қалыптастыру 
кезінде сəйкес шикізаты бар өнімдерді өндіру туралы өнеркəсіп статистикасының деректері 
жəне осы Əдістемеге 4-қосымшада келтірілген Қазақстан Республикасында қолданылатын 
негізгі азық-түлік өнімдерін бастапқы өнімге ауыстыру коэффициенттері қолданылады. Бап 
бойынша деректер болмаған кезде жалпы ресурстарда өзге өнеркəсіптік қолданудың үлесі 
туралы қалыптасқан соңғы жылдар серпіні бойынша бағаланады.

15. «Шығындар» бабы бойынша өндірістен сатуға дейінгі барлық кезеңдердегі тасымал-
дау жəне сақтау кезінде өнімнің шығыны көрсетіледі. Бұл ретте, осы бапқа өндірістік үдерістің 
əртүрлі кезеңдерінде пайда болатын жəне өндіріс үдерісінің ажырамас бөлігі болып табылатын 
шығындар қосылмайды, мысалы: шаруашылықта астықты бастыру, желпу жəне кептіру, оны 
егіннің, ұнтақтағыш, кептіргіш, амбар немесе қойма арасында тасымалдау «Шығындар» бабына 
қосылмайды. Осы бап бойынша көлемдер, əдетте, ресурстардағы шығынның үлес салмағының 
көп жылдан бері қалыптасқан серпіні бойынша бағаланады. Бұл бапты теңгерімдеуші ретінде 
пайдалануға рұқсат етіледі.

16. «Экспорт» бабында елге шет елдерден əкелінген, осы Əдістемеге 3-қосымшада 
келтірілген тиісті өнімдер түрлерінің теңгерімінде «Импорт» жəне «Экспорт» баптарын есептеу 
үшін жеке өнім түрлерінің тізіміне сəйкес барлық өнімдер түрлері есепке алынады.

 Экспорттық өнімдер шикізат немесе шикізатқа қайта есептелген қайта өңдеу өнімдері 
түріндегі өнімдердің барлық түрлері ескеріледі. Қайта өңдеу өнімдерін бастапқы өнімге қайта 
есептеу осы Əдістемеге 4-қосымшада келтірілген Қазақстан Республикасында қолданылатын 
негізгі азық-түлік өнімдерін бастапқы өнімге ауыстыру коэффициенттерін қолдану арқылы 
жүргізіледі. Бапты қалыптастыру кезінде əкімшілік деректер, жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаулардың деректері қолданылады. 

Осы бапты есептеу кезінде Тəуелсіз Мемлекеттер Достастығы елдерінен өнімді əкелу 
туралы ақпарат қосымша қалыптастырылады. 

17. «Халықтың мүмкін болатын жеке тұтынуы» бабында халықтың негізгі азық-түлік 
өнімдерін тұтынуының ықтимал көлемі көрсетіледі, шаруашылықтағы жеке өндіріс, бөлшек 
сауда желілерінде жəне қоғамдық тамақтану ұйымдарында, базарларда сатып алынған, 
сондай-ақ санаторлы-курорттық жəне сауықтыру ұйымдарында, сауықтыру лагерьлерінде 
жəне басқа əлеуметтік бағыттағы ұйымдарда тұтынған өнімдерін қоса. 

Бапта деректер бастапқы өнім бойынша, олардың қайта өңдеу өнімдері бойынша да 
көрсетіледі. 

Астық ресурстары мен пайдалану теңгерімінде «Халықтың мүмкін болатын жеке тұтынуы» 
бабы дəнді жəне дəнді-бұршақ дақылдарын қамтиды. Тек қана жұртшылық шаруашылық-
тарында шикізат түрінде тұтынылған астық қосылады жəне қайта өңдеу түрінде (ұн, жарма, 
макарон жəне ұннан жасалған кондитерлік өнімдер) тұтынылған астық қосылмайды. 

Астықты қайта өңдеу өнімдері ресурстары мен пайдалану теңгерімінде «Халықтың мүмкін 
болатын жеке тұтынуы» бабы ұнға қайта есептелген келесі өнім түрлерін құрайды: 

 ұн (бидай, бидай-қара бидай, жүгері жəне басқа да ұн), жарма (бидай, қарақұмық, арпа, 
сұлы, ұнтақ, жүгері, күріш жəне басқа да жармалар); 

 нан жəне нан-тоқаш өнімдері (бидай, қара бидай жəне өзге де нан, білезік нан өнімдері, 
майқоспа нан-тоқаш өнімдері, кепкен нан, қытырлақ нан, бəліштер жəне басқалар);

 ұннан жасалған кондитер өнімдері;
 макарон өнімдері;
 тамақ қойыртпасы (дəнді негіздегі балалар тағамдарына арналған кепкен өнімдер, кекстер-

ге арналған ұннан жасалған қоспа, ұнға аунатылған кепкен нан жəне өзгелері). 
Астық ресурстары мен пайдалану теңгерімі жəне қайта өңделген астық өнімдері ресур-

стары мен пайдалану теңгерімінде «Халықтың мүмкін болатын жеке тұтынуы» бабы бойын-
ша алынған деректерді қосу арқылы «Нан жəне нан өнімдерін мүмкін болатын жеке тұтыну» 
көрсеткіші қалыптастырылады.

Картоп жəне оны қайта өңдеу өнімдері ресурстары мен пайдалану теңгерімінде «Халықтың 
мүмкін болатын жеке тұтынуы» бабы келесі өнім түрлерін құрайды:

 жас картоп;
 жас картопқа қайта есептелген жартылай фабрикаттар (картоптан жасалған крекерлер, 

картоп үлпегі, картоп жармасы (құрғақ езбе), тілімдердегі жəне ши нанды қытырлақ картоп, 
картоптан жасалған тез мұздатылған өнімдер, картоп крахмалы).

Көкөністер, бақша дақылдары жəне оларды қайта өңдеу өнімдері ресурстары мен пайдалану 
теңгерімінде «Халықтың мүмкін болатын жеке тұтынуы» бабы келесі өнім түрлерін құрайды:

 жас көкөніс жəне бақша дақылдары; 
 көкөніс консервілері, шырындар, қызанақ өнімдері, шикізатқа қайта есептелген құрғақ 

жəне тез мұздатылған көкөністер;
 жас көкөністер мен бақша дақылдарына қайта есептелген ашытылған, маринадталған 

жəне тұздатылған көкөністер жəне бақша дақылдары. 
Жемістер, жүзім жəне оларды қайта өңдеу өнімдері ресурстары мен пайдалану теңгерімінде 

«Халықтың мүмкін болатын жеке тұтынуы» бабы келесі өнім түрлерін құрайды:
жаңа жиналған шекілдеуікті, дəнекті, жаңғақ тұқымы, субтропикалық дақылдар, жидектер, 

цитрустылар жəне жүзім;
 жаңа жиналған түріне қайта есептелген қайта өңдеу өнімдері (жеміс консервілері, тосап, 

джем, құрғақ жеміс-жидектер, тез мұздатылған жемістер мен жидектер). 
Ет жəне ет өнімдері ресурстары мен пайдалану теңгерімінде «Халықтың мүмкін болатын 

жеке тұтынуы» бабы келесі өнім түрлерін құрайды:
əртүрлі мал түрінің еттері (сиыр еті, шошқа еті, қой еті, ешкі еті, қоян еті, бұғы еті, жылқы 

еті, түйе еті, құс еті жəне еттің басқа түрлері);
 етке қайта есептелген шұжық өнімдері, ет жəне етті-өсімдікті консервілер, котлеттер, 

тұшпаралар, мұздатылған ет тағамдары жəне басқалар;
 бірінші санатты қосымша өнімдер (бауыр, ми, жүрек, ірі жəне ұсақ малдың ет-сүйек 

құйрықтары);
 екінші санатты қосымша өнімдер (беріш, асқазан, өкпе, бас, көкбауыр, желін жəне т.б.) 

нақты салмақта;
 шикі майға қайта есептелген малдың азықтық майы. 
Сүт жəне сүт өнімдері ресурстары мен пайдалану теңгерімінде «Халықтың мүмкін болатын 

жеке тұтынуы» бабы келесі өнім түрлерін құрайды:
нақты салмақтағы сүттің барлық түрі;
сүтке қайта есептелген сүт өнімдері (малдың сары майы), сүзбе ірімшікті қоса майлы ірімшік, 

ерітілген ірімшік, сүт консервілері, құрғақ сүт өнімдері, қоспасыз сүт өнімдері жəне өзгелер. 
Жұмыртқа жəне жұмыртқа өнімдері ресурстары мен пайдалану теңгерімінде «Халықтың 

мүмкін болатын жеке тұтынуы» бабы келесі өнім түрлерін құрайды:
үй құсы жұмыртқасының барлық түрі;
жұмыртқаға қайта есептелген жұмыртқа ұнтағы жəне уыздық.
Қант ресурстары мен пайдалану теңгерімінде «Халықтың мүмкін болатын жеке тұтынуы» 

бабы келесі өнім түрлерін құрайды:
қант;
қантқа қайта есептелген тамақ қойыртпасы (құрғақ киселдер, мусстар, желе, пудингтер, 

ұннан жасалған өнімдердің жартылай фабрикаттары, құрғақ балалар өнімдері);
қантқа қайта есептелген, құрамында қанты бар кондитерлік өнімдер;
қантқа қайта есептелген алкогольсіз сусындар (құрамында 10%-дан көп қант қосылған 

газдалған алкогольсіз сусындар, квас, шəрбат);
қантқа қайта есептелген тосаптар, джемдер, жеміс-жидек консервілері жəне басқа өнімдер.
Өсімдік майы жəне құрамында майы бар өнімдер ресурстары мен пайдалану теңгерімінде 

«Халықтың мүмкін болатын жеке тұтынуы» бабы келесі өнім түрлерін құрайды:
өсімдік майы;
майға қайта есептелген маргарин, маргарин өнімі. 
Балық жəне балық өнімдері ресурстары мен пайдалану теңгерімінде «Халықтың мүмкін 

болатын жеке тұтынуы» бабы келесі өнім түрлерін құрайды:
тірі балық, жаңа ауланға немесе салқындатылған, мұздатылған;
балықтың жон еті жəне өзге де балық еті (тартылған етті қоса);
балыққа қайта есептелген жаңа ауланған, салқындатылған, мұздатылған, кептірілген, тұзды 

немесе тұздық судағы тірі шаянтəрізділер;
балыққа қайта есептелген жаңа ауланған, салқындатылған, мұздатылған, кептірілген, тұзды 

немесе тұздық судағы тірі су омыртқасыздары;
балыққа қайта есептелген жаңа ауланған, салқындатылған, мұздатылған, кептірілген, 

тұзды немесе тұздық судағы шаянтəрізділер жəне су омыртқасыздардан бөлек тірі былқылдақ 
денелілер;

балыққа қайта есептелген дайын немесе консервіленген балық;
балыққа қайта есептелген балықтың уылдырықшаларынан жасалған бекіре балықтардың 

уылдырығы жəне оны алмастырушылар;
балыққа қайта есептелген дайын немесе консервіленген шаянтəрізділер, су 

омыртқасыздары жəне өзге де былқылдақ денелілер.
Ауыл шаруашылығы өнімдерінің көптеген түрлері теңгерімдерінде «Халықтың мүмкін 

болатын жеке тұтынуы» бабы теңгерімді болып саналады. Ол теңгерімнің барлық ресурстық 
баптарының жəне барлық шығыс баптарының арасындағы айырымы болып есептеледі жəне 
халықтың жан басына шаққандағы азық-түлік өнімдерін тұтынуды бағалау үшін қолданылады.

18. Теңгерімнің ресурстық бөлігіндегі баптар қосындысы оның бөлініс бөлігіндегі баптар 
қосындысына тең болады. Теңгерімді бірқалыпқа келтіру мүмкіндігі болмаған кезде, ерекше 
жағдайларда статистикалық ауытқуды көрсету рұқсат етіледі. 

19. Қалыптастырылған теңгерімдер негізінде жан басына шаққандағы негізгі азық-түлік 
өнімдерінің мүмкін болатын тұтыну көрсеткіші анықталады, ол есепті жылы «Халықтың 
мүмкін болатын жеке тұтынуы» бабы бойынша дəл сол жылғы орташа жылдық халық санына 
қатынасы ретінде есептеледі.

Мүмкін болатын халықтың жан басына шаққандағы тұтынуының қалыптастырылған 
көрсеткішінің сапасын бағалау үшін үй шаруашылықтарын зерттеу статистикасының деректері 
бойынша тиісті азық-түлік тауарларын халықтың жан басына шаққандағы тұтынуы туралы де-
ректермен салыстырмалы талдау жүргізіледі.

Ауыл шаруашылығы негізгі өнімдерінің ресурстары мен пайдалану теңгерімдерін 
құрастыру бойынша əдістемеге 1-қосымша

Теңгерім баптарының тізбесі
I. Ресурстар:
Жыл басына қорлар
Өндіріс
Импорт
II. Пайдалану:
Өндірістік тұтыну
 соның ішінде:
 мал мен құстың мал азығына 
 егістік мақсаттарға
 инкубацияға (жұмыртқа)
Азық-түлік мақсаттарына қайта өңдеу
Өзге де өнеркəсіптік пайдалану
Шығындар 
Экспорт 
Халықтың мүмкін болатын жеке тұтынуы
Жыл соңына қорлар

Ауыл шаруашылығы негізгі өнімдерінің ресурстары мен пайдалану теңгерімдерін 
құрастыру бойынша əдістемеге 2-қосымша

Ауыл шаруашылығының негізгі өнімдерінің ресурстары мен пайдалану 
теңгерімдерін есептеу тəртібі 

Баптар атауы Жол нөмірі Деректер көздерін есептеу тəртібі
Астық, мың тонна

I. Ресурстар:
Жыл басына қорлар 01 өткен жылғы теңгерімнен «Қорлар, жыл 

соңына» бабынан көшіріледі.
Өндіріс 02 ауыл шаруашылығы статистикасының 

деректері бойынша (тазаланғаннан кейінгі 
салмақта)

Импорт 03 кедендік статистика жəне өзара сауда 
статистикасының деректері бойынша

Ресурстар, барлығы 04 = 01 жол + 02 жол + 03 жол
II. Пайдалану:
Өндірістік тұтыну соның 
ішінде:

05 = 06 жол + 07 жол

мал мен құстың жем шөбіне 06 мал мен құстың 1 шартты басына шаққандағы 
шығын нормасы бойынша сарапшылық бағалау

егістік мақсатына 07 егін алқабының 1 гектарына шаққандағы тұқым 
шығыны нормасы бойынша сарапшылық 
бағалау 

Азық-түліктік мақсаттарда 
қайта өңдеу

08 өнеркəсіп статистикасының деректері бойын-
ша, қайта өңделген өнімдер тиісті коэффициент 
бойынша астыққа қайта есептеледі

Өзге де өнеркəсіптік пай-
далану

09 өнеркəсіп статистикасының деректері бойын-
ша, қайта өңделген өнімдер тиісті коэффициент 
бойынша астыққа қайта есептеледі

Шығындар 10 өткен жылдардың серпіні бойынша 
ресурстардың бөлігі бойынша сарапшылық 
бағалау

Экспорт 11 кедендік статистика жəне өзара сауда стати-
стикасы деректері бойынша

Халықтың мүмкін болатын 
жеке тұтынуы

12 теңгерім бабы = 04 жол – 05 жол – 08 жол – 09 
жол –10 жол – 11 жол – 14 жол

халықтың жан басына 
шаққандағы тұтынуы, кг/жыл

13 12-жолдағы деректердің халықтың орташа 
жылдық санына қатынасы, кг-ға ауыстырумен 

Жыл соңына қорлар 14 ауыл шаруашылығы статистикасының 
деректері бойынша 

(Жалғасы. Басы 29-бетте) Қайта өңделген астық өнімдері, мың тонна
I. Ресурстар:
Жыл басына қорлар 01 өткен жылғы теңгерімнен «Қорлар, жыл 

соңына» бабынан көшіріледі.
Өндіріс 02 өнеркəсіп статистикасы деректері бойынша
Импорт 03 кедендік статистика мен өзара сауда 

статистикасының деректері бойынша, қайта 
өңделген өнімдер тиісті коэффициент бойынша 
ұнға қайта есептеледі

Ресурстар, барлығы 04 = 01 жол + 02 жол + 03 жол
II. Пайдалану:
Өндірістік тұтыну соның 
ішінде:

05 = 06 жол 

мал мен құстың жем шөбіне 06 мал мен құстың 1 шартты басына шаққандағы 
шығын нормасы бойынша сарапшылық бағалау

Шығындар 07 өткен жылдардың серпіні бойынша ресурстар-
дың бөлігі бойынша сарапшылық бағалау

Экспорт 08 кедендік статистика мен өзара сауда 
статистикасының деректері бойынша, қайта 
өңделген өнімдер тиісті коэффициент бойынша 
ұнға қайта есептеледі

Халықтың мүмкін болатын 
жеке тұтынуы

09 теңгерім бабы 
= 04 жол – 05 жол – 07 жол – 08 жол – 11 жол

халықтың жан басына 
шаққандағы тұтынуы,
кг/жыл

10 09-жолдағы деректердің халықтың орташа 
жылдық санына қатынасы, кг-ға ауыстырумен 

Жыл соңына қорлар 11 ауылшаруашылық статистикасы, өнеркəсіп ста-
тистикасы, кедендік статистика мен өзара сау-
да статистикасының деректері бойынша; қайта 
өңделген өнімдер тиісті коэффициент бойынша 
ұнға қайта есептеледі; сарапшылық бағалау

Картоп жəне оны қайта өңдеу өнімдері, мың тонна
I. Ресурстар:
Жыл басына қорлар 01 өткен жылғы теңгерімнен «Қорлар, жыл 

соңына» бабынан көшіріледі.
Өндіріс 02 ауылшаруашылық статистикасы деректері 

бойынша
Импорт 03 кедендік статистика мен өзара сауда 

статистикасының деректері бойынша, қайта 
өңделген өнімдер тиісті коэффициент бойынша 
картопқа қайта есептеледі

Ресурстар, барлығы 04 = 01 жол + 02 жол + 03 жол
II. Пайдалану:
Өндірістік тұтыну соның 
ішінде:

05 = 06 жол + 07 жол

мал мен құстың жем шөбіне 06 мал мен құстың 1 шартты басына шаққандағы 
шығын нормасы бойынша сарапшылық бағалау

егістік мақсатына 07 егін алқабының 1 гектарына шаққандағы тұқым 
шығыны нормасы бойынша сарапшылық 
бағалау 

Шығындар 08 өткен жылдардың серпіні бойынша ресурстар-
дың бөлігі бойынша сарапшылық бағалау

Экспорт 09 кедендік статистика мен өзара сауда 
статистикасының деректері бойынша, қайта 
өңделген өнімдер тиісті коэффициент бойынша 
картопқа қайта есептеледі

Халықтың мүмкін болатын 
жеке тұтынуы

10 теңгерім бабы
= 04 жол – 05 жол – 08 жол – 09 жол – 12 жол

халықтың жан басына
шақ қандағы тұтынуы,
кг/жыл

11 10-жолдағы деректердің халықтың орташа 
жылдық санына қатынасы, кг-ға ауыстырумен 

Жыл соңына қорлар 12 ауылшаруашылық статистикасы, өнеркəсіп, 
сауда статистикасының деректері бойын-
ша; қайта өңделген өнімдер тиісті коэффи-
циент бойынша картопқа қайта есептеледі; 
сарапшылық бағалау

Көкөністер, бақша дақылдары жəне оларды қайта өңдеу өнімдері, мың тонна
I. Ресурстар:
Жыл басына қорлар 01 өткен жылғы теңгерімнен «Қорлар, жыл 

соңына» бабынан көшіріледі.
Өндіріс 02 ауылшаруашылық статистикасы деректері 

бойынша
Импорт 03 кедендік статистика мен өзара сауда 

статистика сының деректері бойынша, қайта 
өңделген өнімдер тиісті коэффициент бойын-
ша көкөністер мен бақша дақылдарына қайта 
есептеледі

Ресурстар, барлығы 04 = 01 жол + 02 жол + 03 жол
II. Пайдалану:
Өндірістік тұтыну 
соның ішінде:

05 = 06 жол + 07 жол

мал мен құстың жем шөбіне 06 мал мен құстың 1 шартты басына шаққандағы 
шығын нормасы бойынша сарапшылық бағалау

егістік мақсатына 07 егін алқабының 1 гектарына шаққандағы тұқым 
шығыны нормасы бойынша сарапшылық 
бағалау 

Шығындар 08 өткен жылдардың серпіні бойынша 
ресурстардың бөлігі бойынша сарапшылық 
бағалау

Экспорт 09 кедендік статистика мен өзара сауда 
статистика сының деректері бойынша, қайта 
өңделген өнімдер тиісті коэффициент бойын-
ша көкөністер мен бақша дақылдарына қайта 
есептеледі

Халықтың мүмкін болатын 
жеке тұтынуы

10 теңгерім бабы
= 04 жол – 05 жол – 08 жол – 09 жол – 12 жол

халықтың жан басына
шаққандағы тұтынуы,
кг/жыл

11 10-жолдағы деректердің халықтың орташа 
жылдық санына қатынасы, кг-ға ауыстырумен 

Жыл соңына қорлар 12 ауылшаруашылық статистикасы, өнеркəсіп, 
сауда статистикасының деректері бойынша; 
қайта өңделген өнімдер тиісті коэффициент 
бойынша көкөністер мен бақша дақылдарына 
қайта есептеледі; сарапшылық бағалау

Жемістер, жүзім жəне оларды қайта өңдеу өнімдері, мың тонна
I. Ресурстар:
Жыл басына қорлар 01 өткен жылғы теңгерімнен «Қорлар, жыл 

соңына» бабынан көшіріледі.
Өндіріс 02 ауылшаруашылық статистикасы деректері 

бойынша
Импорт 03 кедендік статистика мен өзара сауда 

статистикасының деректері бойынша, қайта 
өңделген өнімдер тиісті коэффициент бойынша 
жемістер мен жүзімге қайта есептеледі

Ресурстар, барлығы 04 = 01 жол + 02 жол + 03 жол
II. Пайдалану:
Өзге де өнеркəсіптік пай-
далану

05 өткен жылдардың серпіні бойынша 
ресурстардың бөлігі бойынша сарапшылық 
бағалау

Шығындар 06 өткен жылдардың серпіні бойынша 
ресурстардың бөлігі бойынша сарапшылық 
бағалау

Экспорт 07 кедендік статистика мен өзара сауда 
статистикасының деректері бойынша, қайта 
өңделген өнімдер тиісті коэффициент бойынша 
жемістер мен жүзімге қайта есептеледі

Халықтың мүмкін болатын 
жеке тұтынуы

08 теңгерім бабы
= 04 жол – 05 жол – 06 жол – 07 жол – 10 жол

халықтың жан басына
шаққандағы тұтынуы,
кг/жыл

09 08-жолдағы деректердің халықтың орташа 
жылдық санына қатынасы, кг-ға ауыстырумен 

Жыл соңына қорлар 10 ауылшаруашылық статистикасы, өнеркəсіп, 
сауда статистикасының деректері бойын-
ша; қайта өңделген өнімдер тиісті коэффи-
циент бойынша жемістер мен жүзімге қайта 
есептеледі; сарапшылық бағалау

Қант қызылшасы, мың тонна
I. Ресурстар:
Өндіріс 01 ауылшаруашылық статистикасы деректері бой-

ынша (өңдеуден кейінгі салмақта)
Импорт 02 кедендік статистика мен өзара сауда статисти-

ка деректері бойынша
Ресурстар, барлығы 03 = 01 жол + 02 жол
II. Пайдалану:
Өндірістік тұтыну соның 
ішінде:

04 = 05 жол 

мал мен құстың жем шөбіне 05 өткен жылдардың серпіні бойынша 
ресурстардың бөлігі бойынша сарапшылық 
бағалау

Өндірістік тұтынуға қайта 
өңдеу

06 теңгерім бабы
= 03 жол – 04 жол – 07 жол – 08 жол

Шығындар 07 өткен жылдардың серпіні бойынша 
ресурстардың бөлігі бойынша сарапшылық 
бағалау

Экспорт 08 кедендік статистика мен өзара сауда 
статистикасының деректері бойынша

Күнбағыс тұқымдары, мың тонна
I. Ресурстар:
Жыл басына қорлар 01 өткен жылғы теңгерімнен «Қорлар, жыл 

соңына» бабынан көшіріледі.
Өндіріс 02 ауылшаруашылық статистикасы деректері бой-

ынша (өңдеуден кейінгі салмақ та)
Импорт 03 кедендік статистика мен өзара сауда 

статистикасының деректері бойынша
Ресурстар, барлығы 04 = 01 жол + 02 жол + 03 жол
II. Пайдалану:
Өндірістік тұтыну соның 
ішінде:

05 = 06 жол + 07 жол

мал мен құстың жем шөбіне 06 өткен жылдардың серпіні бойынша 
ресурстардың бөлігі бойынша сарапшылық 
бағалау

егістік мақсатына 07 өткен жылдардың серпіні бойынша 
ресурстардың бөлігі бойынша сарапшылық 
бағалау

Азық-түліктік мақсаттарда 
қайта өңдеу

08 өнеркəсіп статистикасының деректері бой-
ынша, қайта өңделген өнімдер тиісті коэф-
фициент бойынша күнбағыс тұқымдарына 
қайта есептеледі; сарапшылық бағалау рұқсат 
етіледі; теңгерімдеуші бап

Шығындар 09 өткен жылдардың серпіні бойынша 
ресурстардың бөлігі бойынша сарапшылық 
бағалау

Экспорт 10 кедендік статистика мен өзара сауда статисти-
ка деректері бойынша

Халықтың мүмкін болатын 
жеке тұтынуы

11 теңгерім бабы
= 04 жол – 05 жол – 08 жол – 09 жол – 10 жол 
– 13 жол

халықтың жан басына
шақ қандағы тұтынуы,
кг/жыл

12 11-жолдағы деректердің халықтың орташа 
жылдық санына қатынасы, кг-ға ауыстырумен 

Жыл соңына қорлар 13 ауылшаруашылық статистикасының деректері 
бойынша 

Ет жəне ет өнімдері, мың тонна
I. Ресурстар:
Жыл басына қорлар 01 өткен жылғы теңгерімнен «Қорлар, жыл 

соңына» бабынан көшіріледі.
Өндіріс 02 ауылшаруашылық статистикасы деректері бой-

ынша (сойыс салмақта) 
Импорт 03 кедендік статистика мен өзара сауда статисти-

ка деректері бойынша, қайта өңделген өнім-
дер тиісті коэффициент бойынша етке қайта 
есептеледі

Ресурстар, барлығы 04 = 01 жол + 02 жол + 03 жол
II. Пайдалану:
Өзге де өнеркəсіптік пай-
далану

05 өткен жылдардың серпіні бойынша ресурстар-
дың бөлігі бойынша сарапшылық бағалау

Шығындар 06 өткен жылдардың серпіні бойынша ресурстар-
дың бөлігі бойынша сарапшылық бағалау

Экспорт 07 кедендік статистика мен өзара сауда 
статистикасының деректері бойынша, қайта 
өңделген өнімдер тиісті коэффициент бойынша 
етке қайта есептеледі

Халықтың мүмкін болатын 
жеке тұтынуы

08 теңгерім бабы
= 04 жол – 05 жол – 06 жол – 07 жол – 10 жол

халықтың жан басына
шаққандағы тұтынуы,
кг/жыл

09 08-жолдағы деректердің халықтың орташа 
жылдық санына қатынасы, кг-ға ауыстырумен 

Жыл соңына қорлар 10 ауылшаруашылық статистикасы, өнеркəсіп, 
сауда статистикасының деректері бойынша; 
қайта өңделген өнімдер тиісті коэффициент 
бойынша етке қайта есептеледі; сарапшылық 
бағалау 

Сүт жəне сүт өнімдері, мың тонна
I. Ресурстар:
Жыл басына қорлар 01 өткен жылғы теңгерімнен «Қорлар, жыл 

соңына» бабынан көшіріледі.
Өндіріс 02 ауылшаруашылық статистикасы деректері 

бойынша
Импорт 03 кедендік статистика мен өзара сауда 

статистикасының деректері бойынша, қайта 
өңделген өнімдер тиісті коэффициент бойынша 
сүтке қайта есептеледі

Ресурстар, барлығы 04 = 01 жол + 02 жол + 03 жол
II. Пайдалану:
Өндірістік тұтыну соның 
ішінде:

05 = 06 жол

на корм скоту и птице 06 ауылшаруашылық статистикасы деректері бой-
ынша сарапшылық бағалау рұқсат етіледі

Өзге де өнеркəсіптік пай-
далану

07 өткен жылдардың серпіні бойынша ресурстар-
дың бөлігі бойынша сарапшылық бағалау

Шығындар 08 өткен жылдардың серпіні бойынша ресурстар-
дың бөлігі бойынша сарапшылық бағалау

Экспорт 09 кедендік статистика мен өзара сауда 
статистикасының деректері бойынша, қайта 
өңделген өнімдер тиісті коэффициент бойынша 
сүтке қайта есептеледі

Халықтың мүмкін болатын 
жеке тұтынуы

10 теңгерім бабы  = 04 жол – 05 жол – 07 жол – 08 
жол – 09 жол – 12 жол

халықтың жан басына
шаққандағы тұтынуы,
кг/жыл

11 10-жолдағы деректердің халықтың орташа 
жылдық санына қатынасы, кг-ға ауыстырумен 

Жыл соңына қорлар 12 ауылшаруашылық статистикасы, өнеркəсіп, 
сауда статистикасының деректері бойынша; 
қайта өңделген өнімдер тиісті коэффициент 
бойынша сүтке қайта есептеледі; сарапшылық 
бағалау

Жұмыртқа жəне жұмыртқа өнімдері, млн. штук
I. Ресурстар:
Жыл басына қорлар 01 өткен жылғы теңгерімнен «Қорлар, жыл 

соңына» бабынан көшіріледі.
Өндіріс 02 ауылшаруашылық статистикасы деректері 

бойынша
Импорт 03 кедендік статистика мен өзара сауда 

статистикасының деректері бойынша, қайта 
өңделген өнімдер тиісті коэффициент бойынша 
жұмытқаға қайта есептеледі

Ресурстар, барлығы 04 = 01жол + 02 жол + 03 жол
II. Пайдалану:
Өндірістік тұтыну 
соның ішінде:

05 = 06 жол + 07 жол

мал мен құстың жем шөбіне 06 өткен жылдардың серпіні бойынша ресурс-
тардың бөлігі бойынша сарапшылық бағалау

инкубацияға 07 өткен жылдардың серпіні бойынша 
ресурстардың бөлігі бойынша сарапшылық 
бағалау

Шығындар 08 өткен жылдардың серпіні бойынша ресурс-
тардың бөлігі бойынша сарапшылық бағалау

Экспорт 09 кедендік статистика мен өзара сауда 
статистикасының деректері бойынша, қайта 
өңделген өнімдер тиісті коэффициент бойынша 
жұмытқаға қайта есептеледі

Халықтың мүмкін болатын 
жеке тұтынуы

10 теңгерім бабы
= 04 жол – 05 жол – 08 жол – 09 жол – 12 жол

халықтың жан басына
шаққандағы тұтынуы,
дана/жыл

11 10-жолдағы деректердің халықтың орташа 
жылдық санына қатынасы, кг-ға ауыстырумен 

Жыл соңына қорлар 12 ауылшаруашылық статистикасы, өнеркəсіп, 
сауда статистикасының деректері бойынша; 
қайта өңделген өнімдер тиісті коэффици-
ент бойынша жұмытқаға қайта есептеледі; 
сарапшылық бағалау

Қант, мың тонна
I. Ресурстар:
Жыл басына қорлар 01 өткен жылғы теңгерімнен «Қорлар, жыл 

соңына» бабынан көшіріледі.
Өндіріс 02 өнеркəсіп статистикасының деректері бойынша
Импорт 03 кедендік статистика мен өзара сауда 

статистикасының деректері бойынша, қайта 
өңделген өнімдер тиісті коэффициент бойынша 
қантқа қайта есептеледі

Ресурстар, барлығы 04 = 01 жол + 02 жол + 03 жол
II. Пайдалану:
Экспорт 05 кедендік статистика мен өзара сауда 

статистикасының деректері бойынша, қайта 
өңделген өнімдер тиісті коэффициент бойынша 
қантқа қайта есептеледі

Халықтың мүмкін болатын 
жеке тұтынуы

06 теңгерім бабы
= 04 жол – 05 жол – 08 жол 

халықтың жан басына
шаққандағы тұтынуы,
дана/жыл

07 06-жолдағы деректердің халықтың орташа 
жылдық санына қатынасы, кг-ға ауыстырумен 

Жыл соңына қорлар 08 өнеркəсіп, сауда статистикасының деректері 
бойынша; қайта өңделген өнімдер тиісті коэф-
фициент бойынша қантқа қайта есептеледі; 
сарапшылық бағалау

Өсімдік майы жəне құрамында майы бар өнімдер, мың тонна
I. Ресурстар:
Жыл басына қорлар 01 өткен жылғы теңгерімнен «Қорлар, жыл 

соңына» бабынан көшіріледі.
Өндіріс 02 өнеркəсіп статистикасы деректері бойынша 
Импорт 03 кедендік статистика мен өзара сауда статисти-

ка деректері бойынша, қайта өңделген өнімдер 
тиісті коэффициент бойынша өсімдік майына 
қайта есептеледі

Ресурстар, барлығы 04 = 01 жол + 02 жол + 03 жол
II. Пайдалану:
Экспорт 05 кедендік статистика мен өзара сауда 

статистикасының деректері бойынша, қайта 
өңделген өнімдер тиісті коэффициент бойынша 
өсімдік майына қайта есептеледі

Халықтың мүмкін болатын 
жеке тұтыну қоры

06 теңгерім бабы
= 04 жол – 05 жол – 08 жол

халықтың жан басына
шаққандағы тұтынуы,
кг/жыл

07 06-жолдағы деректердің халықтың орташа 
жылдық санына қатынасы, кг-ға аударумен 

Жыл соңына қорлар 08 ауылшаруашылық статистикасы, өнеркəсіп, 
сауда статистикасының деректері бойынша; 
қайта өңделген өнімдер тиісті коэффициент 
бойынша өсімдік майына қайта есептеледі; 
сарапшылық бағалау

Балық жəне балық өнімдері, мың тонна
I. Ресурстар:
Жыл басына қорлар 01 өткен жылғы теңгерімнен «Қорлар, жыл 

соңына» бабынан көшіріледі.
Өндіріс 02 ауылшаруашылық статистикасы деректері бой-

ынша, əкімшілік есеп, сарапшылық бағалау 
Импорт 03 кедендік статистика мен өзара сауда статисти-

ка деректері бойынша, қайта өңделген өнімдер 
тиісті коэффициент бойынша балыққа қайта 
есептеледі

Ресурстар, барлығы 04 = 01 жол + 02 жол + 03 жол
II. Пайдалану:
Өндірістік тұтыну соның 
ішінде:

05 = 06 жол

мал мен құстың жем шөбіне 06 өткен жылдардың серпіні бойынша ресурс-
тардың бөлігі бойынша сарапшылық бағалау

Экспорт 07 кедендік статистика мен өзара сауда 
статистикасының деректері бойынша, қайта 
өңделген өнімдер тиісті коэффициент бойынша 
балыққа қайта есептеледі

Халықтың мүмкін болатын 
жеке тұтынуы

08 теңгерім бабы
= 04 жол – 05 жол – 07 жол – 10 жол

халықтың жан басына
шаққандағы тұтынуы,
кг/жыл

09 08-жолдағы деректердің халықтың орташа 
жылдық санына қатынасы, кг-ға ауыстырумен 

Жыл соңына қорлар 10 ауылшаруашылық статистикасы, өнеркəсіп, 
сауда статистикасының деректері бойын-
ша; қайта өңделген өнімдер тиісті коэффи-
циент бойынша балыққа қайта есептеледі; 
сарапшылық бағалау

Ауыл шаруашылығы негізгі өнімдерінің ресурстары мен пайдалану теңгерімдерін 
құрастыру бойынша əдістемеге 3-қосымша

«Импорт» жəне «Экспорт» баптарын азық-түліктің тиісті түрінің теңгерімінде есептеуге 
арналған өнімдердің жекелеген түрлерінің тізбесі

СЭҚТН1 коды Айқындама атауы
Астық

1001 Бидай жəне меслин 
1002 Қара бидай 
1003 Арпа
1004 Сұлы
1005 Жүгері
1006 Күріш
1007 Құмай жүгері
1008 Қарақұмық, тары жəне субидайықтың тұқымдары; өзге де дақылдар
0708 аршылған немесе аршылмаған, жас немесе тоңазытылған бұршақ 

көкөнiстерi
0713 Кептiрiлген, аршылған, тұқымдық қауызынан тазартылған немесе 

тазартылмаған, уатылған немесе уатылмаған бұршақты көкөнiстер
Астықты қайта өңдеу өнімдері

1101 Бидай немесе қара бидай ұны
1102 Бидай немесе қара бидайдан басқа өзге де астық тұқымдастар 

дəндерiнен алынған ұн 
1103 Жарма, ipi тартылған ұн жəне астық тұқымдастар дəндерінен алынған 

түйiршiктер 
1104 Басқа да тəсiлдермен өңделген астық тұқымдастар дəндерi; (дəн жарма-

сы түріндегі немесе уатылған, тұтас, қабығынан аршылған, жанышталған 
үлпектерге қайта өңделген жаншылған астық тұқымдастар дəндері) 

1107 Қуырылған немесе қуырылмаған уыт
1109 Құрғақ немесе дымқыл бидай желімтегі 
1902 Жылумен өңдеуге ұшыраған немесе ұшырамаған, ішінде салмасы бар 

(еттен немесе өзге де өнімдерден) немесе салмасы жоқ немесе басқа 
тəсілмен əзірленген спагетти, макарон, кеспе, қысқа тілік кеспе, үзбендер, 
равиоли, каннеллони кускус жəне басқалар сияқты макарон өнімдері

1904 Дақылдар дəндерін немесе дақылдар өнiмдерiн қампайту немесе қуыру 
жолымен алынған дайын тамақ өнiмдерi (мысалы, жүгерi үлпектерi); дəн 
немесе өзге де тəсілмен өңделген үлпек түріндегі өңделген дəн

1905 Нан, ұннан жасалған кондитерлiк өнімдер, пирожныйлар, печенье жəне 
өзге де нан-тоқаш өнiмдерi

Картоп жəне оны қайта өңдеу өнімдері
0701 Жаңа пiскен немесе тоңазытылған картоп 
071010000 Шикi немесе суда немесе буда пiсiрiлген мұздатылған картоп 
071290050 Тұтас немесе тілімделіп кесілген, бірақ одан арғы өңдеуге ұшырамаған 

картоп
1105 Майда немесе iрi тартылған ұн, картоп ұнтағы, үлпегі, түйiршiктерi 
110813000 Картоп крахмалы
200410000 Картоп (2004 тауарлық айқындамасынан басқа «Сiрке суы немесе сiрке 

қышқылы қосылмай дайындалған немесе консервіленген, мұздатылған 
өзге де көкөнiстер»

200520000 Картоп (2005 тауарлық айқындамасынан басқа «Сiрке суы немесе сiрке 
қышқылы қосылмай дайындалған немесе консервіленген, мұздатылмаған 
өзге де көкөнiстер»
Көкөніс, бақша дақылдары жəне қайта өңдеу өнімдері

0702 Жаңа пiскен жəне тоңазытылған қызанақтар
0703 Басты пияз, шалот пиязы, сарымсақ, порей пиязы жəне жаңа піскен неме-

се тоңазытылған өзге де пияз тектес көкөнiстер
0704 Қауданды қырыққабат, түрлi-түстi қырыққабат, кольраби, жас немесе 

тоңазытылған жапырақты қырыққабат
0705 Латук салаты жəне жаңа піскен жəне тоңазытылған цикорий
0706 Сəбiз, шалқан, асханалық қызылша, тамырлы балдыркөк, шомыр жəне 

өзге де ұқсас жеуге жарайтын жаңа піскен жəне тоңазытылған тамырлы 
жемістер

0707 Жаңа піскен немесе тоңазытылған қиярлар жəне корнишондар
0709 Өзге де жас жəне тоңазытылған көкөнiстер
0710 Мұздатылған көкөністер (071010000 тауарлық айқындамасынан басқа 

(шикi немесе суда немесе буда пiсiрiлген) 
0711 Қысқа уақытқа сақтау үшiн консервіленген, бірақ мұндай түрде тiкелей 

тамаққа пайдалануға жарамсыз түрдегi көкөнiстер
0712 Кептірілген, бiрақ одан арғы өңдеуге ұшырамаған көкөнiстер (071290050 

тауарлық айқындамасынан басқа) 
0807 Жаңа пiскен қауындар (қарбыздарды қоса алғанда) жəне папайя 
200110000 Сірке суы қосылып əзірленген немесе консервіленген қиярлар мен кор-

нишондар
200190300 Сірке суы қосылып əзірленген немесе консервіленген қант жүгерісі
200190500 Сірке суы немесе сірке қышқылы қосылып əзірленген немесе 

консервіленген саңырауқұлақтар 
200190700 Сірке суы қосылып əзірленген немесе консервіленген тəтті бұрыш 
200190970 Сірке суы қосылып əзірленген өзге де көкөністер
2002 Сірке суы немесе сірке қышқылы қосылмай əзірленген немесе 

консервіленген қызанақтар 
2003 Сірке суы немесе сірке қышқылы қосылмай əзірленген немесе 

консервіленген саңырауқұлақтар мен трюфельдер 
2004 Сiрке суы қосылмай дайындалған немесе консервіленген, мұздатылған 

(200410000 тауарлық айқындамасынан басқа) өзге де көкөнiстер 
2005 Сірке суы қосылмай дайындалған немесе консервіленген, мұздатылмаған 

(200520000 тауарлық айқындамасынан басқа) өзге де көкөнiстер

СЭҚТН1 коды Айқындама атауы
200950000 Қызанақ шырыны

Жемістер, жүзімдер жəне қайта өңдеу өнімдері
0801 Кокос жаңғақтары, бразилиялық жаңғақтар жəне жаңа пiскен немесе 

кептiрiлген, қауызынан тазартылған немесе тазартылмаған, қабығымен 
немесе қабықсыз кешью жаңғақтары

0802 Өзге де жаңа пiскен немесе кептiрiлген, қауызынан тазартылған немесе 
тазартылмаған, қабығымен немесе қабықсыз жаңғақтар

0803 Плантайндарды қоса алғанда, жаңа піскен немесе кептірілген банандар
0804 Жаңа пiскен немесе кептiрiлген құрмалар, iнжiр, ананас, авокадо, гуайява, 

манго жəне мангостан немесе гарциния
0805 Жаңа пiскен немесе кептiрiлген цитрустардың жемістері 
0806 Жаңа пiскен немесе кептiрiлген жүзiм 
0808 Жаңа пiскен алмалар, алмұрттар жəне беже
0809 Жаңа пiскен өрiктер, шиелер жəне қызыл шие, шабдалы (шiрнелердi қоса 

алғанда), алхорылар жəне шомыр
0810 Жаңа піскен өзге де жемiстер 
0811 Қайнаған суда немесе буда жылулық өңдеуге ұшыраған немесе 

ұшырамаған, қант немесе өзге де тəттілендіргіш заттар қосылған немесе 
қосылмаған, мұздатылған жемiстер мен жаңғақтар

0812 Қысқа мерзiмге арналып консервiленген, бiрақ мұндай түрде тікелей 
тамаққа пайдалануға жарамсыз жемiстер мен жаңғақтар

0813 0801 - 0806 тауарлық айқындамасы жемістерінен басқа кептiрiлген 
жемiстер; аталған топ жаңғақтарының немесе кептiрiлген жемiс 
ұрықтарының қоспалары 

2006 Қант қосып консервіленген жемістер мен жаңғақтар
2007 Джемдер, жеміс-жидек желесі, мармеладтар, жеміс-жидек немесе жаңғақ 

пюресі, жылумен өңдеу, соның ішінде қант қосып немесе тəттілендіргіш 
заттар қосу жолымен алынған жеміс-жидек немесе жаңғақ пастасы 

2008 Жеміс-жидектер, жаңғақтар жəне өсімдіктердің өзге де тəсілмен 
əзірленген немесе консервіленген, құрамында қант қоспалары немесе 
басқа да тəттілендіргіш заттар немесе спирт бар немесе жоқ басқа жерде 
аталмаған немесе енгізілмеген басқа да жеуге жарайтын бөліктері, 

2009 Жеміс шырындары
Ет жəне ет өнімдері

0201 Ірі қара малдың жас немесе тоңазытылған еті 
0202 Ірi қара малдың мұздатылған етi 
0203 Жас тоңазытылған немесе мұздатылған шошқа еті 
0204 Жас тоңазытылған немесе мұздатылған қой немесе ешкі еті 
0205 Жылқылардың (жылқы еті), есектердiң, қашырлардың немесе қарта 

қашырлардың тоңазытылған немесе мұздатылған жас еті 
0206 Ірі қара мал, шошқа, қой, ешкі, жылқылар, есектер, қашырлар мен қарта 

қашырлардың жас немесе тоңазытылған немесе мұздатылған тағамдық 
қосымша өнімдері

0207 Үй құсының (үй тауықтары, үйректер, қаздар, күрке тауықтар, мысыр 
тауықтары) жас тоңазытылған немесе мұздатылған еті жəне тағамдық 
қосымша өнімдері 

0208 Өзге де жас немесе тоңазытылған ет жəне тағамдық қосымша өнімдері 
0209 Арық еттен сылынып алынған, шыжғырылмаған немесе басқа тəсілмен 

алынбаған, жас, тоңазытылған, мұздатылған, тұздалған, тұздық судағы, 
кеп тірілген немесе ысталған шошқаның тоң майы мен үй құсының тоң 
майы 

0210 Тұздалған, тұздық судағы, кептiрiлген немесе ысталған ет жəне тағамдық 
қосымша ет өнімдері; еттен немесе тағамдық қосымша өнімдерінен 
жасалған майда жəне ірі тартылған тағамдық ұн 

1601 Шұжықтар жəне еттен, етті қосымша өнімдерден немесе қаннан жасалған 
осыған ұқсас өнімдер

1602 Еттен, етті қосымша өнімдерден немесе қаннан жасалған дайын немесе 
консервіленген өнімдер

Сүт жəне сүт өнімдері
0401 Қоюлатылмаған жəне қант немесе басқа да тəттiлендіргіш заттар 

қосылмаған сүт жəне кiлегей 
0402 Қоюлатылған жəне қант немесе басқа да тəттiлендіргіш заттар қосылған 

сүт жəне кiлегей 
0403 Шайқалған май, ұйыған сүт жəне кiлегей, йогурт, айран жəне өзге де фер-

менттелген немесе ашытылған, қоюлатылған немесе қоюлатылмаған, 
қант немесе басқа да тəттiлендіргіш заттар қосылған немесе қосылмаған, 
дəмдi-хош иiстi қоспалармен немесе қоспаларсыз сүт жəне кiлегей

0404 Қоюлатылған немесе қоюлатылмаған, қант немесе басқа да 
тəттілендіргіш заттар қосылған немесе қосылмаған сүт сарысуы; 
басқа жерде аталмаған немесе енгізілмеген, қант немесе басқа да 
тəттілендіргіш заттар қосылған немесе қосылмаған сүттің табиғи 
құрауыштарының өнімдері

0405 Сары май жəне сүттен дайындалатын өзге де тоң майлар мен майлар; 
сүт пасталары

0406 Ірімшік жəне сүзбе
2105 Балмұздақ жəне құрамында какао бар немесе какао жоқ тағамдық мұздың 

өзге де түрлері
Жұмыртқа жəне жұмыртқа өнімдері

0407 Құстардың жас, консервіленген немесе пісірілген қабықты жұмыртқалары
0408 Құстардың қабықсыз, жас, кептiрiлген, буға немесе ыстық суға пiсiрiлген, 

пiшiнделген, мұздатылған немесе қант немесе басқа да тəттілендіргіш 
заттар қосылып немесе қосылмай басқа да тəсiлмен консервіленген 
жұмыртқалары мен сары уыздары 

Қант
1701 Құрғақ немесе қызылша қант жəне химиялық таза сахароза
1702 Өзге қанттар
1704 Қанттан жасалған кондитерлік өнімдер
1806 Шоколад
1905 Нан, ұннан жасалған кондитерлік өнімдер, пирожныйлар, печенье жəне 

өзге  нан-тоқаш жəне ұннан жасалған кондитерлік өнімдер
Өсімдік майы

1507 Соя майы
1508 Жер жаңғағының майы 
1509 Зəйтүн майы
1510 Олардың тек зəйтүн жемісінен немесе зəйтүннен алынатын фракциялары 
1511 Пальма майы
1512 Күнбағыс, мақсары немесе мақта майлары 
1513 Кокос майы
1514 Рапс майы
1517 Маргарин
Ескертпе: барлық айқындамалар бойынша тек азықтық май есепке алынады.

Балық жəне балық өнімдері
0301 Тірі балық (030111000 жəне 030119000 тауарлық айқындамасынан басқа)
0302 0304 тауарлық айқындамасының балық сүбесi мен балықтың өзге де етiн 

қоспағанда, жас немесе тоңазытылған балық: 
0303 0304 тауарлық айқындамасының балық сүбесi мен балық етiн 

қоспағанда мұздатылған балық
0304 Жас, тоңазытылған немесе мұздатылған балықтың сүбесi жəне балықтың 

өзге де етi (тартылған етті қоса алғанда)
0305 Кептiрiлген, тұздалған немесе тұздық судағы балық; ыстық немесе 

суықтай ысталған балық; тамаққа пайдалануға жарамды ұсақ немесе ipi 
тартылған балық ұны жəне түйiршiктерi 

0306 Сауыттағы немесе сауытсыз, тiрi, жас, тоңазытылған, мұздатылған, 
кептiрiлген, тұздалған немесе тұздық судағы шаянтəрізділер; 
сауыттағы, буға немесе ыстық суға пiсiрiлген, тоңазытылған немесе 
тоңазытылмаған, мұздатылған, кептiрiлген, тұздалған немесе тұздық 
судағы шаянтəрізділер, ұн

0307 Бақалшықты немесе бақалшықсыз, тірі, жас, тоңазытылған, мұздатылған, 
кептірілген, тұздалған немесе тұздық судағы былқылдақ денелілер; 
шаянтəрізділер мен былқылдақ денелілердан ерекшеленетін тірі, жас, 
тоңазытылған, мұздатылған, кептірілген, тұздалған немесе тұздық судағы, 
өзге де су омыртқасыздары, тонког ұны

1604 Дайын немесе консервіленген балық; бекіре уылдырықтары мен оның 
балық уылдырықтарынан жасалған алмастырғыштары 

1605 Дайын немесе консервіленген шаянтəрізділер, былқылдақ денелілер не-
месе өзге де су омыртқасыздары 

Ауыл шаруашылығы негізгі өнімдерінің ресурстары мен пайдалану теңгерімдерін 
құрастыру бойынша əдістемеге 4-қосымша

Қазақстан Республикасында қолданылатын негізгі азық-түлік өнімдерін бастапқы өнімге 
ауыстыру коэффициенттері

Бастапқы 
өнім атауы

Түпкі өнім атауы Түпкі өнімді бастапқы өнімге 
қайта есептеу коэффициенті 

Астық ұн 1,24
жарма 1
астықтан жасалған спирт 2,31
уыт жəне сыра 1,25
биоэтанол 3,6
ауыл шаруашылығы малдарына арналған жем 0,6-0,7

Ұн бидай наны 0,718
қара бидай, қара бидай-бидай жəне өзге де нан 0,718
кепкен нан, кесіліп қуырылған нан, қытырлақ 
нан

0,718

қамыр 0,718
салмамен жəне салмасыз дайындалған жəне 
пайдаланар алдында жылумен өңдеуді қажет 
ететін қамыр өнімдері

0,718

ұннан жасалған кондитерлік өнімдер, торттар, 
тəтті тоқаштар, орамалар, печенье, вафли, 
пірəндіктер

0,508

балалар тағамына арналған ұннан жасалған 
тағамдық қоспалар

0,861

жарма жəне күріштен жасалған құрғақ 
таңертеңгі тамақтар

1,3

макарон өнімдері 1,03
тұшпара, варениктер, равиолдар жəне басқа да 
салмасы бар өнімдер

0,6

ұннан жасалған шығыс тəттілері 0,431
жарма 1

Жаңа 
жиналған 
картоп

кептірілген картоп 9,0
картоп крахмалы 10,0
картоп чипстары 4,0
жылдам дайындалатын картоп езбесі 8,5
картоптан жасалған аспаздық өнімдер жəне 
жартылай фабрикаттар

1

мұздатылған картоп 1,3
картоптан жасалған басқа да өнімдер 1

Жаңа 
жиналған 
көкөніс 
жəне 
бақша 
дақылдары 

маринадталған көкөністер 1
томат пастасы 3,25
томат соусы 3,175
томат шырыны 1,64
балаларға жəне диеталық тамақтануға 
арналған көкөніс консервілері

1,25

консервіленген жасыл бұршақ жəне жүгері 1,3
басқа көкөніс консервілері 1,25
тұздалған көкөністер 1
кептірілген көкөністер 9,0
мұздатылған көкөністер 1,4
көкөніс сорпасы текшелері 0,4
сүр жəне кептірілген бақша дақылдары 2,6
көкөністен жəне бақша дақылдарынан 
жасалған басқа да өнімдер

1

Жаңа 
жиналған 
жемістер 
мен жидек-
тер 

жемістер мен жидектер шырындары 1,75
жүзім шырыны 1,8
нəрсулар жəне сусындар 0,75
балаларға жəне диеталық тамақтануға 
арналған консервілер

0,85

басқа да жеміс жидек консервілері 1,25
кептірілген жемістер 7,5
мұздатылған жемістер мен жидектер 1,3
джем, тосап, повидло 0,85
шəрбаттар 0,65
жемістер мен жидектерден басқа да өнімдер 1

Қант құмшекер, шақпақ қант, қант ұнтағы
ұннан жасалған кондитерлік өнімдер, торт-
тар, пирожныйлар, рулеттер, печенье, вафли, 
пряниктер
шоколад жəне шоколад өнімдері 
кəмпиттердің барлық түрлері
тосап, джемдер, конфитюрлер, желе
жеміс-жидек консервілері
балалар тағамы арналған құрғақ өнімдер
алкогольсіз сусындар, барлығы
оның ішінде құрамында 10%-дан көп қанты бар
квас  шəрбат

1

0,508
0,45
0,45
0,45
0,12
0,139
1,032
1,072
0,474
7,192

Күнбағыс 
тұқымдары

күнбағыс майы 2,22-2,86

Ет сиыр еті жəне бұзау еті
шабылған ет (сиыр еті)
шошқа еті, қой еті, ешкі еті, құс жəне басқа да 
жануарлардың еті
сүйегінен ажыратылған ет (шошқа еті)
тағамдық ет өнімдері 
сүйексіз жартылай фабрикаттар, порциялы
ірі кесекті жартылай фабрикаттар жəне блок-
тар: 
сиыр етінен
шошқа етінен
тез мұздатылған гарнирлі жартылай фабри-
каттар
əртүрлі еттен жəне құс етінен жасалған сорпа 
жиынтықтары
тартылған таза ет
балқытылған тағамдық жануарлар майы

1
1,3
1

1,2
0,8
1,6

1,35
1,24
0,5
0,6
1,2

1,25

(Соңы 31-бетте) 
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Бастапқы 
өнім атауы

Түпкі өнім атауы Түпкі өнімді бастапқы өнімге 
қайта есептеу коэффициенті 

шикі жануарлар майы (шпиктен басқа)
шұжық өнімдері (орташа коэффициент)
пісірілген шұжықтар, сосискалар, сарделькалар
жартылай ысталған шұжықтар
пісірілген-ысталған шұжықтар
шикілей ысталған, шикілей қақталған шұжықтар
кан жəне өкпе-бауыр шұжығы
ветчиналар
шикі шұжықтар
ет-котлеттері
ет өсімдік котлеттері
фрикаделькалар
тұшпара
ет консервілері
ет өсімдік консервілері
балаларға жəне диеталық тамақтануға арналған ет 
консервілері
шошқаның ысталған еті жəне тұздалған шпик
басқа да ет түрлерінен ысталған ет
сублимациялық кептірілген ет
еттен, құс жəне қосымша өнімдерден жасалған аспаздық 
өнімдер
еттен жасалған сорпалық текшелер
өзге де ет өнімдері

1
1,37
1,2
1,7
2,0
2,5
0,7
1,2
1,1

0,75
0,5
1,0
0,6
1,4

0,43
1,2
1,5
1,7
9,7
0,4
0,4

1,35

Сүт қант немесе басқа да тəттілендіргіш заттар 
қосылмаған қойылтылмаған сүт жəне кілегей:
майлылығы 10%-дан кем
майлылығы 10% жəне одан артық
қант немесе басқа да тəттілендіргіш заттар 
қосылмаған қойылтылған сүт жəне кілегей
қаймақ
қоспасыз құрғақ сүт
құрғақ кілегей
балаларға жəне диеталық тамақтануға 
арналған құрғақ сүт қоспалары
майсу, айран, йогурт, қышқыл сүт өнімдері
сары май
сүзбе, сүзбе өнімдері
ірімшіктер (сүзбе жəне балқытылған ірімшікті 
қоспағанда)
балқытылған ірімшік
балмұздақ

1
4,0
2,5
5,0
7,3

12,2
6,5
1

22,0
3,8
9,8
7,7
3,0

Жұмыртқа үй құсы жұмыртқасы
меланж
жұмыртқа ұнтағы

1
24,0
50,0

Өсімдік 
майы

өсімдік майы
майонез өнімдері
маргарин жəне басқа да өсімдік майы

1
0,4
0,4

Жас балық тірі балық, жас, тоңазытылған, мұздатылған
балықтың жон еті жəне бөлінген балық
тұздалған жəне ысталған балық
кептірілген балық 
қақталған балық 
майдағы, қызанақ тұздығындағы табиғи балық 
консервілері
балықтың уылдырығы
балықтың жартылай фабрикаттары, тартылған 
балық
тоңазытылған, мұздатылған жас теңіз өнімдері, 
консервіленген теңіз өнімдері
басқа да балық жəне теңіз өнімдері 

1
1,1
1
3
2

1,31
1
1
1

1,31
1

Ауыл шаруашылығы негізгі өнімдерінің ресурстары мен пайдалану теңгерімдерін 
құрастыру бойынша əдістемеге 5-қосымша

Мал мен құсты шартты мал басына ауыстыру коэффициенттері 

Дəнді жəне бұршақты 
дақылдар үшін

Картоп, көкөніс жəне бақша 
дақылдары үшін

Ірі қара мал:
сиырлар, бұқалар, өгіздер 1 1
өзге де ірі қара мал 0,6 0,13
Барлық жастағы шошқалар 0,3 0,23
Барлық жастағы қой мен ешкі 0,1 х
Барлық жастағы жылқылар жəне 
жылқы тектес жануарлар

1 0,05

Барлық жастағы түйелер 1 х
Үй құстары 0,02 х

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 10 қа-
рашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14410 
болып енгізілді.

(Соңы. Басы 29-30-беттерде) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ СТАТИСТИКА 

КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 12 қазан             №238            Астана қаласы

Ұлттық шоттар жүйесінде экологиялық шоттарды 
құрастыру үшін қажетті алғашқы көрсеткіштерді 
қалыптастыру бойынша әдістемені бекіту туралы

«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы 
Заңының 12-бабының 5) тармақшасына жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 
24 қыркүйектегі № 1011 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық экономи-
ка министрлігі туралы ереженің 17-тармағының 258) тармақшасына сəйкес, бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Ұлттық шоттар жүйесінде экологиялық шоттарды құрастыру үшін 
қажетті алғашқы көрсеткіштерді қалыптастыру бойынша əдістеме бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Өндіріс 
жəне қоршаған орта статистикасы басқармасы Заң басқармасымен бірлесіп заңнамада 
белгіленген тəртіппен:

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

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

3) осы бұйрықтың мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 
көшірмелерін қағаз жəне электрондық түрде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 
актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Өндіріс 
жəне қоршаған орта статистикасы басқармасы осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігі Статистика комитетінің құрылымдық бөлімшелеріне жəне аумақтық ор-
гандарына ж ұмыс бабында басшылыққа алу жəне пайдалану үшін жеткізсін. 

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының орынбасарына (Г.М. Керімханова) 
жүктелсін.

5. Осы бұйрық оның алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы Ұл тттық экономика министрлігі 
Статистика комитетінің төрағасы Н.АЙДАПКЕЛОВ

 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2016 жылғы 12 қазандағы № 238 бұйрығымен бекітілді 

Ұлттық шоттар жүйесінде экологиялық шоттарды құрастыру үшін қажетті алғашқы 
көрсеткіштерді қалыптастыру бойынша əдістеме

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Ұлттық шоттар жүйесінде (бұдан əрі - ҰШЖ) Экологиялық шоттарды құрастыру үшін 

қажетті алғашқы көрсеткіштерді қалыптастыру бойынша əдістеме (бұдан əрі - Əдістеме) 
халықаралық стандарттарға сəйкес қалыптастырылатын жəне «Мемлекеттік статистика тура-
лы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңына (бұдан əрі - Заң) сəйкес 
бекітілетін статистикалық əдіснамаға жатады. 

2. Осы Əдістеменің мақсаты ҰШЖ-да экологиялық шотты құрастыру үшін қоршаған ор-
таны қорғау статистикасы бойынша алғашқы көрсеткіштер жүйесін қалыптастырудың негізгі 
қағидаттарын жəне тəртібін анықтайды.

3. Əдістемені экологиялық көрсеткіштерді қалыптастыру кезінде Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті (бұдан əрі - Комитет) жəне оның аумақтық 
органдары қолданады.

4. Əдістеме Қазақстан Республикасы экономикасының ерекшеліктерін ескере отырып 
бейімделген, Біріккен Ұлттар Ұйымының халықаралық стандарттары ретінде басылған 
«Экологиялық-экономикалық есеп жүйесінің (ЭЭЕЖ 2012)» (бұдан əрі – ЭЭЕЖ) принциптерін 
жəне ұсынымдарын ескере отырып əзірленген. 

5. Осы Əдістемеде Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексінде, Заңда айқын-
далған мəндердегі ұғымдар жəне келесі негізгі анықтамалар қолданылады:

1) атмосфераға шығарындылар – экологиялық жүйенің бөлігі болып табылатын атмосфе-
раға экономика жүйесінің шаруашылық субъектілерінен (өндіріс немесе тұтыну үдерісінің 
нəтижесінде) газ тəрізді немесе дисперсті материалдардың физикалық ағыны;

2) құндық белгідегі ағындар – ақшалай бірлікте өлшенетін айналым;
3) құндық белгідегі қорлар – ақшалай бірлікте өлшенетін қазіргі уақыттағы активтер саны;
4) қоршаған ортаны қорғауға жұмсалған ағымдық шығындар – кəсіпорындар мен 

ұйымдардың іс-шараларды жүргізуге, технологиялық үдерістер мен өндірістердің ағымдағы 
жұмысын қамтамасыз етуге, сонымен бірге ластаушы заттарды (өнімдерді) азайту, тазалау 
(қайта өңдеу), алдын-ала жəне/немесе жою мақсатында əзірленген жəне жұмыс жасайтын 
машина жəне жабдықтарды ұстауға жəне пайдалануға кеткен шығындар;

5) мекеме – бір жерде орналасқан жəне өндірістік қызметтің бір түрімен айналысатын немесе 
қосылған құн бағасының негізгі бөлігі маңызды бөлігіне ие кəсіпорын немесе кəсіпорын бөлігі;

6) ұлттық шоттар жүйесі – шотты жүргізудің нақты ережелеріне жəне экономикалық тео-
рия принциптеріне негізделген макро деңгейдегі есепке сəйкес жəне экономикалық қызмет 
көрсеткіштерін санау бойынша халықаралық деңгейде келісілген стандартты жиынтық;

7) физикалық белгідегі ағындар – натуралдық бірлікте өлшенетін айналымдар;
8) физикалық белгідегі қорлар – натуралды бірлікте өлшенетін қазіргі уақыттағы актив-

тер саны;
9) экологиялық-экономикалық есеп жүйесінің орталық негізі – экономика жəне қоршаған 

орта арасындағы өзара əрекеттестігін, сондай-ақ экологиялық активтер қорының бар болуын 
жəне өзгеруін сипаттайтын көп мақсатты концептуалды негіз.

2-тарау. Экологиялық-экономикалық есеп жүйесінің 
орталық негізі жəне құрылымы

6. ЭЭЕЖ ресурстардың қорларын жəне ағындарын қамтитын экологиялық жəне экономика-
лық ақпаратты ұйымдастырдың жүйелі тəсілін қарастырады. Ақпарат экологиялық жəне 
экономикалық көрсеткіштерді сараптау үшін пайдаланады. Деректер кесте түрінде заттай 
жəне құндық түрде, сондай-ақ аралас форматта келтіріледі.

7. ЭЭЕЖ деректер ағынының жүйесі (алғашқы деректерден шоттарға дейін) осы Əдістемеге 
1-қосымшада келтірілген. Осы сызбаға сəйкес экологиялық шот қоршаған орта статистикасының 
кең ауқымын қамтитын 12 шоттардан тұрады. Барлық экологиялық шоттар өзара байланысты.

8. Экологиялық шот үш шоттар тобынан тұрады: 
1) Физикалық жəне гибридтік ағындық шоттар (1-топ) бес түрлі шоттан тұрады:
атмосфераға шығарындылар шоты;
суға төгінділер шоты;
су ағыны шоты;
энергетикалық жəне материалдық ағындық шоты;
қалдықтар шоты.
2) Табиғи ресурстар\активтер шоты (2-топ) келесі төрт шоттан тұрады:
жер қабаты шоты;
орман ресурстарының шоты;
су қорының шоты;
минералды жəне энергетикалық ресурстар шоты.
3) Экологиялық қызмет шоты (3-топ) үш шот түрінен тұрады:
қоршаған ортаға жұмсалған шығындар шоты;
экологиялық салықтар жəне субсидиялар шоты;
экологиялық тауарлар жəне қызмет секторы шоты.
ЭЭЕЖ енгізудің модульдік жəне икемді тəсілі Ұлттық статистика қызметтеріне өздерінің 

мүдделеріне жəне алғашқы дерек көздерінің болуына байланысты экологиялық шоттарды 
кезеңмен енгізуге мүмкіндік береді. ЭЭЕЖ құрылымы оны бөлігімен де, толықтай да тиімді 
пайдалануға мүмкіндік береді. 

3-тарау. Ұлттық деңгейде экологиялық шотты құрастыру үшін алғашқы 
көрсеткіштерді қалыптастыру

9. ЭЭЕЖ орталық негізінің экологиялық шоттарын қалыптастыру кезінде қолданылатын 
алғашқы көрсеткіштер қоршаған орта статистикасын жүргізу үдерісінде қалыптастырылады. 
Қазақстан Республикасының экологиялық көрсеткіштер жүйесі ресми статистикалық жəне 
əкімшілік дерек көздерінің негізінде қалыптастырылады. 

10. Халықаралық деңгейде салыстырмалы деректер алуға мүмкіндік беретін қоршаған ор-
таны қорғау статистикасы саласындағы көрсеткіштер жүйесі, жіктелімдер жəне есепке алулар 
Біріккен Ұлттар Ұйымының Европалық Экономика Комиссиясының (БҰҰ ЕЭК), Экономикалық 
ынтымақтастық жəне даму ұйымының (ЭЫДҰ), Европалық кеңестің статистикалық қызметі 
(ЕКСҚ) жəне Біріккен Ұлттар Ұйымы Статистикалық бөлімінің (БҰҰСБ) ұсынымдарына 
негізделген.

11. ЭЭЕЖ енгізу тəсілдеріне сəйкес ұлттық деңгейде кезеңмен келесі экологиялық шот-
тар енгізілуде: 

атмосфераға шығарындылар;
қалдықтар;
қоршаған ортаны қорғауға жұмсалған жалпы шығындар. 
Осы əдістемеде аталған шоттарды құрастыру үшін алғашқы деректерді қалыптастыру 

үдерісінің қадамдары сипатталған.
1-параграф. Атмосфераға шығарындылар шотының

 алғашқы көрсеткіштерін қалыптастыру
12. Атмосфераға шығарындылар шоты (бұдан əрі – АШШ) экономикалық жүйедегі шаруашы-

лық субъектілерден атмосфераға газ тəрізді жəне дисперстік материалдар ағынын тіркейді.
13. Атмосфераға шығарындылар шотын құрастыру үшін қолданылатын негізгі алғашқы 

көрсеткіштер жəне оларды есептеу алгоритмі ұлттық ерекшеліктерді жəне деректердің бо-
луын ескере отырып, осы Əдістемеге 2-қосымшада келтірілген атмосфераға шығарындылар 
шотының құрылымына сəйкес анықталады.

14. Атмосфераға шығарындылар өндіріс үдерістерінен, тұтыну жəне жиналу нəтижесінде 
мекемелер жəне үй шаруашылықтарының атмосфераға шығаратын газ тəріздес жəне қатты 
заттары болып табылады. 

15. Атмосфераға шығарындылар шоты стационарлық жəне жылжымалы ластау көздерінен 
атмосфераға ластайтын заттар шығарындылардың көлемі жөніндегі ақпаратты құрайды.

16. Атмосфераға шығарындылар шотын есептеу антропогендік шығарындыларға, 
атмосфераға адам шығарған шығарындыларға баса назар аударылады жəне өлшеу (есеп-
теу) əдісімен жүргізіледі. Табиғи көздерден атмосфераға шығарындылар (мысалы, вулкандар, 
орман өрті жəне басқалар) есепке алынбайды.

17. Атмосфераға шығарындылар шоты өндірістік бірліктер тобы болып табылатын 
экономиканың барлық салаларын, сондай-ақ үй шаруашылықтарын қамтиды. Үй шаруашылық-
тарының тұтынуы тікелей атмосфераға шығарындылармен байланысты болған жағдайда олар 
салалардан бөлек тұтынушы ретінде қарастырылады. Үй шаруашылықтары атмосфераға 

тікелей шығарындыларды жіберетін ірі көздер болып табылады жəне атмосфераға шығарынды 
тұрғысынан үш ішкі классқа бөлінеді:

көлік;
жылыту/суыту;
басқалары. 
18. Өндіріс, тұтыну жəне жинау үдерісі нəтижесінде атмосфераға шығарындылар бойын-

ша деректер АШШ-да есепті жылға есептеледі. Коммуналдық қалдықтарды орналастыруға 
арналған бақыланатын полигондардан атмосфераға шығарындылар өткен кезеңдерде өндіріс, 
тұтыну жəне жинау нəтижесіндегі шығарындыларды көрсетеді. Коммуналдық қалдықтарды 
орналастыруға арналған бақыланатын қоқыс полигондардан атмосфераға шығарындылар 
көлемі атмосфераға шығарындыларды есептеу алгоритміне сəйкес экономика салалары 
бойынша шығарындылар көлемінде есептелмейді. 

19. Атмосфералық ауаға шығарындылардың жалпы көлемі келесі формула бойынша 
есептеледі: 

V(барлығы)=V(с) + V(ү)+V(п), ),   (1)
мұнда; 
V(барлығы) – атмосфералық ауаға шығарындылардың жалпы көлемі; 
V(с) – экономика салалары бойынша шығарындылар көлемі;
V(ү) – үй шаруашылықтарынан шыққан шығарындылар көлемі;
V(п) – коммуналдық қалдықтарды орналастыру үшін арналған бақыланатын қоқыс полигон-

дарынан шыққан шығарындылар көлемі.
20. Экономика салалары бойынша ластау заттарының шығарындыларының көлемі 

өндірістік бірліктегі экономикалық қызмет түрлері шығарындыларының жиынтығы ретінде 
анықталады:

V(б)=V(аш)+ V(кө)+V(өө)+V(к)+ V(өс) , (2)
мұнда; 
V(б) – экономика салалары бойынша шығарындылардың көлемі;
V(аш) – ауыл шаруашылығынан шығарындылар көлемі;
V(кө) – кен өндіру өнеркəсібінен шығарындылар көлемі;
V(өө) – өңдеу өнеркəсібінен шығарындылар көлемі;
V(к) – көлік саласынан шығарындылар көлемі;
V(өс) – өзге де салалардан шығарындылар көлемі. 
21. Үй шаруашылықтарының атмосфераға шығарындылар жəне энергетика статистикасының 

жалпымемлекеттік статистикалық байқауының деректері атмосфераға шығарындылар 
шотының көрсеткіштерін қалыптастыру үшін ақпараттың негізгі көздері болып табылады. 

22. Стационарлық көздерден ластаушы заттардың шығарындылары көрсеткішін 
қалыптастыру үшін атмосфералық ауаны қорғау жөніндегі жыл сайынғы жалпымемлекеттік 
статистикалық байқау деректері қолданылады. Атмосфераға жалпы ластаушы шығарын-
дыларына жəне тазарту құралдарының болуына қарамастан ауаны ластайтын тұрақты көздері 
бар шаруашылық субъектілері атмосфераға ластаушы затардың шығарындылары бойынша 
жалпымемлекеттік статистикалық байқау бірлігі болып табылады.

23. Стационарлық көздерден атмосфераға ластаушы заттар шығарындылары бойынша 
деректерді жинау Заңның 12-бабы 8-тармақшасына сəйкес «Ерекше ластаушы заттардың 
анықтамалығына» сай заттардың түрлері бойынша жүзеге асырылады. 

24. «Ерекше ластайтын заттардың анықтамалығында» атмосфераға шығарындылар 
шотын қамтитын ауаны ластаушы заттардың жəне дисперстік құрамдардың келесі негізгі 
түрлері келтірілген (қатты бөлшектер диаметрі 10 мкм (ҚБ10), қатты бөлшектер диаметрі 2,5 
мкм (ҚБ2,5), күкіртті ангидрид (SO2), күкірт сутегі (H2S), көмір тотығы (CO), (NО2 есептегендегі) 
азот тотығы, аммиак, (ұшпалы органикалық жəне метан қоспаларынсыз (CH4)) көмірсутектер, 
ұшпалы органикалық қосылымдар (ҰОК)).

25. Атмосфераға ластаушы заттардың шығарындылары «Экономикалық қызмет түрлерінің 
жалпы жіктеуішіне» (бұдан əрі – ЭҚҚЖ) сəйкес атмосфераға ластаушы шығарындыларының 
көздері болып табылатын экономикалық қызмет түрлері бойынша қалыптасады. Саланы 
нақтылау секция деңгейінде жүргізіледі.

26. Жылжымалы көздерден атмосфераға шығарындылар бойынша ақпарат парниктік 
газдар бойынша ғана қалыптасады.

27. Парниктік газдар бойынша əкімшілік көздерден əкімшілік деректері негізінде жыл 
сайын парниктік газдардың шығарындылары жөніндегі ақпарат қалыптастырылады. Есепті 
мұнайгаз, энергетика, тау металлургия, химия, парниктік газдар шығарындылары көміртек 
қостотығының жылына жиырма мың тонна эквивалентінен асатын құрылыс материалдарының 
өндірісі бөлігінде: цемент, əк, гипс жəне кірпіш өңдеу саласында қызметін жүзеге асыратын 
табиғатты пайдаланушылары тапсырады.

28. Атмосфераға шығарындылар есебінен ескерілетін парниктік газдардың алты түрі (CO2, 
N2O, CH4, ГФК, ПФК, SF6) бойынша əкімшілік деректер қалыптасады.

29. Үй шаруашылығының тұтыну қызметі нəтижесі бойынша үй шаруашылығынан ластаушы 
заттардың шығарындылары келесі формула бойынша анықталады:

V(ү)=V(кқ)+V(үж),  (3)
мұнда; 
V(ү) – үй шаруашылығынан шығарындылардың көлемі;
V(кқ) – үй шаруашылығындағы көлік құралдарынан шығарындылардың көлемі;
V(үж) – үй шаруашылығын жылытудан шығарындылардың көлемі.
30. Үй шаруашылығындағы көлік құралдарынан шығарындылардың көлемі есеп жолымен 

келесі формула бойынша есептеледі: 
V(үк)= (Sкөлік\Pорт.баға)*K, (4)

мұнда;
V(үк) - үй шаруашылығындағы көлік құралдарынан шығарындылар көлемі;
Sкөлік – үй шаруашылығындағы жеке көлік құралдары үшін жанар-жағар май материалда-

рына кеткен шығындар көлемі;
Pорт.баға - белгілі бір отын түрлеріне орташа баға;
K- шығарындылар коэффиценті.
31. Үй шаруашылығындағы жеке көлік құралдар үшін жанар-жағар май материалда-

рына кеткен шығындардың көлемі күнделікті шығындарды есептеу бойынша тоқсандық 
жалпымемлекеттік статистикалық байқау нəтижелері бойынша қалыптастырылған, 
статистикалық ақпарат негізінде анықталады.

Белгілі бір отын түрінің бағасы тұтыну тауарларының бағасына жəне ақылы қызметтерге ай 
сайынғы жалпымемлекеттік статистикалық байқау негізінде анықталады. Белгілі бір отын түріне 
орташа жылдық бөлшек бағаны есептеу орташа арифметикалық формула бойынша жүргізіледі.

32.Атмосфераға шығарындыларды есептеу алгоритмі бірнеше кезеңнен тұратын 
шығарындыларды есептеудің жалпы моделіне негізделген:

1) бірінші кезеңде əр отын бойынша үй шаруашылығындағы қолданылған отын көлемі 
(литрмен, тоннамен немесе мерт кубпен) анықталады;

2) екінші кезеңде алынған отын көлемі қолданылатын шығарындылар коэффицентімен 
сəйкестігі үшін əр отын түріне бөлек жылу беру мүмкіндігін ескеріп терраджоульге ауыстыры-
лады. Отын көлемін терраджоульге ауыстыру кезінде халықаралық стандарттар негізінде есеп-
телген Қазақстан Республикасының Энергетика саласының ерекшелігін ескеріп бейімделген 
ұлттық өзгеру көэффиценттері бойынша Қызмет көрсету жəне энергетика статистикасы 
басқармасының деректері қолданылады. 

3) үшінші кезеңде тераджольмен көрсетілген үй шаруашылығында отынның əр түрі жеке 
алынып, отынның көлемі қолданылған осы түрі бойынша шығарындылар коэффицентіне 
көбейтіледі.

33. Үй шаруашылығының көлік құралдарынан парниктік газдар шығарындыларының көлемін 
анықтау үшін Климаттың өзгеруі бойынша Үкіметаралық сарапшылар тобында (бұдан əрі – 
КӨҮСТ 2006) келтірілген коэффиценттер қолданылады. Жол көліктері үшін CO2, N2O и CH4 
бойынша шығарындылар коэффиценті осы Əдістемеге 3-қосымшада келтірілген.

34. Үй шаруашылығын жылытудан ластаушы заттар шығарындыларының көлемі келесі 
формула бойынша есептеледі:

V (үж)= (Sжылыту \ Рорт. баға)*k, (5)
мұнда;
V (үж) – үй шаруашылығын жылытудан шығарындылар көлемі; 
Sжылыту – үй шаруашылығын жылытуға кеткен шығын көлемі;
Рорт. баға – белгілі бір отын түріне орташа жылдық бөлшек баға;
k – шығарынды коэффиценті.
35. Үй шаруашылығын жылытуға кеткен шығын көлемі тоқсан сайынғы үй шаруашылық-

тарының шығыстары мен табыстары бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқау 
негізінде қалыптастырылатын агрегатталған деректер негізінде анықталады. Отынның белгілі 
бір түріне баға тұтыну тауарлары жəне ақылы көрсетілетін қызметтер бағаларына ай сайынғы 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың негізінде анықталады. Белгілі бір отын түріне 
орташа жылдық бөлшек баға есепті жылдың айлары бойынша нақты қалыптасқан бағадан 
қарапайым орташа арифметикалық ретінде есептеледі. 

36. Үй шаруашылығын жылытудан ластаушы заттардың шығарындыларының көлемін 
анықтау үшін ағымдық есепте КӨҮСТ 2006 Парниктік газдарды түгендеудің ұлттық басқарушы 
принциптерінде келтірілген шығарындылар коэффиценті қолданылады. CO2, N2O и CH4 
шығарындылар коэффиценттері стационарлық жағу үшін осы Əдістемеге 4-қосымшада 
келтірілген.

37. Коммуналдық қалдықтарды орналастыру үшін арнайы қоқыс полигондарынан V(п) 
парниктік газдар шығарындыларының көлемі бойынша ақпаратты климаттың өзгерісі туралы 
БҰҰ негіздемелік конвенциясына жəне Киоттық хаттамаға сəйкес Қазақстан Республикасының 
міндеттеріне сай Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі қалыптастырады. Осы 
көрсеткіш бойынша ақпарат «Монреаль хаттамасымен реттелмейтін, көздерден анторпогендік 
шығарындылар кадастры жəне парниктік газдарды жұтатын абсорбациялар туралы Ұлттық 
баяндамада» жарияланады.

38. Барлық құралатын əдістерді анықтаған соң қарапайым қосу əдісімен əр зат бойынша 
жылына тоннамен атмосфералық ауаға шығарындылардың көлемі анықталады.

2-параграф. Қалдықтар шотының алғашқы көрсеткіштерін қалыптастыру
39. Қалдықтар шоты (бұдан əрі – ҚШ) қалдықтардың пайда болған немесе олармен айна-

лым сəтін бастап қалдықтардың өндірісін жəне тұтынуын тіркейді.
Бұл ретте өндіріс қалдықтарына кəсіпорынның шаруашылық қызмет үдерісінде пайда 

болған қалдықтар жатады. Тұтыну қалдықтарына адамның тiршiлiк əрекетi нəтижесiнде елдi 
мекендерде пайда болған коммуналдық қалдықтар жəне құрамы мен түзілу сипаты жағынан 
осыларға ұқсас басқа да қалдықтар жатады.

40. Ұлттық ерекшелікті жəне деректердің бар болуын ескере отырып, осы Əдістемеге 
5-қосымшада келтірілген, қалдықтар шотының құрамына сəйкес қалдықтар шотын құрастыру 
үшін қажетті негізгі алғашқы көрсеткіштер анықталады. 

41. Қалдықтар шотындағы қалдықтар ақаба сулардан басқа қатты немесе сұйық қалпындағы 
материалдар жатады.

42. Қалдықтар шотына қауіпті жəне қауіпсіз қалдықтардың түзілуі жəне айналымы жөніндегі 
ақпарат кіреді. 

43. Қалдықтардың түзілуі бұл өңдеу, кəдеге жарату жəне көму алдында қалдық ағынына 
түскен шикізат, материалдар мен азық-түлік қалдықтарының жалпы салмағы немесе көлемін 
білдіреді.

44. Пайда болған қалдықтардың жалпы көлемін анықтау үшін келесі формула қолданылады:
V(барлығы) = V(қ) + V(к) + V(и),  (6)

мұнда;
V(барлығы) –қалыптасқан қалдықтардың жалпы көлемі;
V(қ) – экономика салалары бойынша пайда болған өндірістік қалдықтардың көлемі; 
V(к) - пайда болған тұтыну қалдықтардың көлемі;
V(и) - қалдықтар импортының көлемі.
45. Қалдықтар жəне сауда бойынша жалпымемлекеттік статистикасының байқаудың 

деректері қалдықтардың пайда болу шотының көрсеткіштерін қалыптастыру үшін ақпараттың 
негізгі көзі болып табылады.

46. Экономика салалары бойынша өндірістік қалдықтардың көлемі жөніндегі ақпарат жыл 
сайын Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің м.а. 2016 жылғы 29 шілдедегі № 352 
бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14234 
болып тіркелген) қалдықтарды түгендеу есебі бойынша есеп негізінде қалыптастырылады. 
Есепті респонденттің орналасу орны бойынша қоршаған ортаны қорғау саласындағы уəкілетті 
органның аумақтық бөлімшелеріне табиғатты пайдаланушылар тапсырады. 

47. Қауіпті қалдықтарды тасымалдау, кəдеге жарату, сақтау жəне көму мақсатында транс 
шекаралас тасымалдау жəне оларды жоюды бақылау туралы Базель конвенциясында қауіпті 
қалдықтардың 3 деңгейі белгіленеді:

1) жасыл – G индексі;
2) ашық сары - A индексі;
3) қызыл - R индексі;
48. Өндірістік қалдықтар бойынша ақпарат жоғарыда аталған қауіптіліктің 3 деңгейі бойын-

ша қалыптасады жəне мынадай санаттар бойынша: химиялық жəне медициналық қалдықтар, 
радиоактивті қалдықтар, металл қалдықтары, екінші реттік қайта өңдеуге жарайтын металлдық 
емес қалдықтар, кəдеге жаратылған жабдықтар жəне көлік құралдары, өсімдік жəне жануарлар-
дан шыққан қалдықтар, аралас тұрмыстық жəне коммерциялық қалдықтар, минералды-топырақ 
қалдықтары, жанудан қалдықтар, өзге де қалдықтар деп топталады. Өндірістік қалдықтар бой-
ынша деректерді қалыптастыру кезінде келесі жіктелімдер қолданылады: 

ЭҚЖЖ номенклатурасы – олар қалыптасқан экономикалық қызмет түрін сəйкестендіру үшін;
Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2007 жылғы 31 мамырдағы 

№169-п бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 4775 болып тіркелген) жəне əзірленген Қалдықтар жіктеуіші - қалдықтардың қауіпті деңгейін 
жəне материалдар санатын сəйкестендіру үшін қажет. 

49. Тұтыну қалдықтарының көлемі туралы деректерді қалыптастыру үшін коммуналдық 
қалдықтарды жинау жəне шығару жөніндегі жылдық жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаудың деректері ақпараттық база болып табылады. Негізгі жəне (немесе) қосалқы 
қызмет түрлері ЭҚЖЖ - 38 болып табылатын шаруашылық субъектілері байқау объектісі 
болып табылады.

50. Жиналған жəне шығарылған тұтыну қалдықтары қалыптасу көздері бойынша: үй 
шаруашылығының қалдықтары, саябақ қалдықтары, құрылыс қалдықтары, өндіріс қалдықтары 
(тұрмыстық қалдықтарға тең), көше қоқыстары, базар қалдықтары, басқа да қалдықтар бо-
лып бөлінеді.

51. Тұтыну қалдықтары бойынша ақпарат материалдардың санаттары бойынша: ме-
талл, металл емес қалдықтар, кəдеге жаратылған жабдықтар жəне көлік құралдары, аралас 
тұрмыстық жəне коммерциялық қалдықтар, өзге де қалдықтар болып топталады.

52. Еуразия экономикалық одағының құрамына кіретін мүше-елдер арасында қалдықтардың 
импорт жəне экспорт көлемі бойынша деректер Еуразия Экономикалық одағының мүше-
мемлекеттерінің озара тауар саудасы бойынша ай сайынғы статистикалық байқауы негізінде 
анықталады. Еуразия экономикалық одағының мүше-мемлекеттерімен экспорт жəне (не-
месе) импортты жүзеге асыратын шаруашылық субъектілері статистикалық байқау бірлігі 
болып табылады.

53. Еуразия экономикалық одағының мүшесі болып табылмайтын елдер арасындағы 
қалдықтардың импорты жəне экспортының көлемі сауда статистикасы бойынша жалпымем-
лекеттік статистикалық байқау негізінде анықталады.

54. Қалдықтардың экспорты мен импортының көлемі бойынша ақпаратты топтау «ЕАЭО 
Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасына» (бұдан əрі – СЭҚТН ЕАЭО) сəйкес 
жүзеге асырылады.

55. Барлық құрамы анықталғаннан соң, қарапайым қосу əдісімен қалыптасқан қалдықтардың 
көлемі анықталады. Қалыптасқан қалдықтардың жиынтық көлемі тоннамен өлшенеді.

56. Қалдықтармен айналысу қалдықтардың пайда болуын ескерту жəне қалдықтардың 
пайда болуын төмендетуді қосқанда, есеп жəне бақылау, қалдықтарды жинау, сондай-ақ жи-
нау, қайта өңдеу, кəдеге жарату, залалсыздандыру, тасымалдау, сақтау жəне жою бойынша 
қызметтер түрін білдіреді. 

57. Қауіпті қалдықтар бойынша əкімшілік көздердің əкімшілік деректері өндірістік қалдықтар 
айналымы жөніндегі ақпарат көзі болып табылады. Байқалатын бірліктердің кезеңділігі жəне 
аясы жөніндегі ақпарат осы Əдістемеге 46-тармақта келтірілген.

58. Тұтыну қалдықтармен айналысу туралы ақпарат қалдықтарды сұрыптау, кəдеге 
жарату жəне сақтауға беру бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқау негізінде 
қалыптастырылады. Аталған байқау бойынша байқалатын бірліктердің кезеңі жəне айналымы 
осы Əдістемеге 49-тармақта келтірілген.

59. Қайта өңделген, кəдеге жаратылған жəне полигонда орналасқан қалдықтар тонна-
мен өлшенеді.

3-параграф. Қоршаған ортаны қорғауға жұмсалған жалпы шығындар шотының 
алғашқы көрсеткіштерін қалыптастыру

60. Қоршаған ортаны қорғауға жұмсалған шығындар шотын құрастыру үшін қолданылатын 
негізгі алғашқы көрсеткіштер ұлттық жағдайлар мен деректердің бар болуын ескеріп, осы 
Əдістемеге 6-қосымшада келтірілген қоршаған ортаны қорғауға жұмсалған жалпы шығындар 
шотының (шартты мысал мың теңгемен) құрылымына сəйкес анықталады.

61. Қоршаған ортаны қорғауға жұмсалған шығындардың көлеміне қоршаған ортаны 
қорғауға бағытталған негізгі капиталға инвестициялар жəне қоршаған ортаға жұмсалған 
ағымдық шығындар кіреді.

62. Қазақстан Республикасының техникалық реттеу заңнамасына сəйкес жəне «Қоршаған 
ортаны қорғау бойынша қызмет түрлерін жəне шығындарын жіктеу» (The Classifi cation of 
Environmental Protection Activities and Expenditure» (СЕРА 2000)), «Ресурстарды басқару бой-
ынша қызметтерді жіктеу» (Classifi cation of Resource Management Activities (CReMA 2008)) 
жəне «Табиғатты қорғау қызмет түрлерінің жіктеуіші» (Classifi cation of environmental activities 
(CEA 2011))» халықаралық жіктеуіштер негізінде əзірленген жəне бекітілген қоршаған ортаны 
қорғау жəне ресурстарды басқару қызметінің түрлері жəне шығындарының ведомстволық 
жіктеуішіне (бұдан əрі – ҚОҚҚШ ж РБЖ) сəйкес қоршаған ортаны қорғау шығындарына жіктеледі. 
Осы жіктеуіш қоршаған ортаны қорғауды сипаттайтын қызмет түрлерін жіктеуге арналған.

63. ҚОҚҚШ ж РБЖ сəйкес қоршаған ортаны қорғауға өндірістік үдеріс немесе тауар мен 
қызметтерді пайдалану нəтижесінде қоршаған ортаға келтірілген кез-келген шығынның алдын 
алу, төмендету жəне ластауды тоқтату бойынша мақсатты қызметтің барлық түрі кіреді жəне 
табиғатты қорғау қызметінің келесі тоғыз түрлерін:

1) атмосфералық ауаны қорғау жəне климаттың өзгеру мəселелерін; 
2) ақаба суларды тазалауды;
3) қалдықтармен жұмыс істеуді;
4) топырақ, жер асты жəне жер үсті суларын қорғау жəне оңалтуды;

5) шу жəне вибрациялық ықпалды төмендетуді;
6) биоалуандық пен мекендеу ортасын сақтауды;
7) радиация əсерінен қорғауды (сыртқы мемлекеттік қауіпсіздік мəселелерін алып 

тастағанда);
8) ғылыми-зерттеу жұмыстарын;
9) табиғат қорғау қызметінің басқа да бағыттарын біріктіреді.
64. Қоршаған ортаны қорғауға бағытталған негізгі капиталға инвестициялар жəне ағымдық 

шығындар Экономикалық қызмет түрлері бойынша ЭҚЖЖ номенклатурасына жəне ҚОҚҚШ ж 
РБЖ сəйкес табиғатты қорғау қызметі түрлерінің тоғыз бағыты бойынша топталады.

65. Қоршаған ортаны қорғауға жұмсалған жалпы шығындардың көлемі анықтау үшін келесі 
формула қолданылады:

 V(барлығы) = V(инв)+ V(ағым. шығ.), (7)
мұнда;
V(барлығы) – қоршаған ортаны қорғауға жұмсалған жалпы шығындар;
V(инв) – қоршаған ортаны қорғауға бағытталған негізгі қорларға инвестициялар;
V(ағым.шығ.) – қоршаған ортаны қорғауға бағытталған ағымдық шығындар.
66. Кəсіпорындардың статистикалық байқауында қоршаған ортаны қорғауға бағытталған 

негізгі қорларға инвестициялар жəне ағымдық шығындар қоршаған ортаны қорғауға кеткен 
нақты шығындардың алғашқы есебінің деректері негізінде көрсетіледі.

67. Қоршаған ортаны қорғауға бағытталған инвестициялар көлемі жөніндегі ақпарат 
инвестициялық қызмет туралы жыл сайынғы жалпымемлекеттік статистикалық байқау негізінде 
қалаптастырылады. Экономикалық қызмет түрлеріне қарамастан қоршаған ортаны қорғау 
бойынша инвестициялық қызметті жүзеге асыратын шаруашылық субъектілері статистикалық 
байқау бірлігі болып табылады. Табиғатты қорғау қызмет түрлері бойынша шығындарды 
нақтылау ҚОҚҚШ ж РБЖ сəйкес жүзеге асырылады. 

68. Қоршаған ортаны қорғауға бағытталған негізгі капиталға инвестицияларға барлық 
қаржыландыру көздері есебінен жүзеге асырылатын барлық капиталдық салымдар жатады. 
Оларға жаңа құрылысқа, кеңейтуге, қайта жабдықтауға, техникалық қайта жарақтану жəне 
объектілерді модернизациялау, көлік алу, жабдықтар, көлік құралдары жəне басқаларына 
шығындар кіреді. 

69. Қоршаған ортаны қорғау шығындары бойынша қоршаған ортаны қорғауға жұмсалған 
ағымдық шығындар жыл сайынғы жалпымемлекеттік статистикалық байқау негізінде 
қалыптастырылады. Экономикалық қызмет түріне қарамастан, табиғи ресурстарды пайдала-
натын, ластаушы заттар мен өндірістік қалдықтардың шығарындылары мен төгінділері бар 
шаруашылық субъектілері статистикалық байқау бірлігі болып табылады. ҚОҚҚШ ж РБЖ сəйкес 
табиғатты қорғау қызметінің түрлері бойынша ағымдық шығындар нақтыланады. 

70. Қоршаған ортаны қорғау бойынша ағымдық шығындарға қоршаған ортаның қорғау 
қызметімен байланысты шаруашылық субъектілерінің ағымдық (эксплуатациялық) шығындары 
жатады.

Қоршаған ортаны қорғау бойынша қызметпен байланысты шаруашылық субъектілердің қор-
шаған ортаға жұмсалған ағымдық шығындарға ағымдық (эксплуатациялық) шығындар жатады.

Қоршаған ортаны қорғауға жұмсалған ағымдағы шығындардың құрамына:
қоршаған ортаны қорғау бойынша негізгі қорларды ұстау жəне пайдалану (олардың модер-

низациясына жəне қайта жаңғыртылуына кеткен шығындарды қоспағанда) табиғатты қорғау 
қорларын пайдалану кезінде қолданылатын шикізат, материалдар мен басқа да өнімдер, отын 
жəне электр энергиясы, осы қорларды ағымдағы жөндеуге, аталған қорларға қызмет көрсететін 
персоналды ұстауға жұмсалған шығындар, табиғатты қорғау имараттары жəне жабдықтарына 
қатысты сақтандыру бойынша төлемдер;

өз күшімен өндіріс жəне тұтыну қалдықтарын жинау, сақтау/көму жəне қайта өңдеу немесе 
залалсыздандыру, жою жəне орналастыруға жұмсалатын шығындар; 

қоршаған ортаға зиянды əсерлерді өз күшімен бақылау жəне мониторингілеу іс-шараларын 
ұйымдастыру, ғылыми-техникалық зерттеулер, ұйымда қоршаған ортаны қорғау қызметін 
басқару;

бұрын жүргізілген шаруашылық қызметтер нəтижесінде бұзылған қоршаған ортаның сапа-
сын сақтау жəне қалпына келтіру бойынша ағымдық іс-шаралар;

қоршаған ортаға зиянды əсер етуді төмендету үшін өзге де ағымдық іс-шаралар бойын-
ша шығындар кіреді.

71. Қоршаған ортаны қорғауға жұмсалған жалпы шығындар ЭҚЖЖ жіктеуішіне сəйкес 
экономикалық қызмет түрлері бойынша жəне ҚОҚҚШ ж РБЖ сəйкес табиғатты қорғау қызмет 
түрлерінің тоғыз бағыты бойынша топталады.

72. Негізгі қорларға инвестицияларды жəне қоршаған ортаға жұмсалған ағымдық 
шығындарды анықтағаннан кейін қарапайым қосу əдісімен жылына мың теңгемен қоршаған 
ортаға жұмсалған жалпы шығындар көлемі анықталады.

4-тарау. Деректерді редакциялау
73. ҰШЖ-да экологиялық шотты құру үшін алғашқы деректердің көрсеткіштерін сапалы 

қалыптастыру мақсатында деректерді көп деңгейлі бақылау (редакциялау, түзету, импутация) 
жүйесі қолданылады. Көп деңгейлі бақылау өткізу экологиялық шотты құру үшін қажетті ақпарат 
ҰШЖ-да жалпымемлекеттік жəне ведомстволық статистика, əкімшілік деректері сияқты əр түрлі 
көздерден қалыптасуына байланысты қате жəне дəйекті емес деректерді табуға бағытталған 
маңызды іс шара болып табылады. Деректерді редакциялау жəне импутациялау микро жəне 
макро редакциялау деңгейінде жүзеге асырылады. 

74. Бақылау жолдары жəне əдістері Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі 
Статистика комитеті төрағасының міндетін атқарушының 2016 жылғы 29 наурыздағы № 51 
бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13626 
болып тіркелген) «Өндіріс жəне қоршаған ортаны қорғау статистикасында деректерді редакци-
ялау бойынша əдістемеге» (бұдан əрі – Редакциялау əдістемесі) негізделген.

75. Атмосфераға шығарындылар жəне қалдықтар шоттары бойынша респондентттерді 
толығымен қамту статистикалық ақпарат ретінде ұсынылатын жалпы стандартты талаптар 
негізінде Редакциялау əдістемесіне сəйкес микроредакциялау деңгейінде жүзеге асырыла-
ды. Қоршаған ортаға кеткен ағымдық шығындар бойынша алғашқы көрсеткіштердің сапасы 
жəне дəйектілігін қамтамасыз ету деректерді қалыптастыру ерекшеліктерін ескере отырып, 
деректерді редакциялау жолымен жүзеге асырылады.

76. Белгілі бір себептермен аумақтық органдар мамандарының зерттелетін қоршаған орта-
ны қорғау шығындары бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқау бойынша зерттелетін 
жиынтықтар (респонденттер) бойынша байқауды толық қамтуды қамтамасыз етпеуі қоршаған 
ортаға жұмсалған ағымдық шығындарды қалыптастыру кезінде жіберілетін мүмкін болатын қате 
көздері болып табылады, себебі статистикалық байқау бойынша жеке каталогқа шаруашылық 
субъектілерінің барлық экономикалық қызмет түрлері кіреді. 

Жетіспейтін респонденттерді табу үшін сүрек дайындау жəне орман өсіру мен ор-
ман шаруашылығы жұмыстарын жүргізу, аңшылық пен аулау шығындары бойынша 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаулар арасында бақылау жүзеге асырылады. 
Статистикалық нысандар арасындағы бақылау жеке каталогты салғастыру арқылы жүзеге 
асырылады. Импутация ережесі негізінде байқалатын бірліктер толық қамтамасыз етілмеген 
жағдайда статистикалық байқаудың жетіспеген бірліктері жеке каталогқа толтыру жолымен 
қателерді жөндеу жүзеге асырылады. Байқаудың жетіспеген бірліктерінің деректері жоғарыда 
аталған статистикалық нысандарының алғашқы деректерін ауыстыру жолымен қоршаған ортаға 
жұмсалған ағымдық шығындарға қосылады.

5. Деректерді тарату жəне жариялау
77. Экологиялық шоттар бойынша жəне деректерді жариялау мен ақпараттарды ұсыну 

физикалық жəне құндық мəндерде кесте түрінде бөлек, сондай-ақ кешенді физикалық жəне 
құндық деректері бар, ақпарат келісілген форматта ұсынылған, деректерді аралас форматта 
(гибридтік кесте түрінде) ұсыну қарастырылған. Деректерді ұсыну белгілі бір тақырып бойынша 
(мысалы, атмосфераға шығарындылар, қалдықтар жəне қоршаған ортаға жұмсалған шығындар) 
ақпараттың кең спекторын қамтиды, түрлі тақырыптар бойынша ақпаратты салыстырады, 
сондай-ақ физикалық болсын, құндық болсын деректерді қолданатын көрсеткіштерді шығарады.

78. ҰШЖ экологиялық шотты құрастыру кезінде қолданылатын жалпымемлекеттік 
статистикалық байқау негізінде қалыптастырылатын ақпарат алдын ала бекітілген ақпаратты 
шығару мерзіміне сəйкес жарияланады. Ақпарат барлық пайдаланушылар үшін бір уақытта 
Комитеттің интернет-ресурсында статистикалық бюллетендер, жедел-ақпараттар, баспасөз 
хабарламалары жəне жинақтар түрінде орналастырылады. 

Əкімшілік деректер негізінде қалыптастырылатын статистикалық ақпарат мемлекеттік 
органдардың интернет ресурстарында жарияланады.

Жарияланымда пайдаланушылар үшін қысқаша əдіснамалық түсініктемелер қоса 
шығарылады.

Ұлттық шоттар жүйесінде экологиялық шоттарды құрастыру үшін қажетті алғашқы көрсеткіштерді қалыптастыру бойынша əдістемеге 1-қосымша 
 ЭЭЕЖ деректер ағынының жүйесі (алғашқы деректерден шоттарға)

Ұлттық шоттар жүйесінде экологиялық шоттарды құрастыру үшін қажетті алғашқы көрсеткіштерді қалыптастыру бойынша əдістемеге 2-қосымша

Ұлттық шоттар жүйесінде экологиялық шоттарды құрастыру үшін қажетті алғашқы көрсеткіштерді қалыптастыру бойынша əдістемеге 3-қосымша 
Жол көліктері үшін үнсіз келісім бойынша CO2, N2O и CH4 шығарындылар коэффициенттері 

Жол көліктері үшін үнсіз келісім бойынша CO2, N2O и CH шығарындылар коэффициенттері жəне белгісіздік диапазондары
Отынның түрі Үнсіз келісім бойынша (кг/ТДж) Төменгі Жоғарғы

Автомобиль бензині 69 300 67 500 73 000
Бензин/ дизель отыны 74 100 72 600 74 800
Сұйылтылған мұнай газы 63 100 61 600 65 600
Керосин 71 900 70 800 73 700
Майлау материалдары 73 300 71 900 75 200
Сығылған табиғи газ 56 100 54 300 58 300
Сұйылтылған табиғи газ 56 100 54 300 58 300

Жол көліктері үшін үнсіз келісім бойынша N2O и CH4 шығарындылар коэффициенттері 
Отынның түрі / 

Көлік құралдарының репрезентативті санаты
CH4  (кг/ТДж) N2O  (кг/ТДж)

Үнсіз келісім бойынша Төменгі Жоғарғы Үнсіз келісім бойынша Төменгі Жоғарғы
Автомобиль бензині – бақыланбайтын 33 9,6 110 3,2 0,96 11
Автомобиль бензині – тотығу катализаторы 25 7,5 86 8,0 2,6 24
Автомобиль бензині – жүріп өткен жолы аз жеңіл жүк көлігі, 1995 
жылғы немесе кейін өндірілген

3,8 1,1 13 5,7 1,9 17

Бензин/ дизель отыны 3,9 1,6 9,5 3,9 1,3 12
Табиғи газ 92 50 1540 3 1 77
Сұйылтылған мұнай газы 62 нд нд 0,2 нд нд
Этанол, жүк көлігі, АҚШ 260 77 880 41 13 123
Этанол, автомобильдер, Бразилия 18 13 84 нд нд нд

Ұлттық шоттар жүйесінде экологиялық шоттарды құрастыру үшін қажетті алғашқы көрсеткіштерді қалыптастыру бойынша əдістемеге 4-қосымша 
Тұрақты өртеу үшін үнсіз келісім бойынша CO2, N2O и CH4 шығарындылар коэффициенттері 
Коммуналдық/ауыл/орман/балық шаруашылығы жəне балық өсірушілік санаттарындағы

Тұрақты өртеу үшін үнсіз келісім бойынша шығарындылар коэффициенттері 
(төменгі жану жылуы негізінде ТДж-ға парниктік газдың кг)

Отын CO2 CH4 N2O
Шығар. 

Коэфф. ҮКБ
Төменгі шек Жоғарғы 

шек
Шығар.

Коэфф. ҮКБ
Төменгі шек Жоғарғы 

шек
Шығар.

Коэфф. ҮКБ
Төменгі шек Жоғарғы 

шек
Шикі мұнай 73 300 71 100 75 500 10 3 30 0,6 0,2 2
Оримульсия r 77 000 69 300 85 400 10 3 30 0,6 0,2 2
Сұйылтылған табиғи газ r 64 200 58 300 70 400 10 3 30 0,6 0,2 2

Бе
нз
ин

Автобензин r 69 300 67 500 73 000 10 3 30 0,6 0,2 2
Авиабензин r 70 000 67 500 73 000 10 3 30 0,6 0,2 2
Реактивті қозғалт-қыштарға 
арналған бензин

r 70 000 67 500 73 000 10 3 30 0,6 0,2 2

Реактивті қозғалт-қыштарға арналған керосин r 71 500 69 700 74 400 10 3 30 0,6 0,2 2
Керосинның б.т. 71 900 70 800 73 700 10 3 30 0,6 0,2 2
Тақтас майы 73 300 67 800 79 200 10 3 30 0,6 0,2 2
Газойль/Диз. отын 74 100 72 600 74 800 10 3 30 0,6 0,2 2
Өртенгіш мазут 77 400 75 500 78 800 10 3 30 0,6 0,2 2
Сұйылтылған мұнай газы 63 100 61 600 65 600 5 1,5 15 0,1 0,03 0,3
Этан 61 600 56 500 68 600 5 1,5 15 0,1 0,03 0,3
Нафта 73 300 69 300 76 300 10 3 30 0,6 0,2 2
Битум 80 700 73 000 89 900 10 3 30 0,6 0,2 2
Майлау материалдары 73 300 71 900 75 200 10 3 30 0,6 0,2 2
Мұнай коксы r 97 500 82 900 115 000 10 3 30 0,6 0,2 2
Қайта өңделген мұнай шикізаты 73 300 68 900 76 600 10 3 30 0,6 0,2 2

Ба
сқ
а 
да

 
мұ

на
й 

өн
ім
де
рі

Мұнай зауыттық газ n 57 600 48 200 69 000 5 1,5 15 0,1 0,03 0,3
Қатты парафиндер 73 300 72 200 74 400 10 3 30 0,6 0,2 2
Уайтспирит жəне СОТК 73 300 72 200 74 400 10 3 30 0,6 0,2 2
Басқа мұнай өнімдері 73 300 72 200 74 400 10 3 30 0,6 0,2 2

Антрацит 98 300 94 600 101 000 300 100 900 1,5 0,5 5
Кокс. көмір 94 600 87 300 101 000 300 100 900 1,5 0,5 5
Битумды көмірдің басқа түрлері 94 600 89 500 99 700 300 100 900 1,5 0,5 5
Жартылай битумды көмір 96 100 92 800 100 000 300 100 900 1,5 0,5 5
Лигнит 101 000 90 900 115 000 300 100 900 1,5 0,5 5
Жанғыш тақтатас жəне битум құмы 107 000 90 200 125 000 300 100 900 1,5 0,5 5
Брикеттелген қоңыр көмір n 97 500 87 300 109 000 n 300 100 900 1,5 0,5              5

Патенттелген отын 97 500 87 300 109 000 300 100 900 1,5 0,5 5

Ко
кс Пеш жəне лигнит коксы r 107 000 95 700 119 000 300 100 900 n 1,5 0,5 5

Газды кокс r 107 000 95 700 119 000 r 5 1,5 15 0,1 0,03 0,3
Көмір қарамайы n 80 700 68 200 95 300 n 300 100 900 r 1,5 0,5 5

Ту
ын

ды
 

га
зд
ар

Зауыттық газ n 44 400 37 300 54 100 5 1,5 15 0,1 0,03 0,3
Кокстық газ n 44 400 37 300 54 100 5 1,5 15 0,1 0,03 0,3
Домна газы n 260 000 219 000 308 000 5 1,5 15 0,1 0,03 0,3
Балқыту пештерінің оттек газы n 82 000 145 000 202 000 5 1,5 15 0,1 0,03 0,3

Табиғи газ 56 100 54 300 58 300 5 1,5 15 0,1 0,03 0,3
Тұрмыстық қалдықтар (биологиялық емес фракциялар) n 91 700 73 300 121 000 300 100 900 4 1,5 15
Өндіріс қалдықтары n 143 000 110 000 183 000 300 100 900 4 1,5 15
Мұнай қалдықтары n 73 300 72 200 74 400 300 100 900 4 1,5 15
Шымтезек 106 000 100 000 108 000 n 300 100 900 n 1,4 0,5 5

Қа
тт
ы 

от
ын

Сүрек/сүрек қалдықтары n 112 000 95 000 132 000 300 100 900 4 1,5 15
Сақар (Қара сақар) n 95 300 80 700 110 000 n 3 1 18 n 2 1 21
Алғашқы қатты биомассаның басқа түрлері n 100 000 84 700 117 000 300 100 900 4 1,5 15
Ағаш көмірі n 112 000 95 000 132 000 200 70 600 1 0,3 3

Сұ
йы

қ 
от
ын

Биобензин n 70 800 59 800 84 300 10 3 30 0,6 0,2 2
Био-дизотыны n 70 800 59 800 84 300 10 3 30 0,6 0,2 2
Сұйық био отынның басқа түрлері n 79 600 67 100 95 300 10 3 30 0,6 0,2 2

Би
ог
аз Газ органикалық қалдықтардан n 54 600 46 200 66 000 5 1,5 15 0,1 0,03 0,3

Кəріз жүйесінің газы n 54 600 46 200 66 000 5 1,5 15 0,1 0,03 0,3
Басқа биогаздар n 54 600 46 200 66 000 5 1,5 15 0,1 0,03 0,3

Ө
зг
е 

де
 Тұрмыстық қалдықтар (биомасса фракциясы) n 100 000 84 700 117 000 300 100 900 4 1,5 15

(Соңы 32-бетте) 
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Ұлттық шоттар жүйесінде экологиялық шоттарды құрастыру үшін қажетті алғашқы көрсеткіштерді қалыптастыру бойынша əдістемеге 5-қосымша
 

Қалдықтар шотының құрылымы (шартты мысал тоннамен)
Қалдықтардың физикалық ресурстар кестесі 

Ұлттық шоттар жүйесінде экологиялық шоттарды құрастыру үшін қажетті алғашқы көрсеткіштерді қалыптастыру бойынша əдістемеге 6-қосымша

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 14 қарашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14417 болып 
енгізілді.

(Соңы. Басы 31-бетте) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ СТАТИСТИКА 

КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 21 қазан              №245             Астана қаласы

Құрылыс қызметінің көрсеткіштерін қалыптастыру 
бойынша әдістемені бекіту туралы

«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы 
Заңының 12-бабының 5) тармақшасына жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 
24 қыркүйектегі № 1011 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық экономи-
ка министрлігі туралы ереженің 17-тармағының 258) тармақшасына сəйкес, бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Құрылыс қызметінің көрсеткіштерін қалыптастыру бойынша 
əдістеме бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Өндіріс 
жəне қоршаған орта статистикасы басқармасы Заң басқармасымен бірлесіп заңнамада белгі-
ленген тəртіппен:

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

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

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде баспа жəне 
электрондық түрде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкіне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Қазақста н Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Өндіріс 
жəне қоршаған орта статистикасы басқармасы осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экон омика министрлігі Статистика комитетінің құрылымдық бөлімшелеріне жəне аумақтық ор-
гандарына жұмыс бабында басшылыққа алу жəне пайдалану үшін жеткізсін.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының орынбасарына (Г.М. Керімханова) 
жүктелсін.

5. Осы бұйрық оның алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің төрағасы Н.АЙДАПКЕЛОВ

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2016 жылғы 21 қазандағы №245 бұйрығымен бекітілді 

Құрылыс қызметінің көрсеткіштерін қалыптастыру бойынша əдістеме
1-бөлім. Жалпы ережелер

1. Құрылыс қызметінің көрсеткіштерін қалыптастыру бойынша əдістеме (бұдан əрі – 
Əдістеме) халықаралық стандарттарға сəйкес қалыптастырылатын жəне «Мемлекеттік ста-
тистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңына (бұдан əрі 
– Заң) сəйкес бекітілетін статистикалық əдіснамаға жатады.

2. Осы Əдістеме жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың шеңберінде құрылыс 
қызметі көрсеткіштерінің жыл сайынғы жəне ағымдағы есептеулерінің негізгі тəсілдерін 
белгілейді.

3. Осы Əдістеменің мақсаты құрылыс саласының статистикалық көрсеткіштерін жинау, 
есепке алу жəне қалыптастыру бойынша бірыңғай тəсілдерді əзірлеу жəне халықаралық 
стандарттарға сəйкес деректердің салғастырылуын қамтамасыз ету болып табылады.

4. Əдістеме Еуростат дайындаған «Құрылыс өндірісінің ай сайынғы индексін қалыптастыру 
бойынша нұсқаулардың» қағидаттары мен ұсынымдарын ескере отырып əзірленген.

5. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті (бұдан 
əрі – Комитет) жəне оның аумақтық органдары Əдістемені құрылыс қызметінің көрсеткіштерін 
қалыптастыру кезінде қолданады.

6. Осы Əдістемеде келесі анықтамалар пайдаланылады:
1) құрылыс – əдетте, бірыңғай жобалау-сметалық құжаттама бойынша құрылыс, кеңейту 

жəне қайта жаңарту жүзеге асырылатын, оған белгіленген тəртіпте жеке құрылыс титулы (не-
месе оны алмастыратын құжат) бекітілетін ғимараттар мен имараттардың (объектілердің) 
жиынтығы;

2) құрылыстың кезегі – ғимараттар, имараттар жəне құрылғылар тобынан тұратын, оларды 
пайдалануға енгізу жобамен қарастырылған өнімдер немесе қызмет көрсету шығарылымын 
қамтамасыз ететін құрылыстың бөлігі. Құрылыс кезегі бойынша жобалық құжаттама белгіленген 
тəртіпте бекітуге жатады;

3) құрылыстың объектісі – өзіндік объектілік смета құрастырылатын құрылысқа (қайта 
жаңартуға, кеңейтуге) арналған оған жататын барлық жабдықтарымен, мүкəммалдарымен, 
аспаптарымен, галереяларымен, жол өтпелерімен, ішкі инженерлік желілерімен жəне ком-
муникацияларымен бірге жеке ғимарат немесе имарат. Басқа жұмыстардың түрлері де 
(тік жоспарлау, сыртқы инженерлік желілер, құрылыс алаңын абаттандыру) жеке құрылыс 
объектілері болып саналады;

4) мердігер – қызметтің тиісті түріне лицензиясы бар, мердігерлік шарт немесе тапсырыс 
берушімен жасалатын мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша құрылыс саласында 
мердігерлік жұмыстарды орындайтын жеке немесе заңды тұлға;

5) мердігерлік шарт (келісімшарт) – тапсырыс берушінің қолы қойылған кепілдемелер, 
қосымшалардың барлығын өзіне қамтитын құжат;

6) тапсырыс беруші – өзінің немесе коммерциялық мақсатта мемлекеттің мұқтажы үшін 
кəсіпорындар, ғимараттар, имараттардың құрылысы бойынша жобаны іске асыруды жүзеге 
асыруға инвестормен (не өзі инвестор болып табылатын) уəкілетті жеке немесе заңды тұлға; 

7) тұрғын үй (пəтер) – үйдің тұрғын жəне тұрғын емес алаңын есепке алатын тұрақты тұруға 
арналған жəне пайдаланылатын жеке бөлме (пəтер).

2-бөлім. Құрылыс қызметінің көрсеткіштерін қалыптастыру қағидаттары
7. Құрылыс қызметі жаңа ғимараттар мен имараттарды, өзге де құрылыс нысандарын құру 

бойынша, сондай-ақ қолданыстағы ғимараттар мен имараттарды кеңейту жəне реконструкци-
ялау жөніндегі қызмет ретінде анықталады.

8. Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші (бұдан əрі - ЭҚЖЖ) F секциясы 41-
43 бөлімдері топтамаларының біріне жататын, негізгі жəне қосалқы экономикалық қызмет 
түрлерінің сипатына сəйкес бөлінген кəсіпорындар «Құрылыс» қызмет түрінің жіктемелік 
бірлігі болып табылады.

9. Орындалған құрылыс жұмыстарының көлемі жөніндегі статистикалық ақпарат 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаулар жəне құрылыс жұмыстарының бағалау көлемінің 
(жете есептеу) деректері негізінде қалыптастырылады.

Зерттеу зерттелетін бірліктердің келесі санаттары бойынша жүзеге асырылады:
1) негізгі жəне қосалқы экономикалық қызмет түрлерінің коды 41-43 «Құрылыс» болып 

табылатын ірі жəне орта кəсіпорындар бойынша (ай сайын);
2) негізгі жəне қосалқы экономикалық қызмет түрлерінің коды 41-43 «Құрылыс» болып 

табылатын шағын кəсіпорындар бойынша (тоқсан сайын);
3) негізгі жəне қосалқы бойынша экономикалық қызмет түрлерінің коды 41-43 «Құрылыс» 

болып табылатын ірі, орта жəне шағын кəсіпорындар бойынша (жылына бір рет).

10. Құрылыс жұмыстарының көлеміне жасалған мердігерлік құрылыс шарттары бойын-
ша құрылыс қызметін жүзеге асыратын кəсіпорындар орындаған құрылыс жұмыстарының 
құны кіреді.

11. Статистикалық нысандарда мердігерлік жəне қосалқы мердігерлік құрылыс жұмыстары-
ның көлемі алғашқы бухгалтерлік есеп жəне тапсырыс беруші мен мердігер арасында 
қол қойылған нақты құрылыс жұмыстарының құны туралы тиісті құжаттардың (Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 19 наурыздағы № 229 бұйрығымен 
бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10795 болып 
тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 15 мамырда жарияланған) 
Тапсырыс берушінің (құрылыс салушының) қызметін ұйымдастырудың жəне функцияларын 
жүзеге асырудың қағидаларына сəйкес «Орындалған құрылыс жұмыстарын қабылдау актісі» 
жəне «Орындалған құрылыс жұмыстарының құны жəне шығындары туралы анықтама») 
негізінде көрсетіледі.

12. Құрылыс-монтаж жұмыстары екі тəсілмен жүзеге асырылады:
1) Құрылыстың мердігерлік тəсілін үнемі жұмыс істейтін құрылыс ұйымдары немесе құрылыс 

жұмыстарын іске асыруға лицензиясы бар ұйымдар қолданады. Құрылысты жүзеге асыратын 
кəсіпорындар немесе ұйымдар тапсырыс беруші, ал құрылыс ұйымдары мердігерлер ретінде 
қарастырылады. Тапсырыс беруші мен мердігер арасындағы өзара қарым-қатынастар жаңа 
объектілердің құрылысына, қолданыстағыларды реконструкциялау жəне кеңейтуге жасалған 
мердігерлік шарт арқылы реттеледі.

2) Құрылыстың шаруашылық тəсілі мердігерлік ұйымның қатысуынсыз, өз бетімен өзінің 
қажеттіліктері үшін құрылыс-монтаж жұмыстарын жəне жөндеу-құрылыс жұмыстарын жасайтын, 
құрылыс үшін қаражаттары бар кəсіпорын арқылы сипатталады. Халықтың өз күшімен жасалған 
құрылыс-монтаж жəне жөндеу-құрылыс жұмыстары құрылыстың шаруашылық тəсіліне жатады.

13. Қосалқы экономикалық қызмет түрі «Құрылыс» болып табылатын кəсіпорындармен 
жасаған, мердігерлік шарт бойынша орындалған құрылыс жұмыстары құрылыс жұмыстарының 
көлеміне жатады.

14. Өз мұқтаждары үшін орындалған құрылыс-монтаждау жұмыстарына шаруашылық 
тəсілі арқылы жүзеге асырылатын, негізгі жəне қосалқы экономикалық қызмет түрлері 
«Құрылыс» болып табылатын кəсіпорындардың мердігерлік құрылыс шартынан тыс орындаған 
жұмыстары жатады.

15. Өз мұқтаждары үшін шаруашылық əдісімен орындалған өндірістік үй-жайлардың 
жəне негізгі құралдардың ағымдағы жөндеуі аралық тұтыну болып саналады жəне құрылыс 
жұмыстарының көлеміне кірмейді.

16. «Жасыл» құрылыста орындалған құрылыс жұмыстарының көлеміне жаңа технологи-
яларды қолдана отырып жəне қоршаған ортаға аз əсер ететін (терможаңғырту, жылылықты 
сақтау, энергетикалық тиімді жəне энергия жинағыш бағдарлар, соның ішінде жаңартылатын 
энергия көздері, сонымен қатар экологиялық таза құрылыс материалдары) құрылыс жұмыс-
тары ның құны жатады.

Ғимараттардың, құрылыстардың, имараттардың жылу энергиясы ысырабының азаюына 
əкелетін, олардың жылу техникалық сипаттамасын жақсарту бойынша іс-шара терможаңғырту 
болып табылады.

17. Құрылыс жұмыстарының көлеміне келесі: 
1) құрылыс сметасында қарастырылмаған жұмыстардың;
2) ақауларды жою жəне сапасыз орындалған құрылыс-монтаж жұмыстарын қайта жүргізу 

бойынша жұмыстар жəне басқа да жұмыстардың;
3) жөнделетін жəне жөндеуден өтетін құрал-жабдықтардың құны, сонымен қоса 

жабдықтарды жинақтастыру үшін құрылыста сатып алынған жəне дайындалған бұйымдардың;
4) қосалқы өндірістердің жəне қызмет ететін шаруашылықтардың өнімдері мен қызмет-

терінің;
5) іске тігіліп үлгермеген, əкелінген немесе құрылыс алаңында жасалған бөлшектер, блок-

тар, конструкциялар жəне құрылыс материалдарының;
6) тапсырыс берушілерден аванстық аударымдарының;
7) мердігерлік ұйымдардың өндірістік базасын дамытуға, сондай-ақ əлеуметтік инфрақұры-

лым объектілерін құруға тапсырыс берушіден алынған қаражаттардың;
8) жұмыстардың өзіндік құнына кірмейтін қосылған құн салығының жəне өзге де салықтар 

сомасының;
9) мұнай жəне газ ұңғымаларын бұрғылаумен, сондай-ақ ұңғымаларды өңдеумен (су 

ұңғымаларын бұрғылау – Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің коды - 42.21 
қоспағанда), сынақ жəне барлау мақсатында бұрғылау бойынша қосымша жұмыстар, мұнай 
жəне газ ұңғымаларының негізін салу, цементтеумен байланысты жұмыстардың;

10) топырақ құнарлылығын қалпына келтіру, көмір шахталары қызметінің зардаптарын 
(топырақ шөккеннен кейінгі ойпаттарды, көлдерді, сазды, жəне басқаларды жою) жою бой-
ынша жұмыстардың;

11) құрылыс-монтаж ұйымдарына машиналар, механизмдер мен механизмдік құралдарды, 
қозғалмалы шеберханалар мен жалға алу шартындағы өзге құрал-жабдықтарды (қызмет ететін 
персоналсыз) ұсыну бойынша қызметтердің;

12) құрылыс алаңынан тыс жасалатын (мысалы, қоймадағы мердігерлік ұйымдардың 
қосалқы өндірістері жəне қызмет ететін шаруашылықтары үшін) тиейтін-түсіретін жəне 
өзге қосымша жұмыстар, сонымен қоса кеніштерде жəне өзге өнеркəсіптік, көлік жəне өзге 
кəсіпорындар мен қосалқы өндірістерде құрылыс машиналары мен механизмдері жұмыс-
тарының;

13) мұнай-газ секторы құрал-жабдықтарының (магистралдық газ құбырлары, мұнай 
құбырлары мен мұнай өнiмдерiнің құбырлары) құндары кірмейді.

18. Магистральдық құбырлар құрылысы құбырларды монтаждау жəне орнату бойынша 
құрылыс жұмыстарын қамтиды. Бұл ретте орындалған жұмыстардың көлеміне мердігер өз 
есебінен жабдықтарды сатып алу, сондай-ақ оның құнын «Орындалған құрылыс жұмыстарының 
қабылдау актісіне» енгізген жағдайларын қоспағанда, құрал-жабдықтар (магистральдық газ 
құбырлары, мұнай құбырлары жəне мұнай өнімдерінің құбырлары) құны кірмейді. Номиналды 
диаметрі DN 500 (болат құбырлар мен диаметрі 500 мм астам фасондық бұйымдар) болатын, 
тапсырыс беруші жеткізуге тиісті магистральдық құбырлар жабдық болып саналады.

1-параграф. Құрылыс қызметінің негізгі көрсеткіштері
19. Құрылыс қызметінің негізгі көрсеткіштері:
1) мердігерлік құрылыс ұйымдарының саны;
2) бас, тікелей жəне қосымша мердігерлік келісімшарттар бойынша орындалған барлық 

қаржыландыру көздері есебінен жаңа объектілер құрылысы, күрделі жəне ағымдағы жөндеу, 
реконструкциялау, тұрғын жəне тұрғын емес ғимараттарды жəне инженерлік имараттарды 
жаңғырту бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары, сондай-ақ өзге де мердігерлік жұмыстар 
кіретін құрылыс жұмыстарының (көрсетілген қызметтердің) көлемі.

3) құрылыс жұмыстарының нақты көлем индексі - талданатын кезеңде орындалған құрылыс 
жұмыстары көлемінің алдыңғы кезеңге өзгеруін сипаттайтын салыстырмалы көрсеткіш;

4) құрылыс-монтаж жұмыстарының көлемі - ғимараттар мен имараттарды тұрғызу, 
кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру бойынша құрылыс жұмыстары; 
энергетикалық, технологиялық жəне басқа да жабдықтарды монтаждау жұмыстары; 

5) күрделі жөндеу бойынша құрылыс жұмыстарының көлемі - ғимараттарды (имараттарды) 
жөндеу оның ресурстарын қалпына келтіру мақсатында ауыстырумен, қажет болған жағдайда, 
құрылымдық элементтер мен инженерлік жабдықтар жүйелерін, сондай-ақ пайдалануға 
көрсеткіштерінің өнімділігін арттыру;

6) ағымдағы жөндеу бойынша құрылыс жұмыстарының көлемі – жүйелерді түзету, 
қорғаныш жабындысын қалпына келтіру жəне ұсақ зақымдарды жою арқылы ғимараттар 
мен имараттардың пайдалану сапасын ұстап тұру бойынша жөндеу-құрылыс жұмыстары 
болып табылады.

Құрылыс жұмыстары көлемінің көрсеткіштері өз кезегінде келесі бөліністерге:
1) тұрғын, тұрғын емес ғимараттар жəне имараттарға бөлінуімен жұмыс түрлерінің 

құрылымына (құрылыс-монтаж жұмыстары, күрделі жəне ағымдағы жөндеу);
2) салынып жатқан объектілер түрлері бойынша, негізгі құралдардың мақсатына байла-

нысты, яғни жұмыс істейтін экономикалық қызмет саласы бойынша;

3) ЭҚЖЖ кодтары 41-43 «Құрылыс» сəйкес құрылыс жұмыстарының (көрсетілетін 
қызметтерінің) түрлері бойынша;

4) əкімшілік-аумақтық объектілер (аудан, облыс, республика);
5) қызметкерлер саны бойынша кəсіпорындардың өлшемділіктері (шағын, орта, ірі);
6) меншік нысандары мен түрлері бойынша (мемлекеттік, жеке меншік, шетелдік) бөлінеді.

2-параграф. Құрылыс жұмыстарының көлемін бағалау
20. Ай сайын орындалған құрылыс жұмыстары көлемінің статистикалық көрсеткіштерін 

бағалау үшін жете есептеу жүзеге асырылады.
21. Жете есептеу кəсіпорындардың толық қамтылуы, тоқсандық көлемді алғанға дейін 

шағын кəсіпорындарға аралық көлемі, сондай-ақ жеке кəсіпкерлер жүзеге асыратын құрылыс 
жұмыстарының көлемі бойынша жүзеге асырылады. Есептеу əрбір жеке ЭҚЖЖ жəне өңірлер 
бойынша кезең-кезеңмен жүзеге асырылады.

22. Құрылыс жұмыстарының көлемін толық қамтылмауына жете есептеу орта жəне ірі 
кəсіпорындар үшін орташа мəн бойынша импутация əдісімен жүзеге асырылады.

Бірінші кезеңде жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың жеке каталогынан құры-
лыс жұмыстарының (көрсетілетін қызметтерінің) көлемі бойынша айлық кезеңдегі ірі 
кəсіпорындардың санынан есепті кезеңде негізгі экономикалық қызмет түрі «Құрылыс» 
(ЭҚЖЖ коды 41-43) жəне белсенділік белгісі «1» (Белсенді) есеп тапсырмаған кəсіпорындар 
таңдап алынады.

Екінші кезеңде есеп тапсырған кəсіпорындардың базасынан ағымдағы жəне алдыңғы 
ай үшін экономикалық қызмет жəне қызметкерлердің санымен ұқсас ірі есеп тапсырмаған 
кəсіпорындар таңдап алынады. Таңдалған кəсіпорындар кесімді əдісін пайдалана отырып, экс-
тремалды жоғары жəне төмен мəндердің əсерін төмендету мақсатында құрылыс жұмыстарының 
көлемінің ең көп жəне аз мəндері бар респонденттері алынып тасталады.

Үшінші кезеңде орташа мəні ағымдағы жəне алдыңғы айға əрбір ЭҚЖЖ бойынша құрылыс 
жұмыстарының көлемі анықталады. Ағымдағы ай үшін құрылыс жұмыстары көлемінің орташа 
мəні мынадай формула бойынша есептеледі:

 (1)
мұндағы:

 - ЭҚЖЖ кодтары 41 «Ғимараттар құрылысы», 42 «Азаматтық құрылыс», 43 
«Мамандан дырылған жұмыстар» бойынша ағымдағы айдағы құрылыс көлемінің орташа мəні;

Vt - ағымдағы айдағы құрылыс жұмыстарының көлемі;
n - кəсіпорындар саны.
Өткен айдағы құрылыс жұмыстары көлемінің орташа мəні ұқсас жолмен анықталады.
Келесі қадамда орташа мəндерінің коэффициенті ағымдағы айдың орташа мəні мен 

алдыңғы айдың орташа мəнінің арақатынасы арқылы əр ЭҚЖЖ бойынша бөлек есептеледі:

 (2)
мұндағы:

- орташа мəндер коэффициенті;
- ағымдағы айдың орташа мəні;
 - өткен айдың орташа мəні.

Əрі қарай əрбір ЭҚЖЖ бойынша есептелген коэффициент өткен айда есеп тапсырмаған 
кəсіпорындардың құрылыс жұмыстарының көлеміне көбейтіледі:

 (3)
мұндағы:
D nkr41,42,43 - толық камтылмаған ірі кəсіпорындар бойынша жете есептеулер;
ksr41,42,43 - орташа мəндер коэффициенті;
Vn41,42,43 - өткен айдағы есеп тапсырмаған кəсіпорындардың құрылыс жұмыстарының көлемі.
Өткен айда кəсіпорынның құрылыс жұмыстарының көлемі болмаған жағдайда донорлық 

деректер негізінде импутация əдісі қолданылады. Ағымдағы айдағы ұқсас кəсіпорынның 
деректерімен ауыстыру жүзеге асырылады.

Алынған мəндердің қосындысы есеппен толық қамтылмаған ірі кəсіпорындар үшін 
қосымша есебіне тең.

Орта кəсіпорындар бойынша респондентердің толық емес қамтылуына құрылыс 
жұмыстарының көлемін жете есептеу ұқсас жүргізіледі.

Қазақстан Республикасы бойынша респондентердің толық емес қамтылуына жете есеп-
теу сомасы орта жəне ірі кəсіпорындар бойынша құрылыс жұмыстарының облыстық жете 
есептеу сомасына тең.

nsrnkrkatoTEn DDD   (4)
katoTEnkaton DD

N


 (5)
мұндағы:
Dn katoTE - облыстар бойынша толық қамтылмағандарға қосымша есеп;
Dn kato N - Қазақстан Республикасы бойынша толық қамтылмағандарға қосымша есеп.
23. Тоқсандық көлемдерді алғанға дейін шағын кəсіпорындар бойынша аралық көлемдерге 

жете есептеу кезең-кезеңмен жүргізіледі. Қажетті жылдық жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаудың өткен жылғы жылдық мерзімдегі деректері есептеу үшін ақпараттық база болып 
табылады.

Бірінші кезеңде есеп тапсырған кəсіпорындардың жеке каталогынан негізгі экономикалық 
қызмет түрі «Құрылыс» (ЭҚЖЖ коды 41-43) жəне белсенділік белгісі «1» (Белсенді) шағын 
кəсіпорындар орындаған құрылыс жұмыстарының көлемі жəне ірі жəне орта кəсіпорындар 
орындаған құрылыс жұмыстары көлемінің сомасы таңдап алынады.

Екінші кезеңде шағын кəсіпорындар орындаған құрылыс жұмыстарының көлемін əр ЭҚЖЖ 
үшін ірі жəне орта кəсіпорындар орындаған құрылыс жұмыстарының көлеміне арақатынасы 
арқылы шағын кəсіпорындарға жете есептеу коэффициенті есептеледі.

 (6)
мұндағы:
km41,42,43 - шағын кəсіпорындарға жете есептеу коэффициенті;
Gm41,42,43 - шағын кəсіпорындар орындаған құрылыс жұмыстарының жылдық көлемі;
Gkr41,42,43 - ірі кəсіпорындар орындаған құрылыс жұмыстарының жылдық көлемі;
Gsr41,42,43 - орта кəсіпорындар орындаған құрылыс жұмыстарының жылдық көлемі.
Содан кейін шағын кəсіпорындарға қосымша есептелген коэффициенті экономикалық 

қызмет түрі «Құрылыс» (ЭҚЖЖ коды 41-43) жəне белсенділік белгісі «1» (Белсенді) ірі жəне 
орта кəсіпорындар орындаған құрылыс жұмыстарының айлық көлеміне көбейтіліп, шағын 
кəсіпорындарға жете есептеу көлемі анықталады.

 (7)
мұндағы:
Dm41,42,43 - шағын кəсіпорындарға жете есептеу;
Km41,42,43 - шағын кəсіпорындарға жете есептеу коэффициенті;
Vm41,42,43 - ірі жəне орта кəсіпорындар орындаған құрылыс жұмыстарының айлық көлемі.
Облыстар бойынша жете есептеу сомасы барлық ЭҚЖЖ кодтары 41-43 бойынша жете 

есептеу сомасына тең.

 (8)
мұндағы:
Dm katoTE - облыстар бойынша шағын кəсіпорындарға жете есептеу;
∑Dm (41-43) – барлық ЭҚЖЖ 41-43 кодтары бойынша шағын кəсіпорындарға жете есеп-

теу сомасы.
Қазақстан Республикасы бойынша шағын кəсіпорындарға құрылыс жұмыстары көлемінің 

сомасы облыстардың жете есептеу сомасына тең:

mkatoTEkatoNm DD   (9)

мұндағы:
Dm katoN - Қазақстан Республикасы бойынша шағын кəсіпорындарға жете есептеу;
∑Dm katoTE - облыстар бойынша шағын кəсіпорындарға жете есептеу сомасы.
Шағын кəсіпорындарға жете есептеу əрбір есепті тоқсанның алғашқы екі айына жүргізіледі. 

Тоқсандық кезеңділікті жалпымемлекеттік статистикалық байқау бойынша деректерді алғаннан 
кейін ағымдағы тоқсанның ірі жəне орта кəсіпорындары бойынша бастапқы деректер базасының 
жəне шағын кəсіпорындар бойынша деректердің қосылуы жүзеге асырылады.

Бұл ретте, тоқсанның соңғы айындағы шағын кəсіпорындар бойынша орындалған 
жұмыстардың көлемі ағымдағы тоқсандағы орындалған жұмыстың көлемдерінің жəне 
ағымдағы тоқсанның алғашқы екі күніне өндірілген шағын кəсіпорындарға жете есептеуідің 
айырмашылықтарымен анықталады.

Кейінгі тоқсандарда, құрылыс жұмыстарының (көрсетілетін қызметтерінің) көлемін есептеу 
тоқсандық деректерді есепке алумен ұқсас жолмен жүзеге асырылады.

Деректердің өсу ретімен қорытындысының қалыптасуы əрбір тоқсанды өткендегі тоқсанға 
қосындылау арқылы орындалады.

Тоқсандық деректерді есепке алумен құрылыс жұмыстарының (көрсетілетін қызметтерінің) 
көлемін есептеу алгоритмі осы Əдістемеге 3-қосымшада көрсетілген.

24. Жеке кəсіпкерлер орындаған құрылыс жұмыстарының көлеміне жете есептеулер əр 
аумақ үшін жеке есептеледі.

Жеке кəсіпкерлердің қызметі туралы жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың жылдық 
деректері есептеу үшін ақпараттық база болып табылады.

Есеп өндірілген өнім, орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтер көрсеткіші бойынша 
экономикалық қызметтің негізгі түрі «Құрылыс» (ЭҚЖЖ коды 41-43) жəне белсенділік белгісі 
«1» (Белсенді) болатын жеке кəсіпкерлердің деректері негізінде есептеледі.

Кəсіпорындар өндірген өнімнің 1/12 бөлігі тиісті ай бойынша əр ЭҚЖЖ үшін жеке кəсіпкерлер 
орындаған құрылыс жұмыстары көлемінің жете есептеуіне тең болады:

 (10)
мұндағы:
Dip41,42,43 – əр ЭҚЖЖ (41,42,43) үшін жеке кəсіпкерлер орындаған құрылыс жұмыстары
                 көлемінің жете есептеуі;
Gip41,42,43 - жеке кəсіпкерлер орындаған құрылыс жұмыстарының жылдық көлемі.
Жеке кəсіпкерлер орындаған құрылыс жұмыстарының көлемін жете есептеу ЭҚЖЖ бой-

ынша алынған облыстың мəндердің сомасына тең:

 (11)

мұнда:
DipkatoTE - облыстар бойынша жеке кəсіпкерлер орындаған құрылыс жұмыстары көлемінің 

жете есептеуі;
∑Dip(41-43) – ЭҚЖЖ бойынша жеке кəсіпкерлер орындаған құрылыс жұмыстары көлемінің 

облыстық жете есептеуі.
Қазақстан Республикасы бойынша жеке кəсіпкерлер орындаған құрылыс жұмыстары 

көлемінің сомасы облыстық жете есептеу сомасына тең:

 (12)
мұндағы:
DipkatoN – Қазақстан Республикасы бойынша жеке кəсіпкерлер орындаған құрылыс жұмыстары
             көлемінің жете есептеуі;
∑DipkatoTE – жеке кəсіпкерлер орындаған құрылыс жұмыстары көлемінің облыстық жете
              есептеу сомасы.
25. Қазақстан Республикасы бойынша жете есептеудің жиынтық қосындысы толық 

қамтылмауына жете есептеуден, шағын кəсіпорындарға тоқсандық көлемге дейін аралық 
жете есептеуден, сонымен қатар жеке кəсіпкерлер бойынша көлемдерді жете есептеуден 
қалыптастырылады:

 (13)
мұндағы: 
DokatoN – Қазақстан Республикасы бойынша құрылыс жұмыстарының жете есептеуінің 

жалпы көлемі;
Dn kato N - Қазақстан Республикасы бойынша толық қамтылмауына жете есептеу;
Dm katoN - Қазақстан Республикасы бойынша шағын кəсіпорындарға жете есептеу;
DipkatoN – Қазақстан Республикасы бойынша жеке кəсіпкерлер орындаған құрылыс
              жұмыстарының көлемін жете есептеу;
26. Облыстар бойынша бағдарламалық кешенде қалыптастырылған агрегатталған жете 

есептеудің көлемі редакциялауға жатады. Аумақтардың құрылыс мүмкіндігін ескере отырып 
серпінді қатарды талдау арқылы редакциялау жүргізіледі. Редакцияланған жете есептеу көлемі 
алгоритмге сəйкес таралады жəне агрегатталған есептік деректерге қосылады.

27. Құрылыс жұмыстарының редакцияланған жете есептеу көлемінің таралу алгоритмі 
деректерді редакциялау əдістемесіне сəйкес жүзеге асырылады.

3-бөлім. Құрылыс жұмыстарының (көрсетілетін қызметтерінің) физикалық көлем 
индексін есептеу алгоритмі 

28. Құрылыс қызметінің серпінін талдау мақсатында ағымдағы бағадағы жұмыстардың құны 
бірнеше жылдық деректердің жұмыс құнын тікелей салыстыруға мүмкіндік бермегендіктен, 
құрылыс жұмыстарының көлемін тұрақты бағада есептеу жүргізіледі.

29. Тұрақты бағада құрылыс жұмыстарының көлемін есептеу өткен жылдың бағаларында 
да, негізгі болып қабылданған жылдың бағаларында да жүзеге асырылады. Индекс талдауының 
екі негізгі əдісі:   тиісті бағалар индексін қолданумен есепті кезеңдегі ағымдағы бағалардағы 
деректерді дефляторлау;

физикалық көлем индексін (бұдан əрі - ФКИ) қолданумен ағымдағы бағаларда базистік 
жылға (яғни бағаларында бағалау жүзеге асырылатын жыл) деректерді экстраполяциялау 
қолданылады.

Деректерді дефляторлау мынадай формула бойынша жүзеге асырылады:

p

pq
pq J

O
O 11

01


 (14)
мұндағы:
O q1p1 – ағымдағы бағалардағы құрылыс жұмыстарының көлемі;
J p – өткен жылға есепті кезеңнің құрылыс-монтаж жұмыстарының бағалар индексі; 
I q1p0 - өткен жылдың бағаларында есепті кезеңдегі құрылыс жұмыстарының көлемі.
         Деректердің экстраполияциясы келесі формула бойынша жүзеге асырылады:

O 
q1p0 

= O 
q0p0 

* J 
q 
,          (15)

мұндағы:
O q1p0 - базистік жылдың бағаларында есептік кезеңдегі құрылыс жұмыстарының көлемі.
O q0p0 - ағымдағы бағалардағы базистік кезеңдегі құрылыс жұмыстарының көлемі;
J q - құрылыс жұмыстарының (көрсетілетін қызметтерінің) ФКИ;
Базистік жылдың (мысалы, 2005 жыл) тұрақты бағаларында құрылыс жұмыстарының 

көлемін есептеу ФКИ «тіркесуі» арқылы келесі формула бойынша жүзеге асырылады (J q):
F 2006 в о. б 2005 = F 2005 в о. б 2005 * J q;
F 2007 в о. б 2005 = F 2005 в о. б 2005 * J q2006* J q2007;
F 2008 в о. б 2005 = F 2005 в о. б 2005 * J q2006 * J q2007 * J q2008 жəне əрі қарай ұқсас (16)

мұндағы:
F - тұрақты бағалардағы құрылыс жұмыстарының көлемі;
J q - құрылыс жұмыстарының (көрсетілетін қызметтерінің) ФКИ. 
30. Құрылыстық өндіріс саласындағы өзгерістерді анықтау үшін құрылыс жұмыстарының 

(көрсетілетін қызметтерінің) серпінде орындалған өзгеріс құнын сипаттайтын ФКИ салыстыр-
малы көрсеткіші қолданылады. Құрылыс жұмыстарының (көрсетілетін қызметтерінің) ФКИ 
дефляторды (баға индексін) есепке алумен нақты қолданыстағы бағаларда талданатын 
кезеңнің орындалған құрылыс жұмыстары көлемінің өткен кезеңнің қатынасымен анықталады.

31. Құндық көрсеткіштер арқылы нақты көлем индексін есептеу кезінде құрылыстағы 
тиісінше баға индексін пайдалану арқылы дефляторлау орындалады.

Құрылыс жұмыстарының физикалық көлемі индексін анықтау үшін дефлятор қолданылады 

– құрылыс-монтаж жұмыстары өндірісі үдерісінде баға өзгерісін көрсететін құрылыс-монтаж 
жұмыстарына бағалар индексі.

Құрылыс жұмыстары көлемінің индексін есептеу мына формула бойынша жүргізіледі:

 (17)
мұндағы:
T - ФКИ (қарқындар);
O - құрылыс жұмыстарының (көрсетілетін қызметтерінің) көлемі;
t - ағымдағы жылдың кезеңі;
t-1 - өткен жылдың тиісті кезеңі;
Jс t/t-1 - өткен жылдың тиісті кезеңіне құрылыс-монтаж жұмыстарының бағалар индексі. 
32. Объектілердің типтері бойынша (тұрғын, тұрғын емес ғимараттар мен имараттар) 

құндылығының өзгерісін анықтау мақсатында құрылыс саласын əр объектінің типіне бөлек 
құрылыс жұмыстарының (көрсетілетін қызметтерінің) ФКИ есептеледі. Объектілер типі бой-
ынша (дефлятор) құрылыс-монтаж жұмыстарына бағалар индексін қолдану арқылы есептеу 
жүзеге асырылады:

мұндағы:
Тт

t/t-1,Т
те

t/t-1,Т
и
t/t-1 – тұрғын, тұрғын емес ғимараттар мен имараттар бойынша ФКИ (қарқындар);

Oт,Oте,Oи – тұрғын, тұрғын емес ғимараттар мен имараттар бойынша
құрылыс жұмыстарының (көрсетілетін қызметтерінің) көлемі;
Jт

p t/t-1, J
те

p t/t-1, J
и

p t/t-1 - тұрғын, тұрғын емес ғимараттар мен имараттар бойынша өткен жылдың 
тиісті кезеңіне құрылыс-монтаж жұмыстарына баға индексі.

Өткен айға есептелген құрылыс жұмыстарының (көрсетілетін қызметтерінің) ФКИ 
кезеңдердің физикалық көлем индекстерімен оларды келісу мақсатында үндестіріледі. 
Индекстерді келісу мақсатында түзетілген (үндестірілген) ай сайынғы бөлімнің жəне белгілі 
бір шектеулердегі бастапқы бөлімнің айырмашылығының ең аз ауытқуына мəліметтерге 
негізделген ең кіші шаршылар əдісі қолданылады.

Осыған ұқсас айлық жəне соңғы жылдық деректердің үндестілігі жүргізіледі.
33. Соңғы жылдық нəтижелерді алғаннан кейін деректерді қайта қарау саясатына сəйкес 

жедел статистикалық көрсеткіштер нақтыланған жылдық деректермен редакцияланады. 
Құрылыс қызметтің негізгі көрсеткіштерінің ФКИ есептеу үшін шілде айынан басталған жедел 
есептерде өткен жылдың мұрағат базасы жылдық деректер негізіне алынып, қайта есептеледі. 
Ағымдағы жəне қайта есептелген деректердің үлгісі осы Əдістемеге 1-қосымшада көрсетілген.

4-бөлім. Жұмыстың кеңейтілген түрлері негізіндегі құрылыс 
өнімдерінің көлемін есепке алу 

34. Ресурстық əдіспен құрылыс өнімінің құнын анықтау үшін құндық жəне заттық мəндегі 
құрылыс жұмысының жіктеу түрлеріне сəйкес жұмыстың кеңейтілген түрлері бойынша дерек-
тер қалыптастырылады.

35. Жоба құнын бағалау бағаның құрылуына байланысты факторларға, сондай-ақ жал-
пы жəне бөлек жұмыс түрлері немесе ресурстардың жекелеген түрлері үшін Ресурстық-
технологиялық моделі (РТМ) арқылы анықталады. РТМ құрылыс құнын ең озық ресурстық-
индекстік əдіспен есептеуге мүмкіндік береді.

36. Құрылыс жұмыстың кеңейтілген түрлері бойынша статистикалық деректер құндық 
жəне заттық мəндегі біріктірілген құрылыс жұмыстардың орта бағасын жанама анықтауға 
мүмкіндік береді.

37. Құрылыс жұмыстың кеңейтілген түрлері бойынша деректердің қалыптасуы салынып 
жатқан объектілердің түрлері (тұрғын, тұрғын емес ғимараттар мен имараттар) бойынша 
жүзеге асырылады жəне бөлек экономикалық секторларда құрылыс саласын дамыту үшін 
экономикалық талдауға қолданылады.

38. Құрылыс жұмыстың кеңейтілген түрлері бойынша деректердің қалыптасуына жылдық 
мерзімділікті жалпымемлекеттік статистикалық байқау ақпараттық база болып табылады. 

39. Құрылыс жұмысының кеңейтілген түрлері (бұдан əрі - ЖКТ) бойынша деректерді жинау 
топтан тұратын, ал топтар өз кезегінде бөлек шағын топқа бөлінетін «Құрылыс жұмысының 
кеңейтілген түрлері анықтамасына» сəйкес орындалады. 

40. ЖКТ əр тобына құрылыс жұмыстарының (көрсетілетін қызметтерінің) ФКИ есептеледі.
Бірінші кезеңде салыстырмалы кезеңдерде заттай-нақты көріністе осы өнім түрінің 

өндірілген көлемдерінің саналу қатынасы ретінде бір өнімнің шығарылу өзгерісін көрсететін 
ЖІТ əр шағын тобына құрылыс өнімінің жекеше индексі анықталады:

100*
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мұндағы:

n
ttT 1/ 

 – құрылыс өнімінің жекеше индексі;

N – заттай мəндегі құрылыс жұмыстарының (көрсетілетін қызметтерінің) көлемі;
Заттай мəндегі ЖІТ бойынша деректер жоқ болғанда маңында тиісінше дефляторды (баға 

индексі) есепке алып, құндық көрсеткіштері қолданылады:
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мұндағы:  s
ttT 1/ 

 – құндылық мəндегі ФКИ (қарқындар);

Vs – құндылық мəндегі жұмыстың іріктелген түрлері бойынша құрылыс жұмыстардың
       (қызметтердің) көлемі;
ip t/t-1 – өткен жылдың тиісті кезеңіне жұмыстың іріктелген түрлері бойынша құрылыс
          монтажды жұмыстарға баға индексі;
ЖІТ əр шағын тобына өткен жылдың құндылық көрсеткіштерінен есептелген үлес салмағы 

анықталады.
Жекеше индекстерден орта өлшенгендегідей көрсетілген ЖІТ құрылыс жұмыстардың 

(қызметтердің) ФКИ бойынша жиынтық есептеуі келесі түрде шығарылады:

 (23)
мұндағы:

n
ttJ 1/ 

 - ЖІТ бойынша құрылыс жұмыстардың (қызметтердің) жиынтық ФКИ;

n
ttT 1/ 

 – құрылыс өнімінің жекеше индексі;

qpg – өткен жылға əр шағын топтар бойынша үлес салмағы;
Сосын құрылыс өнімдердің жиынтық индекстері біріктіріледі жəне құрылыс жұмыстардың 

(қызметтердің) жалпы ФКИ анықталады:

s
g

n
ggg

s
g

s
tt

n
g

n
ttg

n
ttg

n
ttî

tt qqqq
qTqJqJqJ

J



 

 ...
)()()...()(

21
1/1/

2
1/

1
1/

1/

 (24)

мұндағы:

î
ttJ 1/ 

 - құрылыс жұмыстарының (көрсетілетін қызметтердің) ФКИ;

n
ttJ 1/ 

 - ЖІТ бойынша құрылыс жұмыстарының (көрсетілетін қызметтердің) жиынтық ФКИ;

s
ttT 1/ 

 – құндылық мəндегі ФКИ (қарқындар);

qg – өткен жылғы əр шағын топтар бойынша үлес салмағы;
qs – өткен жылғы құндық көрсеткіштердің үлес салмағы;
ЖІТ бойынша құрылыс жұмыстарының (көрсетілетін қызметтердің) ФКИ есептеу шартты 

мысалы осы Əдістемеге 2-қосымшада көрсетілген.
5-бөлім. Дайын құрылыс өнімін сипаттайтын көрсеткіштер

41. Құрылыстың дайын өнімі құрылыстағы объектілерін реконструкциялау жəне құрылыс 
бойынша инвестициялық жобаларды жүзеге асыру нəтижесі болып табылады.

42. Дайын құрылыс өніміне құрылысы аяқталған, белгіленген тəртіпте пайдалануға 
қабылданған тұрғын жəне тұрғын емес ғимараттар, имараттар, қуаттар жəне əртүрлі қызмет 
түрлерінің объектілері жатады.

43. Құрылыстың дайын өнімі статистикасында салынып жатқан жəне құрылысы аяқталған 
объектілер, құрылыс кезектері, іске қосу кешендері жəне тұтас құрылыс байқау объектілері 
болып табылады.

44. Құрылыстың дайын өнімі бойынша пайдалануға берілген объектілер оның ішінде 
жеке құрылыс салушылар жөніндегі айлық жəне жылдық кезеңділіктегі жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаулардың негізінде статистикалық деректер қалыптастырылады.

45. Жеке құрылыс салушылар пайдалануға берген құрылыстың дайын өнімі жөніндегі 
ақпаратты сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс істері жөніндегі жергілікті атқарушы орган-
дары (облыстық, аудандық жəне қалалық əкімшіліктердің) айлық жəне жылдық кезеңділіктегі 
жалпымемлекеттік статистикалық байқауды өткізгенде ұсынады.

46. Объектіні пайдалануға қабылдау жəне меншік иесінің салынған объектіні пайдалануға 
өз бетінше қабылдау актілері (бұдан əрі - Актілер) статистикалық байқаулардағы пайдалануға 
берілген объектілер туралы деректерді толтыруға негіздеме болып табылады.

Объектілердің салынған дəлелін растау құжаттары: объектілердің пайдалануға 
жарамдылығы жəне меншікке құқығын мойындау туралы сот шешімі, техникалық паспорт, 
техникалық сараптаманың қорытындысы құрылыстың дайын өнімі жөніндегі статистикалық 
нысанға енгізу үшін негіздеме болып табылмайды.

47. Пайдалануға берілген объектілердің параметрлері (ғимараттардың саны, олардың 
жалпы алаңы жəне құрылыс көлемі, пайдалануға берілген объектінің қуаты жəне оның нақты 
құны) актілерде көрсетілген, нақты қабылданған көлемдерде, олар берілген айда жəне жылда 
бастапқы статистикалық нысандарда көрсетіледі.

48. Өзімен құрылыс объектілер жермен жалғанған, құрылыс материалдар жəне жинақтаушы 
бұйымдардан жасалған жəне/немесе оларға қатысты құрылыс жұмыстары жүзеге асы-
рылып жатқан құрылысы болып табылады. Осыған байланысты топырақты дайындау, 
ауылшаруашылық мақсаттар үшін өсімдіктерді себу немесе отырғызу құрылыс объектілер 
ретінде қарастырылмайды.

49. Құрылыс алаңында қосалқы жəне көмекші құрылыс объектілерінсіз жоба бойынша негізгі 
мақсаттағы бір ғана объект салынып жатқан кезде, (мысалы: өнеркəсіпте – негізгі мақсаттағы 
цехтың ғимараты; көлікте – темір жол ғимараты; азаматтық-тұрғын үй құрылысында – тұрғын 
үй, театр, мектеп ғимараты жəне сол сияқты) «объект» ұғымы «құрылыс» ұғымымен сəйкес 
келуі мүмкін.

50. Бірнеше цехтар орналасатын өндірістік ғимарат (корпус) бір объект болып саналады.
51. Бұзылған өндірістік қуаттарды жəне өндірістік емес мақсаттағы объектілерді, ғимараттар 

мен имараттарды қалпына келтіргеннен кейін бекітілген тəртіпте объектілерді жəне қуаттарды 
пайдалануға қабылдау үшін объектілерді есептен шығару актісі ресімделеді.

52. Реконструкциялау жəне қайта құрудан кейін пайдалануға берілген объектілер бойын-
ша қуаты мен нақты құны олардың функционалдық мақсаты өзгерген жағдайда көрсетіледі.

53. Секциялар бойынша пайдалануға берілген ғимараттардың саны объектінің аяқталып 
жəне жалпы пайдалануға тапсырған соң анықталады.

54. Жалпы объектіден (ғимараттан) бөлек функционалдық сипаттамасы бар қолданыстағы 
объектілерге қосып салынған сыртқы құрылыстар бөлек ғимарат болып есептеледі.

1-параграф. Тұрғын үй құрылысының көрсеткіштері
55. Белгіленген тəртіпте пайдалануға берілген жеке жəне көппəтерлі тұрғын үйлер, 

жатақханалар жəне əлеуметтік топтар үшін тұрғын ғимараттар (жетім балалар мен ата-
анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған мектеп-интернаттар, балалар үйлері, 
қарттар мен мүгедектерге арналған интернат-үйлер, тұрақты мекенжайы жоқ адамдардың 
бейімдеу орталықтары) тұрғын үй құрылысының объектілері болып табылады.

56. Тұрғын үй құрылысының көрсеткіштері:
1) пайдалануға берілген тұрғын бірлігінің (пəтерлер) саны;
2) жалпы алаңы;
3) нақты құны.
57. Тұрғын ғимараттың жалпы алаңына келесі сома қосылады:
1) барлық тұрғын үй-жайлардың пайдалы алаңы;
2) тұрғын емес үй-жайлардың барлық алаңы; 
3) жалпы мүлік болып табылатын тұрғын үй бөліктерінің алаңдары.
58. Пəтердің жалпы алаңына бастырма, балкон, дəліз жəне террасаны есепке алғанда 

пəтердің тұрғын жəне қосалқы үй-жайдың алаңы кіреді.
59. Тұрғын үйде пəтердің тұрғын алаңына бəрі тұрғын бөлмелердің алаңы кіреді (жатын 

бөлмелер, қонақ бөлмелері, балалар бөлмелері, үйдегі кабинет).
60. «Тұрғын үй ғимараттарының (арнайы жəне өзге де тұрғын үйлерді қоспағанда) жалпы 

алаңы 1 шаршы метр құрылысының орташа нақты құны» көрсеткіші құрылыс салушылардың 
нақты өндірілген күрделі шығындарын айқындайды жəне тұрғын үй ғимараттарының жалпы 
алаңын құрылыс объектілерінің (мың теңге) нақты құнына бөлу жолымен есептеледі (шар-
шы метр).

61. Халықтың жаңадан салынған тұрғын үймен қамтамасыз етілуін анықтау үшін 
пайдалануға берілген тұрғын ғимараттардың халықтың 1000 тұрғынға көрсеткіші мынадай 
формула бойынша есептеледі:
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мұндағы:
Sn1000 – халықтың 1000 тұрғынға пайдалануға берілген тұрғын ғимараттардың жалпы 

алаңы, шаршы метр;
So - тұрғын ғимараттардың пайдалануға берілген жалпы алаңы, шаршы метр;
Si - жеке құрылыс салушылар пайдалануға берілген тұрғын ғимараттардың жалпы алаңы, 

шаршы метр;
Nsr - Қазақстан Республикасы халқының орташа жылдық (орташа) саны.
62. Жеке құрылыс салушылар салған тұрғын үйлер бірінші рет олардың салынуы (объектіні 

пайдалануға қабылдау актісі ресімделген) фактісі дəлелденген кезеңде пайдалануға берілді 
деп саналады.

63. Тұрғын үй құрылысындағы өзгерістерді анықтайтын негізгі индикатор тұрғын үйдің 
енгізу ФКИ (қарқыны) болып табылады. Есептеу серпіндіде пайдалануға берілген тұрғын үй 
ғимараттар жалпы алаңының көрсеткіші бойынша жүзеге асырылады жəне алдыңғы кезеңге 
талданатын кезеңдегі жалпы алаңына қатынасы ретінде келесі формула бойынша анықталады:
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мұндағы:
IJ – тұрғын үйлерді енгізу ФКИ (қарқын);
So – тұрғын ғимараттың пайдалануға берілген жалпы алаңы, шаршы метр;
Si - жеке құрылыс салушылардың, пайдалануға берген тұрғын ғимараттарының жалпы 

алаңы, шаршы метр.
2-параграф. Пайдалануға берілген тұрғын емес ғимараттар жəне имараттар 

объектілерінің пайдалануға беру (қуат) сипаттамасы
64. Өндірістік қуаты, ұзындығы, сыйымдылығы мен заттай мəндегі объектілерді басқа да 

тұтынушылық қасиеттерінің өлшеуіші құрылысы аяқталған ғимаратты, имараттарды жəне олар-
ды пайдаланудың шаруашылық параметрлері жөніндегі мəліметтерді сипаттайды.

65. Тұрғын емес ғимараттар мен имараттарда берілген объектілердің қуаттары 
функционалдық сипатына жəне тəн белгілеріне қарай келесі түрлерге бөлінеді:

1) сызықтық объектілерді қоспағанда, өнімді өндіру бойынша қуаттар, қызметтерін өндіру, 
пайдалы қазбалар жəне басқа да табиғи ресурстарды өндіру жəне қайта өңдеу;

2) əлеуметтік-мəдени мақсаттағы объектілер;

(Соңы 33-бетте) 
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3) сызықтық объектілер (құбырлар, автомобильдік жəне теміржолдар, электр желілері, 
коммуналдық желілер).

66. Пайдалануға берілген тұрғын емес ғимараттар пайдалану мақсатына байланысты 
ғимараттардың келесі типтеріне жіктеледі:

1) өнеркəсіптік (өнеркəсіптік өндіріске қолданылатын ғимараттар, құрылыс индустрия 
кəсіпорындарды қосқанда өнеркəсіптік кəсіпорындарда қоймалау);

2) ауылшаруашылық ғимараттар (мал мен құс шаруашылықтарын ұстау жəне жүргізуге 
арналған ғимарат, қойма үй жайлары, өндірістік ауыл шаруашылығы ғимараттары);

3) коммерциялық (көтерме жəне бөлшек саудаға, қонақүйлерге жəне халыққа тұрмыстық 
қызмет көрсетуге арналған ғимараттар);

4) əкімшілік ғимараттар (əкімшілік мекемелердің ғимараттары жəне фирмалардың, 
ұйымдардың, кəсіпорындардың, агенттіктердің, кредиттік-қаражаттық жəне сақтандыру 
ұйымдарының, банктердің, редакциялардың офистері);

5) оқу (оқытуға арналған ғимараттар: білім беру мекемелері, мектептен тыс, мəдени жəне 
ағарту, ғылыми жəне жобалау-зерттеу мекемелері);

6) денсаулық сақтау (емдеу мақсаттарына арналған ғимараттар: емдеу жəне алдын ала 
емдеу, санаторий-курорттық, сауықтыру мекемелері);

7) жоғарыда аталған топтамалардың біреуіне де жатпаған басқа ғимараттар (діни, спорттық, 
көліктік, байланыстық жəне басқалар).

67. Пайдалануға берілген имараттар негізгі функционалдық мақсатына байланысты келесі 
түрлерге бөлінеді:

1) көліктік – əртүрлі көліктер түрі үшін (көпірлер, жол өтпелері, эстакадалар, айлақтар, 
теміржол жəне автокөлік жолдары);

2) су шаруашылық - су жинау, су тазарту, су кіргізу, қотару станциялары;
3) гидротехникалық – бөгеттер, дамбалар, арналар, шлюздер;
4) құбырлы көліктің электр беру, байланыс, имараттары – əртүрлі өнімдерге;
5) спорттық-сауықтыру – стадиондар, тректер, спорт түрлері бойынша жолдар жəне бөлек 

(жүзу бассейндері, теннистiк корттар, жаттығу залдары, хоккей алаңдары).
68. Бірнеше аумақтарда орналасқан (əртүрлі облыстарда) желілік құрылыс (мұнай 

құбырлары, байланыс желілері, теміржол жəне автомобиль жолдары) олардың əрбірі бой-
ынша объектілерді пайдалануға беру тиісті аумақта орналасқан осы құрылыстың жекелеген 
учаскелері мен объектілеріне қатысты берілген көлеміне сүйене отырып анықталады.

69. Жаңартылатын энергия көздерін қолдану бойынша пайдалануға берілген объектілер 
көрсеткішіне электр жəне (немесе) жылу энергиясын (күн, жел, су энергиясын, бастапқы энер-
гия ресурстарының антропогендік көздері – биомасса, биогаз жəне энергияның басқа көздерін) 
өндіру үшін өтіп жатқан табиғи үдерістердің есебінен үздіксіз жаңартылатын энергия көздерін 
қолданатын объектілер жатады.

70. Енгізілген объектінің энергия тиімділік класы бойынша деректер жаңадан салынған 
объектілерді қайтадан пайдалануға енгізген кезде анықталады. Қажетті энергия тиімділік кла-
сы тапсырыс берушінің құрылыс жобасын əзірлеу тапсырмасында жəне пайдалануға берілген 
техникалық объектінің паспортында болады.

6-бөлім. Құрылыс саласындағы рұқсат алу үдерісі бойынша статистикалық 
байқауды өткізу тəртібі.

71. Жаңа объектілер салу, қолданыстағы құрылыс объектілерін реконструкциялау жəне 
кеңейту құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуді бастауға арналған хабарлама негізінде 
жүзеге асырылады.

72. Құрылыс-монтаж жұмыстарын өндіруді бастауға хабарлама жоба құжаттамаларының 
жер учаскесінің қала құрылысы жоспарының талаптарына немесе аумақтың жоспарлау жо-
басына жəне аумақты межелеу жобасына (желілік объектінің құрылысы, реконструкциясы 
кезінде) сəйкестігін растайтын жəне құрылыс салушыға күрделі құрылыс объектілерін салуға, 
реконструкциялауға құқық беретін құжат ретінде көрсетіледі.

73. Жартыжылдық мерзімділіктегі жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың 
деректері құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуді бастауға хабарламалар бойынша 
көрсеткіштерді қалыптастыру үшін ақпараттық база болып табылады.

74. Мемлекеттік сəулет-құрылыс бақылау жергілікті атқарушы органдарына жəне сəулет 
жəне қала органдарына тапсырыс беруші ұсынған құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуді 
бастауға хабарламалар негізінде алғашқы статистикалық деректер қалыптасады. Өз кезегінде 
тапсырыс берушілер (меншік иелері) мен мердігерлер (бас мердігерлер) мемлекеттік сəулет-
құрылыс бақылау органдарына объект бойынша жобалық жəне атқарушы техникалық 
құжаттарды, сонымен қатар тиісті жобалар бойынша сараптама қорытындыны тапсырады.

75. Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуді бастауға хабарламалар тапсырылған 
ғимараттар мен инженерлік имараттар статистикалық байқаулардың объектілері болып 
табылады.

76. Мерзімділігі жылдық жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың деректері хабар-
ламалар бойынша объектілерді пайдалануға беру жəне құрылыс барысы жөніндегі деректерді 
қалыптастыру үшін ақпараттық база болып табылады.

77. Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуді бастауға хабарламалар тапсырған заңды 
тұлғалар – тапсырыс берушілер (құрылыс салушылар) статистикалық байқаудың бірлігі бо-
лып табылады.

78. Статистикалық байқаулардың объектілері:
1) Аяқталмаған құрылыс деңгейінде орналасқан объектілер (салынып жатқан, уақытша 

тоқтатылған, тоқтатылып қойылған немесе аяқталмаған құрылыс объектісі сатылып жіберілген);
2) пайдалануға берілген объектілер болып табылады.
79. Байқаулардың қорытындысы бойынша ұсынылған хабарламалардың саны жəне ха-

барламалар бойынша объектілер құрылысының барысы (құрылысы басталған, басталмаған 
объектілер, уақытша тоқтатылған, тоқтатылған, құрылысы аяқталмаған сатылып жіберілген 
объектілер, пайдалануға берілген объектілер) жөніндегі көрсеткіштер қалыптастырылады.

Құрылыс қызметінің көрсеткіштерін қалыптастыру бойынша əдістемеге 1-қосымша

Ағымдағы жəне қайта есептелген деректердің мысалы

2014 жылғы жедел (ағымдағы) деректер млн. теңге

қаңтар ақпан наурыз сəуір мамыр маусым
59 627,2 78 649,6 108 212,7 154 849,3 206 298,0 254 152,2
жалғасы

шілде тамыз қыркүйек қазан қараша желтоқсан
311 695,5 265 689,0 274 574,1 305 694,1 279 827,1 353 232,5
Ағымдағы статистика мақсаттары жəне серпінді қатарды құру үшін қайта саналған 2014 

жылғы деректер
(2015 жылғы шілдеде 2014 жылғы жылдық деректер қалыптасқаннан кейін қайта саналған) 

млн. теңге

қаңтар ақпан наурыз сəуір мамыр маусым
59 627,2 78 649,6 108 212,7 154 849,3 206 298,0 254 152,2
жалғасы

шілде тамыз қыркүйек қазан қараша желтоқсан
316 036,9 270 230,1 280 146,0 310 370,1 278 569,3 350 041,3

Құрылыс қызметінің көрсеткіштерін қалыптастыру бойынша əдістемеге 2-қосымша

ЖІК бойынша құрылыс жұмыстарының (көрсетілетін қызметтерінің) НКИ шартты 
есептеу мысалы

Жұмыстың іріктелген түрлерінің 
атауы

Өлшем 
бірлігі

есепті жыл 
заттай 
мəнде

құндық мəнде, 
мың теңге

үлес салмақ-
тары

А В 1 2 3
Барлығы мың.теңге  131 000  
Жер жұмыстарының өндірісі   55 000 100,0
қазаншұңқырларда топырақ 
дайындау

м3 880 25 000 45,5

траншеяларды қазу жəне көму км 150 3 000 5,5
себу жабдықтары м3 1 200 15 000 27,3
басқа да жер жұмыстары м3 920 12 000 21,8
Тау-кен жұмыстары м3  46 000 100
тау-кен ұңғылау жұмыстары м3 750 18 000 39,1
тау-кен аршу жұмыстары м3 870 20 000 43,5
бұрғылау-жару жұмыстары м3 240 8 000 17,4
Бұрғылау жұмыстары км    
су шығаруға ұңғымалар 
бұрғылау

км    

басқа да бұрғылау жұмыстары км    
ЖІК бойынша жіктелмеген 
басқа жұмыстар

мың. 
тенге

30 000 22,9

кестенің жалғасы

алдынғы жыл Жекеше ин-
декс гр.7=гр.1/

гр.4

Жиынтық 
индекс

Құрылыс 
жұмыстарының 
жалпы НКИ

заттай 
мəнде

құндық мəнде, 
мың теңге

үлес салмақ-
тары

4 5 6 7 8 9
 136 630 100  96,9
 52 000 38,1  114,0

650 20 000 38,5 135,4  
230 4 500 8,6 65,2  

1090 14 500 27,9 110,1  
899 13 000 25,0 102,3  

 49 630 36,3  89,5
845 19 200 38,7 88,8  
915 21 500 43,3 95,1  
310 8 930 18,0 77,4  

 Бұдан əрі жұмыстың барлық түрлері бойынша есептеу ұқсас жасалады
     
     

35 000 25,6 82,2
8,9-бағанды есептеу мысалдары
96,9 (жалпы индекс) = (114,0*38,1+89,5*36,3+82,2*25,6)/(38,1+36,3+25,6)
114,0 (жиынтық индекс) =(135,4*38,5+65,2*8,6+110,1*27,9+102,3*25,0)/(38,5+8,6+27,9+25,0)
89,5 (жиынтық индекс) =(88,8*38,7+95,1*43,3+77,4*18,0)/(38,7+43,3+18,0)
82,2 (жиынтық индекс) = (30 000/35 000 /1,043)*100

Құрылыс қызметінің көрсеткіштерін қалыптастыру бойынша əдістемеге 3-қосымша

Тоқсандық деректерді есепке алумен құрылыс жұмыстарының (көрсетілетін 
қызметтерінің) көлемін есептеу алгоритмі

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 22 қа-
рашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14444 
болып енгізілді.

(Соңы. Басы 32-бетте) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ СТАТИСТИКА 

КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 11 қараша           №265           Астана қаласы

Ғылыми-зерттеу қызметін есепке алу әдістемесін 
бекіту туралы

«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы 
Заңының 12-бабы 5) тармақшасына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 
24 қыркүйектегі № 1011 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрлігі туралы ереженің 17-тармағы 258) тармақшасына сəйкес, бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Ғылыми-зерттеу қызметін есепке алу əдістемесі бекітілсін.
2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Ұлттық 

шоттар басқармасы Заң басқармасымен бірлесіп заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін 

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

3) мемлекеттік тіркелген күннен бастап осы бұйрықтың көшірмелерін он күнтізбелік күн 
ішінде қағаз жəне электрондық түрде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 
актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Ста тистика 
комитетінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Ұлттық 
шоттар басқармасы осы бұйрықты жұмыс бабында басшылыққа алу жəне пайдалану үшін 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің құрылымдық 
бөлімшелеріне жəне аумақтық органдарына жеткізсін. 

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының орынбасарына (Г.М.Керімханова) 
жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрілігі 
Статистика комитетінің төрағасы Н.АЙДАПКЕЛОВ

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2016 жылғы 11 қарашадағы №265 бұйрығымен бекітілді

Ғылыми-зерттеу қызметін есепке алу əдістемесі
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Ғылыми-зерттеу қызметін есепке алу əдістемесі (бұдан əрі – Əдістеме) «Мемлекеттік 
статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңына сəйкес 
бекітілетін жəне халықаралық стандарттарға сəйкес қалыптастырылатын статистикалық 
əдіснамаға жатады.

2. Осы Əдістемені Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика 
комитеті Ұлттық шоттар жүйесі үшін капиталмен жасалатын операциялар шотын құруда 
қолданады.

3. Осы Əдістеменің мақсаты ұлттық шоттар жүйесі шеңберінде шығарылымды, аралық 
тұтынуды, жалпы қосылған құнды есептеудегі алгоритмді жəне ғылыми-зерттеу қызметіне 
шығындарды капиталдандыруды сипаттау болып табылады.

4. Əдіснамалық негіз ретінде Халықаралық Валюта Қоры (ХВҚ), Экономикалық 
ынтымақтастық жəне даму ұйымы (ЭЫДҰ), Еуропалық қоғамдастықтардың Статистикалық 
бюросы (Еуростат), Біріккен Ұлттар Ұйымы (БҰҰ) жəне Дүниежүзілік Банкпен дайындалған 
2008 жылғы Ұлттық шоттар жүйесі (ҰШЖ 2008); Фраскати бойынша нұсқаулық; ESA 2010 
ғылыми зерттеулер мен əзірлемелерді өлшеу бойынша нұсқаулық; 2008 жылғы ҰШЖ-дағы 
Ғылыми-зерттеу қызметінің түсіндірмесі (ТМД Статкомитетінің ұсынымдары) қолданылған.

5. Осы Əдістемеде негізгі анықтамалар колданылады:
1) аралық тұтыну – негізгі капиталды тұтыну болып бейнеленетін негізгі қорларды алып 

тастағандағы өндіріс процесінде шығындар ретінде тұтынылатын тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтер құны;

2) ғылыми зерттеулер мен əзірлемелер – білім запасын ұлғайту мақсатында жəне осы 
білім запасын жаңа өнімді ашу немесе əзірлеуде, барынша тиімді өндіріс процесін ашу немесе 
əзірлеуде қолданылатын жүйелік негізде іске асырылатын шығармашылық жұмыс;

3) негізгі капиталдың жалпы жинақталуы – өндірушінің есепті кезеңде өндірілмеген 
активтердің құнын арттыратын қызметтерге кейбір шығындарын қосқанда негізгі қорларды 
(шығуын шегергенде) сатып алу құны;

4) негізгі капиталды тұтыну – өндірушіге тиесілі жəне онымен қолданылатын негізгі қорлар 
запасының есепті кезеңдегі физикалық тозуы, нормалық моральді тозуы жəне кездейсоқ 
зақымдануы нəтижесінде ағымдық құнының азаюы;

5) шығарылым – оған қатысты мекеме өндірісте өнімді қолданумен байланысты тəуекелді 
қабылдамайтындардың қызметінде қолданылған кез келген тауарлар мен қызметтердің 
құнын жəне жинақтау үшін қолданылатын (негізгі капитал немесе материалдық айналым 
құралдарының запасы) немесе өзіндік соңғы тұтыну үшін тауарлар мен қызметтерді алып 
тастағанда мекеме өндірген тауарлар мен қызметтердің құны.

2-тарау. Ұлттық шоттар жүйесі көрсеткіштерін есептеу 
6. Есептеулерді жүзеге асыру үшін ақпараттық база болып табылады:
1) ресми статистикалық ақпараттар;
2) мемлекеттік органдардың əкімшілік деректері.
7. Ғылыми-зерттеу қызметінің нəтижесі өндіріс процесінде бірнеше рет қолданылады 

жəне капиталмен жасалатын операциялар шотында негізгі капиталдың жалпы жинақталуы 
ретінде сипатталады. 

8. Өз иесіне экономикалық пайда əкелмейтін ғылыми-зерттеу қызметі аралық тұтыну 
ретінде қарастырылады.

9. Ғылыми-зерттеу қызметінің шығарылымын:
1) негізгі қызмет түрі ғылыми-зерттеу қызметі болып табылатын бірліктер (мысалы, 

ғылыми-зерттеу мекемелері);
2) елеулі екінші қызмет түрі ғылыми-зерттеу қызметі болып табылатын бірліктер (мыса-

лы, жоғары оқу орындары);
3) екінші қызмет түрі ғылыми-зерттеу қызметі болып табылатын басқа да бірліктер жүзеге 

асырады. 
10. Ғылыми-зерттеу қызметінің көрсетілетін қызметттер шығарылымы нарықтық жəне 

нарықтық емес шығарылымнан тұрады.
Нарықтық шығарылым экономикалық мəнді бағалар бойынша сату үшін арналған 

шығарылым.
Нарықтық емес шығарылымға басқа институционалды бірліктерге немесе қоғамға тегін 

немесе экономикалық мəнсіз бағалар бойынша ұсынылатын коммерциалық емес ұйымдар 
өндірген тауарлар, үй шаруашылықтары немесе мемлекеттік басқару органдары қызмет 
көрсететін жеке немесе коллективті көрсетілетін қызметтер кіреді. 

Нарықтық шығарылымның ғылыми-зерттеу қызметінің өнімі сату бағасында, ал нарықтық 
емес өнім жəне өзіндік соңғы тұтыну үшін институционалды бірліктермен өндірілетін өнімге 
кеткен ағымдық шығындар соммасымен бағаланады. 

11. Нарықтық емес шығарылым жəне өзіндік жеке тұтынуға арналған шығарылым аралық 
тұтыну еңбекақы төлемі, негізгі капиталды тұтыну, өндіріске басқа субсидияларды шегергендегі 
басқа салықтардың сомасымен анықталады.

Өндірістің ағымдық шығындарының сомасы бойынша өзіндік қолдану үшін нарықтық 
өндірушілердің шығарылымын бағалау кезінде капиталға таза табыс қосылады. Есептеулерде 
статистикалық органдар қолдану үшін табыс нормасының (капиталға табыс) 2% қолданылады. 

12. Ғылыми-зерттеу қызметінің аралық тұтынуы мынандай ағымдық шығындардан тұрады:
1) негізгі қорларға жатпайтын, ғылыми-зерттеу қызметінің мақсатына қолданылатын мате-

риалдар мен жабдықтарды сатып алуға кеткен шығындар (мысалы, коммуналды қызметтерді 
төлеу, кітаптарды, журналдарды, анықтамалық əдебиеттерді жəне ғылыми қоғамдардың ба-
сылымдарын сатып алу);

2) өзге ұйымдардың тəжірибиелі үлгілері мен модельдерін құру үшін тапсырысқа төлем;
3) лабораториялық қажеттілік үшін материалдар сатып алу;
4) консультанттар қызметіне төлем;
5) ғимараттар мен жабдықтарды қолдануға жалдау ақысы;
6) қосымша қызметке шығындар;
7) əкімшілік жəне басқа да үстеме шығындар (кеңсе, пошталық, телекоммуникациялық 

жəне сақтандыру қызметтері) бөлігі.
13. Еңбекақы төлеуге жалақыны жəне онымен байланысты төлемдер мен шығыстар: 

сыйақылар, демалыс күндеріне төлемдер, зейнетақы қорларына жарналар жəне əлеуметтік 
сақтандыру қорларына басқа да төлемдер, жұмыс күшіне салықтар кіреді.

14. Негізгі капиталды тұтынуды бағалау кезінде негізгі құралдарды (мысалы, машина-
лар, жабдықтар, ғимараттар жəне басқалар) сатып алуға шығындар жөніндегі деректер 
қолданылады.

15. Нарықтық шығарылым келесі тармақтардың сомасы ретінде анықталады:
1) резидент еместерді қоса алғанда басқа институционалды бірліктерге ғылыми-зерттеу 

қызметінің көрсететін қызметтерін сату құны;
2) сатуға арналған ғылыми-зерттеу қызметінің аяқталмаған өндірісі запасының өзгерісі.
16. Ғылыми-зерттеу қызметі көрсететін қызметтердің экспортына резиденттер орындаған 

ғылыми-зерттеу қызметінің көрсетілетін қызметтерін резидент еместердің төлем жасауы мен 
резидент еместерге сату құнын қамтиды. 

17. Ғылыми-зерттеу қызметі көрсететін қызметтердің импорты резидент еместер 
орындаған ғылыми-зерттеу қызметінің көрсетілетін қызметтеріне төлем жасауға жұмсалған 
жəне резидент еместерден сатып алуға жұмсалған институционалды резидент бірліктердің 
шығындарын көрсетеді.

18. Ғылыми-зерттеу қызметін өлшеу бойынша сауда үстеме бағасы, субсидиялар жəне 
экономиканың ішкі секторлары арасындағы ғылыми-зерттеу жұмыстарын таза сатып алу 
тəжірибеде нөлдік бағаларды құрайды.

19. Шығарылым жəне аралық тұтыну өндіріс шотында бейнеленеді. Өндірілген жəне 
импортталған ғылыми-зерттеу қызметінің көрсететін қызметтерін қолдану капиталмен жасала-
тын операциялар шотында, өндіріс шотында, тауарлар мен қызметтер шотында бейнеленеді.

20. Ғылыми-зерттеу қызметінің көрсетілетін қызметтерінің нарықтық шығарылымы 
экономиканың барлық секторларының институционалдық бірліктері жəне басқа əлем тұтынады 
жəне капиталмен жасалатын операциялар шотында негізгі капиталды жалпы жинақтау 
ретінде бейнеленеді.

21. Ғылыми-зерттеу қызметінің көрсетілетін қызметтерінің нарықтық емес шығарылымы 
капиталмен жасалатын операциялар шотында негізгі капиталды жалпы жинақтау ретінде 
оларды өндірген секторларда бейнеленеді.

22. «Ғылыми-зерттеулер мен əзірлемелер» саласына жататын бірліктер сатып алған 
ғылыми-зерттеу қызметінің көрсетілетін қызметтерінің құны өндіріс шотында аралық тұтыну 
ретінде көрсетіледі. 

23. Ғылыми зерттеу қызметінің шығыстарын капиталдандыру бойынша экспериментальды 
есептеулер тұтас экономика бойынша нарықтық жəне нарықтық емес өндірушілер бөлінісінде 
іске асырылады. Берілген қызметтің экономика секторлары бойынша тұтынушылары туралы, 
экономика секторлары бойынша ғылыми-зерттеу қызметінің көрсетілетін қызметтерінің экс-
порты жəне импорты бойынша ақпараттар жоқ. Экспериментальды есептеулер тəжірибеге 
барлық есептеулер аяқталған соң енгізіледі.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 14 жел-
тоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14526 
болып енгізілді.

______________________________________________________________________________

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 24 мамыр            №217          Астана қаласы

Мұнай-газ өндіру саласындағы ұйымдары басшыларының, 
мамандарының және басқа да қызметшілері 

лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын 
бекіту туралы

(Соңы. Басы 211-нөмірде)

8-параграф. Бұрғылау-жару (жару) жұмыстары жөніндегі инженер 
107. Лауазымдық міндеттері:
бұрғылау-жару жұмыстарына арналған технологиялық құжаттаманың, бұрғылау-жару 

жұмыстарын жүргізудің жаңа техникасы мен технологиясын енгізу бойынша іс-шаралардың 
əзірленуін қамтамасыз етеді;

жару жұмыстарын жүргізу кестелерін əзірлеуді, бұрғылау техникасының жаңа түрлерін 
өнеркəсіптік сынауды, жару жұмыстарын механикаландыру құралдарын, жарылғыш 
материалдардың жаңа түрлерін ұйымдастырады;

жұмыстардың қауіпсіз жүргізілуін, жабдықтың техникалық тұрғыдан дұрыс пайдаланылу-
ын қамтамасыз етеді;

жарылғыш заттарды сақтауды, тасымалдауды, пайдалануды жəне есепке алуды 
ұйымдастырады;

бұрғылау-жару жұмыстарын жүргізген кезде қауіпсіздік қағидаларын сақталуы бойынша 
шаралар қабылдайды;

жарылғыш материалдарды есепке алу, сақтау жəне жіберуді қамтамасыз етеді;
жобаға сəйкес жаппай жарылыстарды жүргізуді жүзеге асырады;
қоймаға келіп түсетін жарылғыш материалдарды сынаудың дұрыс ұйымдастырылуын, 

сондай-ақ жару жұмыстарын жүргізуге арналған өтінімдердің дұрыс жəне негізді болуын жəне 
жарылғыш заттардың алуын қамтамасыз етеді;

техникалық қадағалау органдары мен ішкі істер органдарында жару жұмыстарын жүргізуге 
лицензияларды алуға құжаттарды ресімдейді;

жарылғыш материалдарды сақтауға жəне жару жұмыстарын жүргізуге рұқсат құжаттарын 
ресімдейді жəне келіседі;

далалық бригадаларды жедел басқаруды қамтамасыз етеді;
қауіпті объектілерде өндірістік қауіпсіздіктің, еңбек қауіпсіздігі жəне оны қорғау, қоршаған 

ортаны қорғау, өрт қауіпсіздігі қағидалары мен нормаларының сақталуын қамтамасыз етеді;
тиісті құжаттаманы, материалдарды есепке алуды жəне жұмсалуын бақылауды, есептердің, 

күн сайынғы рапорттардың, табельдік есептің ресімделуін, нарядтардың жабылуын жүзеге 
асырады;

бұрғылау-жару жұмыстары паспорттарын əзірлеуге қатысады.
108. Мыналарды: 
 «Жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы» 2010 жылғы 24 маусымдағы, 

«Азаматтық қорғау туралы» 2014 жылғы 11 сəуірдегі Қазақстан Республикасының заңдарын;
бұрғылау-жару жұмыстарын технологиялық дайындау жəне жүргізу бойынша Қазақстан 

Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерін, əдістемелік жəне нормативтік-
техникалық материалдарын;

ұңғымалар конструкциясын, мұнай жəне газ өндіру технологиясын;
жарылғыш материалдарға қойылатын техникалық талаптарды;
жарылғыш материалдарды жұмсау нормативтерін;
жару жұмыстарына арналған жобалық құжаттаманы;
жару жұмыстары кезіндегі техникалық ережелерді, 
жару жұмыстары кезіндегі қауіпсіздік қағидаларын, пайдалы қазбалар кен орындарын 

игеру кезіндегі қауіпсіздік қағидалары мен жұмыстар өндірісінің қауіпсіздігі бойынша басқа 
да қағидаларды;

есептеу техникасының, коммуникациялар мен байланыстың заманауи құралдарын;
жару жұмыстарын жобалау кезінде еңбекті ұйымдастыру талаптарын;
бұрғылау-жару жұмыстары саласындағы озық отандық жəне шетелдік тəжірибені;
экономика, өндіріс пен басқаруды ұйымдастырудың негіздерін;
еңбек заңнамасының негіздерін;
ішкі еңбек тəртібі мен өндірістік санитария қағидаларын, өрт қауіпсіздігі талаптарын 

білуі тиіс.
109. Біліктілікке қойылатын талаптар: 
бұрғылау-жару (жарылыс) жұмыстары жөніндегі І санаттағы инженер: тиісті мамандық 

бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім жəне бұрғылау-жару (жары-
лыс) жұмыстары жөніндегі ІІ санаттағы инженер лауазымындағы жұмыс өтілі кемінде 2 жыл;

бұрғылау-жару (жарылыс) жұмыстары жөніндегі ІІ санаттағы инженер: тиісті мамандық 
бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім жəне бұрғылау-жару (жары-
лыс) жұмыстары жөніндегі санаты жоқ инженері лауазымындағы жұмыс өтілі кемінде 3 жыл;

бұрғылау-жару (жарылыс) жұмыстары жөніндегі санаты жоқ инженер: тиісті мамандық 
бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім жəне бұрғылау-жару (жарылыс) 
жұмыстары бойынша жұмыс өтілі кемінде 3 жыл немесе тиісті мамандық (біліктілік) бойын-
ша орта техникалық жəне кəсіби (орта арнайы, орта кəсіби) білім жəне І санаттағы техник 
лауазымындағы жұмыс өтілі кемінде 3 жыл.

9-параграф. 
Бұрғылау жөніндегі техник 

110. Лауазымдық міндеттері:
əзірленген технологиялық процеске сəйкес бұрғылау жұмыстарын жүргізуді жүзеге асырады;
ұңғымаларды салудың геологиялық-техникалық шарттарына сəйкес бұрғылау жабдығын 

таңдау жүргізеді;
бұрғылау бойынша химиялық реагенттер (бұдан əрі - химреагенттер) қажеттілігіне өтінім-

дер жасайды;
бұрғылау жəне тампонаждық ерітінділердің параметрлерін қамтамасыз етеді, олардың 

қасиеттерін реттеуді жүзеге асырады;
бұрғылауды қамтамасыз етуді күнделікті есепке алуды жүргізеді;
ұңғымадағы қиындықтар мен авариялық жағдайларды жояды;
химреагенттер шығысы туралы есептер, жанар-жағар май материалдарына өтінімдер 

дайындайды;
тампонаждық басқару қызметіне (шегенді бағандарды цементтеу, шегенді бағандарды, 

шығарындыға қарсы жабдықты, бұрғылау құралын баспақтау, компрессорлар, өнеркəсіптік-
өндірістік қондырғылар жұмысын, химреагенттерді тасымалдауды жүргізу) кестелер жасайды;

ұңғымаларды бұрғылау жəне салу саласында техникалық тапсырмаларды орындайды;
бұрғылау жабдығын, бұрғылау қондырғыларын тасымалдау жүйелерін пайдалану мен 

олардың жұмыс істеуінің белгіленген режимін қамтамасыз етеді;
бұрғылау ұңғымаларына жанар-жағар май материалдарының бекітуге арналған 

материалдардың түсімінің, шығысының есебін жүргізеді;
ұңғымаларды бекіту кезінде пайдаланылған материалдар (шегенді құбырлар, цемент, 

химреагенттер) туралы есептер дайындайды;
химреагенттердің шығысы жөнінде бұрғылау шеберлерінің есептерін тексереді;
бұрғылау ұңғымаларын күзгі-қысқы маусымдағы жəне су тасқыны кезеңіндегі жұмысқа 

дайындау жөніндегі іс-шараларды əзірлеуге қатысады жəне оларды орындау туралы есеп 
дайындайды;

бұрғылау саласындағы озық тəжірибені зерттеуге, қорытуға жəне таратуға қатысады;
жаңа техника мен технологияны игеру бойынша тəжірибелік-эксперименттік жұмыстарды 

жүргізуге қатысады;
жабдық пен құралдың жұмысы туралы деректерді өңдейді жəне талдайды;
бұрғылау жəне қосалқы жабдықты алдын ала тексеруді, ақауды анықтауды жəне оларды 

жоюды, ұсақ жөндеу жүргізуді жүзеге асырады;
бұрғылау агрегаттарын орнату бойынша жинау-бұзу жұмыстарын жүргізуді, ұңғыманы 

бұрғылау технологиясының, бұрғылау қондырғысын пайдалану ережесінің сақталуын бақылайды;
геологиялық-техникалық талаптарға сəйкес ұтымды бұрғылау режимдерін таңдайды;
қопсытылған жынысты алуды жəне көлемін өлшеуді, топырақ сынамасын алуды жəне 

талдауды, ұңғыманы тазартуды ұйымдастырады;
бұрғылау жабдығын алдын ала жөндеу мен реттеуді орындау бойынша шаралар 

қабылдайды;
ұңғымаларда жұмыстардың қауіпсіз жүргізілуін қамтамасыз етеді;
бақылау журналын (бұрғылау журналын) жүргізеді. 
111. Мыналарды:
мұнай жəне газ өндіруге, бұрғылауға қатысты Қазақстан Республикасының заңнамалық 

жəне өзге де нормативтік құқықтық актілерін, əдістемелік материалдарын, нұсқаулықтарын;
ұңғымаларды бұрғылаумен байланысты негізгі технологиялық есептерді;

бұрғылау жұмыстары бойынша негізгі технологиялық жабдықты жəне оның жұмыс істеу 
қағидаттарын;

типтік технологиялық процестер мен бұрғылау жұмыстарын жүргізу режимдерін;
өндірісте қолданылатын стандарттар мен техникалық талаптарды, техникалық құжаттама 

əзірлеу мен ресімдеу жөніндегі нұсқама материалдарды;
геология мен геофизика негіздерін;
түрлі жағдайда бұрғылау тəсілдері мен түрлерін, бұрғылау жабдығын пайдалану 

қағидаларын;
жабдықтың бұзылу себептері мен оларды жою тəсілдерін;
экономика, өндірісті, еңбек пен басқаруды ұйымдастырудың негіздерін;
еңбек заңнамасының негіздерін;
еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау қағидаларын, 

ішкі еңбек тəртібі қағидаларын білуі тиіс.
112. Біліктілікке қойылатын талаптар: 
І санаттағы бұрғылау жөніндегі техник: тиісті мамандық (біліктілік) бойынша орта техникалық 

жəне кəсіптік (орта арнаулы, орта кəсіптік) білім жəне ІІ санаттағы бұрғылау жөніндегі техник 
лауазымында жұмыс өтілі кемінде 2 жыл;

ІІ санаттағы бұрғылау жөніндегі техник: тиісті мамандық (біліктілік) бойынша орта 
техникалық жəне кəсіптік (орта арнаулы, орта кəсіптік) білім жəне бұрғылау жөніндегі санаты 
жоқ техник лауазымында жұмыс өтілі кемінде 2 жыл;

бұрғылау жөніндегі санаты жоқ техник: жұмыс өтіліне талап қоймай, тиісті мамандық 
(біліктілік) бойынша орта техникалық жəне кəсіптік (орта арнаулы, орта кəсіптік) білім.

10-параграф. Газ объектілері жабдығын пайдалану жөніндегі инженер
113. Лауазымдық міндеттері:
газ жабдығы жұмысының жасаушы зауыт белгілеген тұрақты жəне тиімді режимін, пайда-

лану ережесін сақтауды, техникалық қызмет көрсетуді қамтамасыз етеді;
жабдықтың, қондырғылардың, құрылыстардың жұмысының көрсеткіштерін талдайды жəне 

қорытады; олардың жұмыс режимін оңтайландыру бойынша мүмкіндіктерді қарастырады;
персоналдың технологиялық құжаттаманы уақтылы жүргізуін қамтамасыз етеді;
схемаларға, сызбаларға, пайдалану нұсқаулықтарына қажетті өзгерістер, толықтырулар енгізеді;
кешенді регламенттелген қызмет көрсету жүйесін енгізеді;
жұмысшыларға нұсқама жүргізеді жəне оларды жұмысты қауіпсіз жүргізу əдістеріне үйретеді;
отын-энергетикалық ресурстар, жағармай, жақпа май жəне пайдалануға қажетті басқа да 

материалдардың шығындарын есепке алуды жəне олардың меншікті нормаларын сақтауды 
ұйымдастырады жəне оларды төмендету жөніндегі іс-шараларды енгізеді;

құрал-саймандарға, арнайы киім-кешекке жəне басқа да материалдарға өтінімдер дай-
ындайды;

персоналдың газ жабдығын, механизмдерді пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарын сақтауы 
бойынша шаралар қабылдайды;

жөндеу кестелерін құруға, авариялар, жабдық жұмысындағы істен шығу себептерін 
анықтауға қатысады жəне оларды болдырмау жөніндегі іс-шараларды əзірлейді. 

114. Мыналарды:
 «Жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы» 2010 жылғы 24 маусымдағы, «Газ 

жəне газбен жабдықтау туралы» 2012 жылғы 9 қаңтардағы, «Азаматтық қорғау туралы» 2014 
жылғы 11 сəуірдегі Қазақстан Республикасының заңдарын;

газ объектілерінің жабдығын пайдалану жөніндегі Қазақстан Республикасының өзге де 
нормативтік құқықтық актілерін, əдістемелік жəне басқа да нұсқама материалдарды;

техникалық пайдалану қағидаларын, магистральдық газ құбырларын пайдалану кезіндегі 
қауіпсіздік қағидаларын, өндірістік қуаттарды, пайдалану сипаттамаларын;

газ жабдығының нұсқаулықтарын жəне конструкциясын, қысыммен жұмыс істейтін 
ыдыстардың технологиялық схемалары мен жүйелерін, олардың құрылысы мен қауіпсіз пай-
далануды, метанолмен жұмыс істеу жөніндегі нұсқаулықты;

от жəне газ қауіпті жұмыстарды орындау жөніндегі қағидаларды;
мұнай мен газдың физикалық-химиялық қасиеттерін;
экономика, өндірісті, еңбек пен басқаруды ұйымдастырудың негіздерін;
еңбек заңнамасының негіздерін;
еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау қағидаларын, 

ішкі еңбек тəртібі қағидаларын білуі тиіс.
115. Біліктілікке қойылатын талаптар:
І санаттағы газ объектілерінің жабдығын пайдалану жөніндегі инженер: тиісті мамандық 

бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім жəне ІІ санаттағы газ объектілерінің 
жабдығын пайдалану жөніндегі инженер лауазымында жұмыс өтілі кемінде 2 жыл; 

ІІ санаттағы газ объектілерінің жабдығын пайдалану жөніндегі инженер: тиісті мамандық 
бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім жəне газ объектілерінің жабдығын 
пайдалану жөніндегі санаты жоқ инженер лауазымында жұмыс өтілі кемінде 3 жыл;

газ объектілерінің жабдығын пайдалану жөніндегі санаты жоқ инженер: тиісті мамандық 
бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім жəне газ шаруашылығында жұмыс 
өтілі кемінде 3 жыл немесе тиісті мамандық бойынша орта арнаулы жəне кəсіптік (орта ар-
наулы, орта кəсіптік) білім жəне І санаттағы техник лауазымында жұмыс өтілі кемінде 3 жыл. 

11-параграф. Газ-техникалық инспектор
116. Лауазымдық міндеттері:
мұнай өнеркəсібі кəсіпорындарының газбен жабдықтау жүйелерін қауіпсіз пайдалану 

ережесінің сақталуын қадағалауды жүзеге асырады;
жұмыс жүргізіліп жатқан қауіпті өндірістік объектілерде қауіпсіздік талаптарын, оның ішінде 

жанармай жəне жарылғыш заттарды тасымалдау, сақтау жəне пайдалану кезінде қауіпсіздік 
талаптарын тексеру мақсатында техникалық қадағалауды жүзеге асырады;

нормативтік актілер мен нормативтік-техникалық құжаттар талаптарының сақталуын 
қамтамасыз етеді; 

жанар-жағар май жəне жарылғыш заттарды ұрлауды қоса алғанда, қауіпті өндірістік 
объектілерде болған авариялар мен оқиғалардың себептерін техникалық зерттеуге қатысады 
жəне зерттеуді дұрыс жүзеге асыруды тексереді, сондай-ақ осы зерттеулердің нəтижелеріне 
сəйкес қабылданған шаралардың жеткіліктілігін тексереді;

өнеркəсіптік қауіпсіздікке қатысты нұсқау береді, оның ішінде өнеркəсіптік қауіпсіздік са-
раптамасын, газ-техникалық қондырғылар мен осы объектіде пайдаланылған технологиялық 
процестерді техникалық диагностикалау (бұзбайтын бақылауды қоса алғанда) жүргізу қажеттілігі 
туралы нұсқау береді; 

өнеркəсіптік қауіпсіздік талаптары сақталмаған жағдайда жүргізілген жұмыстарды тоқтату, 
егер одан əрі пайдалану аварияға алып келетін болса немесе жұмыскерлердің жəне/неме-
се халықтың өмірі мен денсаулығына қауіп төндірген жағдайда, үй-жайларды қоса алғанда, 
қауіпті өндірістік объектіде қолданылған жабдық пен газ қондырғыларын пломбалау туралы 
жазбаша ұйғарымдар береді;

құрылыс-монтаждау жұмыстарына, газ қауіпті өндірістік объектілерді баптауға, пайда-
лануға, техникалық диагностикалауға, кеңейтуге, реконструкциялауға, техникалық қайта 
жарақтандыруға, консервациялауға жəне жоюға арналған жобалық құжаттаманы тіркейді;

өнеркəсіптік қауіпсіздік саласында персоналды аттестаттау, газ қауіпті өндірістік 
объектілерді қабылдау жəне пайдалануға тапсыру жөніндегі комиссияларға қатысады;

газ жабдығын баптау бойынша жұмыстар жүргізу үшін газ қауіпті өндірістік объектілерге 
бір реттік техникалық рұқсат береді;

монтаждаудан, баптаудан, кеңейтуден, реконструкциялаудан, техникалық қайта 
жарақтандырудан жəне консервациялаудан кейін өндірістік объектіде пайдаланылған газ 
жабдығы мен қондырғыларын пайдалануға енгізу үшін газ қауіпті өндірістік объектілерге бір 
реттік техникалық рұқсаттама береді;

мамандарға қолданыстағы газ-техникалық құралдардың жай-күйі жəне оларды дұрыс пай-
далану мəселелері жөнінде консультация береді жəне нұсқама жүргізеді;

кəсіпорында газ қызметі туралы ереженің болуын, газ қызметінің құрылымын, штат 
санын, толықтығын, еңбек қорғау жəне қауіпсіздік техникасы бойынша жұмыс жүйесінің 
ұйымдастырылуын тексереді;

қауіпсіздік техникасы жөніндегі іс-шаралар мен кəсіпорын дайындайтын газ шаруашылығын 
пайдалану кезінде қауіпсіздік деңгейін көтеру жөніндегі іс-шараларды орындайды;

газ шаруашылығындағы қауіпсіздік талаптарына сəйкес мамандарды, жұмысшылар мен 
дəнекерлеушілерді даярлауға қатысады; 

газ қызметінде лауазымдық жəне өндірістік нұсқаулықтардың, газ шаруашылығына қажетті 
техникалық құжаттаманың, керек-жарақтың болуын, газ қызметінің қажетті құралдармен, 
мүкəмалмен, жабдықпен, қосалқы бөлшектермен, аспаптармен, жеке қорғаныс құралдарымен 
жарақталуын тексереді. 

117. Мыналарды:
Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 9 қаңтардағы «Газ жəне газбен жабдықтау 

туралы» Заңын, объектілердің газ жабдығына қызмет көрсетуге, баптау мен пайдалануға 
қатысты Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерін, əдістемелік 
жəне нормативтік материалдарды;

техникалық пайдалану қағидасын жəне магистральдық жəне үй ішіндегі газ құбырларын 
пайдалану кезіндегі қауіпсіздік қағидасын өрт қауіпсіздігі қағидасын;

жабдықтың өндірістік қуаттарын, пайдалану сипаттамаларын, нұсқаулығы мен конструкци-
ясын, газ құбырларының технологиялық схемалары мен жүйелерін, қысыммен жұмыс істейтін 
ыдыстар құрылымын жəне оларды қауіпсіз пайдалану əдістерін;

метанол-умен жұмыс істеу жөніндегі нұсқаулықты, от жəне газ қауіпті жұмыстар жүргізу 
жөніндегі нұсқаулықты;

экономика, өндірісті, еңбек пен басқаруды ұйымдастырудың негіздерін;
еңбек заңнамасының негіздерін;
еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау қағидаларын, 

ішкі еңбек тəртібі қағидаларын білуі тиіс.
118. Біліктілікке қойылатын талаптар: 
тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім жəне газ 

шаруашылығында жұмыс өтілі кемінде 5 жыл.
12-параграф. Газ объектілерінің жабдығын пайдалану жөніндегі техник

119. Лауазымдық міндеттері:
неғұрлым білікті маманның басшылығымен технологиялық жабдықты қосу, баптау, 

эксперименттік жəне басқа да жұмыс түрлерін орындау бойынша жұмысқа қатысады;
жаңа жүйелерді жəне саланың объектілерінде пайдаланылатын жабдықты зерттейді 

жəн меңгереді;
тапсырмаларды орындау туралы есептер дайындайды, орындалатын жұмыстар тура-

лы техникалық есептер үшін материалдарды өңдейді, техникалық құжаттаманы ресімдейді; 
перспективалық əзірленімдерді, пайдалануды ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулықтарды 

əзірлеуге, іске қосу-баптау жұмыстарын жүргізуге қатысады;
жабдықты жаңғыртумен байланысты техникалық құжаттамадағы өзгерістерді ресімдейді;
технологиялық жабдық сынағына, жаңа жабдық пен технологиялық процестерді тексеру 

мен игеру бойынша эксперименттік жұмыстарды жүргізуге қатысады;
жүйелер мен жабдық жұмысының сенімділігі мен үнемділігі бойынша материалдарды 

талдауға, таңдауға қатысады;
материалдарды өңдеу кезінде жеделділікті арттыру мен еңбек шығынын қысқарту 

мақсатында есептеу техникасын енгізуге қатысады;
жабдық пен жүйелерді техникалық пайдалану қағидасына сəйкес жұмыстардың орында-

луын жүзеге асырады;
еңбек жəне өндірістік тəртіптің, еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі, қоршаған 

ортаны қорғау қағидаларының сақталуын қамтамасыз етеді.
120. Мыналарды: 
мұнай мен газ өндіруге, өңдеуге жəне тасымалдауға, ұңғымаларды бұрғылау мен жөндеуге, 

газ объектілерінің жабдығын пайдалануға қатысты Қазақстан Республикасының заңнамалық 
жəне өзге де нормативтік құқықтық актілерін, əдістемелік материалдарды, нұсқаулықтарды;

магистралдық газ құбырларын пайдалану кезінде техникалық пайдалану қағидасы мен 
қауіпсіздік қағидасын;

жабдықтың өндірістік қуаттарын, пайдалану сипаттамасын, техникалық-экономикалық 
сипаттамасын жəне конструктивтік ерекшеліктерін;

материалдарды механикаландырылған өңдеу технологиясын;
технологиялық схемалар мен жүйелерді, қысыммен жұмыс істейтін ыдыстарды орнату 

мен қауіпсіз пайдалану қағидасын;
метанол-умен жұмыс істеу жөніндегі нұсқаулықты;
от жəне газ қауіпті жұмыстар жүргізу жөніндегі нұсқаулықты жəне басқа да ережелерді;
экономика, еңбек пен басқаруды ұйымдастырудың негіздерін;
еңбек заңнамасының негіздерін;
еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау қағидаларын, 

ішкі еңбек тəртібі қағидаларын білуі тиіс. 
121. Біліктілікке қойылатын талаптар:
І санаттағы газ объектілерінің жабдығын пайдалану жөніндегі техник: тиісті мамандық 

(біліктілік) бойынша орта техникалық жəне кəсіптік (орта арнаулы, орта кəсіптік) білім жəне 
ІІ санаттағы газ объектілерінің жабдығын пайдалану жөніндегі техник лауазымында жұмыс 
өтілі кемінде 2 жыл;

ІІ санаттағы газ объектілерінің жабдығын пайдалану жөніндегі техник: тиісті мамандық 
(біліктілік) бойынша орта техникалық жəне кəсіптік (орта арнаулы, орта кəсіптік) білім жəне 
газ объектілерінің жабдығын пайдалану жөніндегі санаты жоқ техник лауазымында жұмыс 
өтілі кемінде 2 жыл;

газ объектілерінің жабдығын пайдалану жөніндегі санаты жоқ техник: жұмыс өтіліне талап 
қоймай, тиісті мамандық (біліктілік) бойынша орта техникалық жəне кəсіптік (орта арнаулы, 
орта кəсіптік) білім. 

13-параграф. Деректер базасын сүйемелдеу жөніндегі инженер
122. Лауазымдық міндеттері:
жедел жəне жиналатын ақпараттың толық көлемін өзекті жұмыс қалпында сақтайды, 

сондай-ақ ақпаратты заңсыз қол жеткізуден қорғауды қамтамасыз етеді;
деректер базасында қолданылатын ақпараттық дұрыстығын жəне сақталуын қамтамасыз 

етеді; 
есептеу техникасы мен автоматтандырылған жүйелер пайдаланушыларының тапсырма-

лары бойынша деректер базасын жинайды, көшіреді жəне түзетеді;
деректер базалары жұмысының тиімділігін жəне функционалдығын айқындайды;
деректер сөздігін жəне деректер базаларын басқару жүйесін жүргізеді;
нəтижелердің талап етілетін дұрыстығын жəне есептеу уақытын азайту мақсатында 

ақпаратты сақтау жəне өңдеу процесін жетілдіру бойынша мəселелерді ақпараттандыру 
бөлімімен келіседі;

белгіленген тəртіпке сəйкес ақпараттандыру бөлімімен ақпарат алмасуды (оның ішінде 
телекоммуникациялардың электрондық желілерін пайдаланып) қамтамасыз етеді;

деректер базаларын пайдалану мəселелері бойынша компьютерлік жүйелерді пайдала-
нушыларды оқытады жəне оларға консультация береді;

компьютерлерде ақпаратты автоматты түрде өңдеуге қатысы бар құжаттарды есепке алу 
мен сақтауды жүзеге асырады;

міндеттерді пайдалану нəтижелері бойынша пайдаланушылардың ескертулерін жинақтап, 
талдайды жəне анықталған кемшіліктер туралы ақпаратты ақпараттандыру бөліміне береді;

автоматтандырылған ақпараттық жүйеде айналатын деректердің тұтастығының, дұрысты-
ғының жəне сақталуының қамтамасыз етілуін қадағалайды;

қолданылатын бағдарламалық құралдардың жəне нормативтік-анықтамалық ақпараттың 
мұрағатын жүргізеді. 

123. Мыналарды:
Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 24 қарашадағы «Ақпараттандыру туралы» Заңын 

жəне ақпараттық технологиялар мен жүйелер саласындағы мəселелерді реттейтін Қазақстан 
Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерін;

аппараттық жəне бағдарламалық құралдардың жұмыс істеу жəне құрылымының жалпы 
қағидаттарын;

желілік əкімшілік етуді ұйымдастыру негіздерін;
бағдарламалау негіздерін, бағдарламау жəне ақпаратты өңдеу кезінде есептеу техника-

сын пайдалану əдістерін;
техникалық-пайдаланушылық сипаттамаларды;
компьютерлік жабдықтың конструкциялық ерекшеліктерін, мақсаты мен жұмыс режимдерін, 

оны техникалық пайдалану қағидаларын;
ақпаратқа заңсыз қол жеткізудің алдын алу, деректер базаларын қалпына келтіру тəсілдерін;
техникалық құжаттаманы ресімдеу тəртібін;
экономика, өндірісті, еңбек пен басқаруды ұйымдастырудың негіздерін;
еңбек заңнамасының негіздерін;
еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау қағидаларын, 

ішкі еңбек тəртібі қағидаларын білуі тиіс.
124. Біліктілікке қойылатын талаптар:
деректер базасын сүйемелдеу жөніндегі І санаттағы инженер: тиісті мамандық бойынша 

жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім жəне ІІ санаттағы деректер базасының 
əкімшісі лауазымындағы жұмыс өтілі кемінде 2 жыл;

деректер базасын сүйемелдеу жөніндегі ІІ санаттағы инженер: тиісті мамандық бойынша 
жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім жəне деректер базасын сүйемелдеу жөніндегі 
санаты жоқ инженер лауазымындағы жұмыс өтілі кемінде 2 жыл;

деректер базасын сүйемелдеу жөніндегі санаты жоқ инженер: жұмыс өтіліне талап қоймай, 
тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім немесе мамандық 
бойынша не ақпараттық технологиялар саласындағы техник лауазымындағы жұмыс өтілі 1 жыл.

14-параграф. Есепке алу жөніндегі техник 
125. Лауазымдық міндеттері:
санауыштардағы көрсеткіштерді күнделікті есепке алу мен есептен шығаруды жүзеге 

асырады;
 жедел есепке алу түрлері (дайын өнім көлемін, өндірісте пайдаланылатын шикізат, мате-

риалдар, отын, энергия шығысын) бойынша жұмысты жүргізеді;

бастапқы құжаттарда (нарядтарда, материалдық жəне кіріс ордерлерде, талаптарда, жүк 
қағаздарында), журналдарда немесе карточкаларда есепке алу түрлері бойынша тиісті жаз-
ба жүргізеді, қорытындысын шығарады жəне белгіленген есептілікті, ведомость пен жиынтық 
деректерді дайындайды;

заманауи техникалық құралдарды пайдалану бойынша қажетті шаралар қабылдайды;
бастапқы деректерді өңдейді, жиынтық деректерді дайындайды жəне басқармаға ағымдағы 

тəулік үшін энергия ресурстарының шығысы туралы деректерді береді;
ағымдағы тəулік үшін энергия ресурстарын пайдалануды талдайды жəне есепке алу кезеңі 

басталғаннан кейін артық шығыстауды болдырмау, шығыстар лимиттері мен нормаларын 
(соның ішінде үлестік) сақтау жөніндегі шараларды қабылдайды;

энергия ресурстары артық шығысталған жағдайда басшылық пен жедел персоналға 
(энергия ресурстарын пайдалану мен технологиялық процеске əсер ететін жұмысшыларға) 
жедел хабарлайды;

бір ай үшін энергия ресурстарын пайдалану балансын шығарады жəне оны басқармаға 
береді. 

126. Мыналарды: 
жедел есепке алуды ұйымдастыруға қатысты Қазақстан Республикасының нормативтік 

құқықтық актілерін, ережелерді, нұсқаулықтарды, басқа да басшылыққа алынатын материал-
дар мен нормативтік құжаттарды, өндірісті ұйымдастырудың негіздерін;

бастапқы құжаттама нысандарын, оларды толтыру тəртібін;
ұйым шығаратын өнім көлемін өлшеу бірлігін;
жабдықты, техникалық құралдарды пайдалану қағидаларын;
экономика, еңбек пен басқаруды ұйымдастырудың негіздерін;
еңбек заңнамасының негіздерін;
еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау қағидаларын, 

ішкі еңбек тəртібі қағидаларын білуі тиіс.
127. Біліктілікке қойылатын талаптар:
І санаттағы есепке алу жөніндегі техник: тиісті мамандық (біліктілік) бойынша орта 

техникалық жəне кəсіптік (орта арнаулы, орта кəсіптік) білім жəне ІІ санаттағы есепке алу 
жөніндегі техник лауазымында жұмыс өтілі кемінде 2 жыл; 

ІІ санаттағы есепке алу жөніндегі техник: тиісті мамандық (біліктілік) бойынша орта 
техникалық жəне кəсіптік (орта арнаулы, орта кəсіптік) білім жəне есепке алу жөніндегі санаты 
жоқ техник лауазымында жұмыс өтілі кемінде 2 жыл;

есепке алу жөніндегі санаты жоқ техник: жұмыс өтіліне талап қоймай, тиісті мамандық 
(біліктілік) бойынша орта техникалық жəне кəсіптік (орта арнаулы, орта кəсіптік) білім. 

15-параграф. Жабдық жөндеу жөніндегі механик
128. Лауазымдық міндеттері:
бұрғылау, мұнай-газ кəсіпшілігі жабдығын пайдалану мен сенімді жұмысын қамтамасыз 

етеді, бұрғылау жəне мұнай-газ кəсіпшілігі жабдығын уақтылы жəне сапалы алдын ала 
тексеруді, жөндеуді жүзеге асырады;

техникалық пайдалану ережесін жəне бұрғылау, мұнай-газ кəсіпшілігі жабдығының 
қауіпсіздік ережесінің талаптарына сəйкестігін сақтау бойынша шаралар қабылдайды жəне 
оларды қауіпсіз пайдалануды ұйымдастырады; 

мерзімінен бұрын тозу себептерін анықтау мақсатында жабдықтың, жекелеген бөлшектер 
мен тораптардың жұмыс жағдайларын зерттейді;

тозған жəне сапалық ескірген жабдықты уақтылы ауыстыру жөніндегі шараларды 
қабылдайды;

 бұрғылау жəне мұнай-газ кəсіпшілігі жабдығының жаңа үлгілерінің сынағына қатысады;
ережемен көзделген жүк көтеретін механизмдердің, жүк қармау жəне шынжырлы 

құрылғылардың, аппараттардың жəне қысыммен жұмыс істейтін ыдыстардың, электр-газбен 
дəнекерлеу аппаратурасының, ацетилендік, оттегілік жəне компрессорлық қондырғылардың 
сынақтарына, оларды техникалық тексеруге жəне ревизияларына қатысады;

жабдықтың, аспаптар мен айла бұйымдардың ақауын табуға қатысады;
жабдықты монтаждау сапасын қамтамасыз етеді, келіп түскен жаңа жабдық пен құралдың 

толықтығын тексереді;
бұрғылау, мұнай-газ кəсіпшілігі жабдығы аварияларының себептерін тексеруге жəне олар-

ды болдырмау құралдарын əзірлеуге қатысады;
жабдық жұмысын, қосалқы бөлшектер мен материалдар шығысын бастапқы есепке алу-

ды жүргізеді;
жабдықтың болуы мен оның техникалық жай-күйі туралы есеп дайындауды қамтамасыз етеді;
қосалқы бөлшектердің, материалдардың уақтылы жеткізілуін, жабдыққа арналған 

паспорттардың болуын қадағалайды;
отын жəне жақпа май материалдарының шығыс нормаларын сақтау бойынша шаралар 

қабылдайды;
отын-энергетика ресурстарын үнемдеу бойынша құралдар əзірлеуге қатысады;
белгіленген есептілікті жүргізеді. 
129. Мыналарды:
 «Жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы» 2010 жылғы 24 маусымдағы, 

«Азаматтық қорғау туралы» 2014 жылғы 11 сəуірдегі Қазақстан Республикасының заңдарын;
жабдықты, сайманды, механизмдерді жəне тағы басқаларды жеткізуге жəне оларға қызмет 

көрсетуге қатысты Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерін;
бұрғылау, мұнай-газ кəсіпшілігі жабдығының техникалық сипаттамасын, конструктивтік 

ерекшелігін, мақсаты мен жұмыс режимін, оны техникалық пайдалану қағидасын;
жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру мен оның технологиясын;
жөндеу жөніндегі техникалық құжаттаманы əзірлеу қағидасын;
мұнай жəне газ ұңғымаларын бұрғылау технологиясының негіздерін;
мұнай жəне газ өндіру технологиясын;
бұрғылау, мұнай-газ кəсіпшілігі жабдығын пайдалану, жөндеу, жаңғырту кезінде еңбекті 

ұйымдастыруға қойылатын талаптарды;
экономика, өндірісті, еңбек пен басқаруды ұйымдастырудың негіздерін;
еңбек заңнамасының негіздерін;
еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау қағидаларын, 

ішкі еңбек тəртібі қағидаларын білуі тиіс.
130. Біліктілікке қойылатын талаптар: 
тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім жəне жөндеу 

қызметтеріндегі бағыт бойынша жұмыс өтілі кемінде 3 жыл немесе тиісті мамандық (біліктілік) 
бойынша орта техникалық жəне кəсіптік (орта арнаулы, орта кəсіптік) білім жəне жөндеу 
қызметтерінде жұмыс өтілі кемінде 5 жыл.

16-параграф. Жол инспекторы 
131.Лауазымдық міндеттері:
өндірістік мақсаттағы жол желісін дамыту мен жетілдіруді қамтамасыз етумен байланы-

сты жұмысты жүргізеді;
жұмыс жүргізу технологиясын, сапасын, көлемі мен мерзімдерін сақтауды, жолдардың жəне 

олардағы жасанды құрылыстарды көліктік-пайдалану жай-күйін қамтамасыз етеді;
жол мен жол құрылыстарын пайдалану қағидаларын сақтауды, мердігерлер мен 

жеткізушілердің шарттық міндеттемелерді орындауын сақтау бойынша шаралар қабылдайды;
көлік құралдары қозғалысының қарқындылығын ескере отырып, автомобиль жолдарын 

тексеру мен диагностикалауды, осы мақсаттарға бөлінген ақша қаражаты мен мүлікті мақсатты 
жəне тиімді пайдалануды қамтамасыз етеді;

 орындалған жұмыстар сапасы туралы қорытындылар дайындайды, анықталған 
бұзушылықтарды жою жəне жұмысты тоқтату туралы ұйғарымдар береді;

мердігерлерге анықталған шарттық міндеттемелерді бұзушылық, жұмыс сапасының 
төмендігі немесе кемшілікті жою жөніндегі жазбаша ұйғарымдарды орындамағаны үшін 
экономикалық жəне əкімшілік сипаттағы шаралар қолдану туралы ұсыныстар енгізеді;

автомобиль жолдарының жай-күйін бағалайды жəне автомобиль жолдары желісінің 
көліктік-пайдалану жай-күйі жəне оны дамыту, жол қозғалысының қауіпсіздік деңгейін көтеру, 
жол қозғалысы қауіпсіздігін ғылыми, қаржылық, ұйымдастыру-техникалық, əдістемелік жəне 
ақпараттық қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды əзірлейді; 

нормативтік-техникалық құжаттар қорын қалыптастыру мен жүргізуге қатысады;
жол шаруашылығы мəселелері жөніндегі ұзақ мерзімді болжамдар, орта мерзімді 

бағдарламалар жəне жол шаруашылығындағы жұмыстардың ағымдағы жоспарларын 
əзірлеуге қатысады;

жол объектілеріне жобалық құжаттама сараптамасын жүзеге асырады жəне қорытынды 
дайындайды;

жұмыс жəне мемлекеттік қабылдау комиссиялары үшін құжаттар əзірлейді;
автомобиль жолдарына жəне жасанды құрылыстарға паспорттар жүргізеді, ақпараттық 

жəне анықтамалық-талдамалық материалдар дайындайды;
мердігерлерді автомобиль жолдары мен олардағы жасанды құрылыстарды ұстау бойын-

ша жұмыстарды орындауға тартудың экономикалық орындылығының есеп-қисабын жүргізеді;
жол жұмыстарына шығындарды талдайды, автомобиль жолының бір километрін ұстауға 

жəне құрылыс-монтаждау немесе жөндеу жұмыстарына жұмсалатын нормативтік шығындар 
туралы ұсыныстар дайындайды;

орындалған жұмыстар туралы есептілік жасайды;
зілзала жəне жол-көлік оқиғаларының салдарларын жою бойынша жұмыстарды 

ұйымдастыруға қатысады;
ауыр салмақты жəне ірі габаритті көлік құралдарының өндірістік мақсаттағы жолмен жүруіне 

арналған өтінімдерді қарайды, қозғалыс маршруттары мен жол жүру шарттарын келіседі, жалпы 
массасы немесе біліктік жүктемесі нормативтік мəндерден асып түсетін көлік құралдарының 
рұқсат етілмеген жол жүруі салдарынан автомобиль жолдары мен жасанды құрылыстарға 
келтірілген шығын көлемін есептейді. 

132. Мыналарды: 
 «Қазақстан Республикасындағы көлік туралы» 1994 жылғы 21 қыркүйектегі, «Автомобиль 

жолдары туралы» 2001 жылғы 17 шілдедегі Қазақстан Республикасының заңдарын;
автомобиль жолдарын басқарудың, оларды салудың, бақылау мен қадағалауды 

пайдаланудың ұйымдастыру жəне экономикалық негіздерін дамыту мəселелерін реттейтін 
Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерін;

өндірістік мақсаттағы жол шаруашылығын дамытуға бағытталған қаржыландыру жо-
спарларын;

жұмыстарды жүргізу, жол қозғалысының қауіпсіздігін, жолдардың сақталуын инженерлік 
қамтамасыз ету технологиясы мен сапасын;

орындалған жұмыстардың (қызметтердің) белгіленген стандарттарға сəйкестігі туралы 
қорытындылар дайындау тəртібін;

нормативтік құжаттарды əзірлеу əдістерін;
жұмыстарды жоспарлау мен қаржыландыру тəртібін;
жаңа технологиялар мен техника енгізу тəртібін;
жер пайдалану қағидаларын, орындалған жұмыстарды қабылдау тəртібін, объектілерді 

пайдалануға енгізу қағидасын;
жолдар мен құрылыстардың көліктік-пайдалану жай-күйін анықтау тəртібін;
мердігерлік сауда-саттық жүргізу жəне келісімшарттар жасасу қағидаларын;
мемлекеттік жəне коммерциялық құпиядан тұратын ақпаратты қорғауды қамтамасыз 

ету əдістерін;
экономика, өндірісті, еңбек пен басқаруды ұйымдастырудың негіздерін;
еңбек заңнамасының негіздерін;
еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау қағидаларын, 

ішкі еңбек тəртібі қағидаларын білуі тиіс.
133. Біліктілікке қойылатын талаптар: 
тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім жəне жол 

шаруашылығында жұмыс өтілі кемінде 5 жыл.
17-параграф. Желдету жүйесі жөніндегі инженер

134. Лауазымдық міндеттері:
желдету жүйесі жабдығын реттеу мен монтаждау бойынша жұмысты ұйымдастырады;
желдету жүйесі мен шаң-газ режимі бойынша құжаттардың жасалуын жəне жүргізілуін 

қамтамасыз етеді;
жабдықты жөндеу кестелерінің орындалуын қамтамасыз етеді;
газдан тазарту, желдету жүйесі жəне шаңды басу жобаларын əзірлейді;
желдеткіш жабдығының есебін жүргізеді;
жөндеу жұмыстарын дайындауды жүзеге асырады;
желдеткіш жабдығының техникалық жағдайын жəне жөндеу сапасын тексереді;
жабдықты жөндеуге арналған қосалқы бөлшектерге бөлінген қорларды іске асыру бой-

ынша шараларды қабылдайды;
ауаның тозаңдылығы мен газдылығының сынамаларын іріктеуді жəне талдауды 

жоспарлауға қатысады;
қозғалыс жылдамдығын жəне ауаның көлемін бақылап өлшеуді ұйымдастырады;
желдету жүйесін жетілдіруге бағытталған іс-шараларды дайындауға жəне енгізуге қатысады;
жабдыққа техникалық қызмет көрсету, оны пайдалану жəне жөндеу, тотығудан қорғау 

жөніндегі нормативтік-техникалық құжаттарды əзірлеуді жүзеге асырады;
жабдық аварияларының, өндірістік жарақаттылықтың себептерін тергеп-тексеруге, олардың 

алдын алу бойынша шараларды əзірлеуге жəне енгізуге қатысады;
желдеткіш жабдығын жөндеу жұмыстарын ұйымдастыруға, конструкцияларын жетілдіруге, 

оған техникалық қызмет көрсетуге қатысты өнертапқыштық ұсыныстар мен өнертабыстар бой-
ынша қорытындылар береді, қабылданған ұсыныстарды ұйымдастырады;

материалдарға, қосалқы бөлшектер мен құралдарға өзіндік ерекшеліктерді жəне өтінімдерді 
жасайды, оларды дұрыс жұмсауды жүзеге асырады;

қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шараларды əзірлеуге қатысады жəне олардың орын-
далуын бақылайды;

жұмыскерлердің біліктілігін арттыру бойынша жұмысты ұйымдастырады;
жұмыскерлердің еңбек қауіпсіздігі мен оны қорғау, өрт қауіпсіздігі қағидаларын, өндірістік 

жəне еңбек тəртібін, ішкі еңбек тəртібі қағидаларын сақтауын қамтамасыз етеді.
135. Мыналарды: 
желдету жүйесі жабдығын монтаждау, реттеу жəне пайдалану жұмыстарын технологиялық 

дайындау жəне жүргізу бойынша Қазақстан Республикасының заңнамалық жəне өзге де 
нормативтік құқықтық актілерін, əдістемелік жəне нормативтік-техникалық материалдарды;

желдету жүйесі жабдығының конструкциялық ерекшеліктерін, техникалық сипаттамасын, 
мақсаты мен жұмыс режимдерін;

монтаждау, бөлшектеу, жөндеу, реттеу жəне пайдалану əдістері мен қағидаларын;
жабдыққа, қосалқы бөлшектерге жəне материалдарға арналған өтінімдер жасау тəртібін;
жабдықты тотығудан қорғау тəсілдерін;
экономика, еңбек пен басқаруды ұйымдастырудың негіздерін;
еңбек заңнамасын;
қоршаған ортаны қорғау жөніндегі қағидаларды, еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау, өрт 

қауіпсіздігі мен өндірістік санитария қағидалары мен нормаларын білуі тиіс.
136. Біліктілікке қойылатын талаптар:
желдету жүйесі жөніндегі І санаттағы инженер: тиісті мамандық бойынша жоғары (не-

месе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім жəне желдету жүйесі жөніндегі ІІ санаттағы инженер 
лауазымындағы жұмыс өтілі кемінде 1 жыл;

желдету жүйесі жөніндегі ІІ санаттағы инженер: тиісті мамандық бойынша жоғары (не-
месе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім жəне желдету жүйесі жөніндегі санаты жоқ инженері 
лауазымындағы жұмыс өтілі кемінде 2 жыл;

желдету жүйесі жөніндегі санаты жоқ инженер: тиісті мамандық бойынша жоғары (не-
месе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім жəне желдету жүйесі жабдығын пайдалану жəне 
жөндеу саласындағы жұмыс өтілі кемінде 3 жыл немесе тиісті мамандық (біліктілік) бойын-
ша орта техникалық жəне кəсіби (орта арнайы, орта кəсіби) білім жəне І санаттағы техник 
лауазымындағы жұмыс өтілі кемінде 3 жыл.

18-параграф. Заңгер көмекшісі
137. Лауазымдық міндеттері:
құқықтық деректер базаларының, архивтердің, өзге де дереккөздердің көмегімен заңгер 

көрсеткен тақырып бойынша заңдық ақпарат іздестіруді жүзеге асырады;
табылған ақпаратты талдайды жəне берілген тақырыпқа неғұрлым сай келетін нормативтік 

актілердің тізімін дайындайды;
күнделікті деректер базасы, мамандандырылған заң басылымдары арқылы қабылданған 

жəне күшіне енген нормативтік құқықтық актілер тізбесімен танысады жəне заңгерге неғұрлым 
маңызды нормативтік құқықтық құжаттарға шолуды дайындайды;

шағын көлемдегі, күрделі емес заңды құжаттар (шарттар, сұратулар, талап-арыздар, 
қуы нымдар, шағымдар) жобаларын əзірлейді жəне оларды түзету мен бекіту үшін заңгерге 
ұсынады;

заңгердің тапсырмасы бойынша күрделі емес заңдық мəселелерді (құжаттарды тапсыру 
мен алу, түсініктемелер алу, өзге де заңды іс-қимылдарды жасау) шешу үшін мемлекеттік жəне 
сот органдарына, сырт ұйымдарға барады;

заңдық құжаттаманы есепке алуды жүзеге асырады;
заңгер жіберген жəне заңгер алған хат-хабарларға жауап береді;
заңгер алдында өз жұмысының нəтижелеріне есеп береді. 
138. Мыналарды:
заң қызметіне жəне құқыққа қатысты нормативтік құқықтық актілерді, басқа да басшылыққа 

алынатын, əдістемелік жəне жоғары тұрған органдардың нормативтік материалдарын;
материалдық жəне процессуалдық құқық негіздерін, құқықтық қызмет жөніндегі əдістемелік 

жəне нормативтік материалдарды;
мемлекеттік органдармен, ұйымдармен, заңды жəне жеке тұлғалармен қатынас этикасын;
іс жүргізу стандарттарын, оларды жүйелендіру тəртібін;
заманауи ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, құқықтық құжаттаманы есеп-

ке алу мен жүргізуді;
заманауи техникалық коммуникация мен байланыс құралдарын пайдалана отырып, ақпарат 
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өңдеу əдістерін, мəтіндік редакторларды жəне арнаулы заңдық бағдарламалық қамтылымды;
ішкі еңбек тəртібі қағидаларын білуі тиіс. 
139. Біліктілікке қойылатын талаптар:
жұмыс өтіліне талап қоймай, тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орны-

нан кейінгі) білім немесе тиісті мамандық (біліктілік) бойынша орта техникалық жəне кəсіптік 
(орта арнаулы, орта кəсіптік) білім жəне əділет органдарында жұмыс өтілі кемінде 2 жыл.

19-параграф. Инженер-жылу технигі (жылу технигі)
140. Лауазымдық міндеттері:
жылу шаруашылығының объектілері: сыртқы жəне ішкі жылу желілеріне, жылу тораптары 

мен жылу жүйелеріне жабдыққа, аппаратураға жəне жылу энергиясын есептеу аспаптарына 
қызмет көрсетуді, оларды тексеру мен реттеуді ұйымдастырады;

жылу-техникалық қамтамасыз ету жүйелерінің, жабдығының, аппаратурасы мен есептеу 
аспаптарының тоқтап қалу жəне бұзылу жағдайларын талдайды жəне олардың алдын алу 
бойынша шаралар қабылдайды;

жылу жүйелері мен жабдығын күрделі жəне ағымдағы жөндеу жұмыстарын, оларды 
профилактикалық қарауды жүргізуді ұйымдастырады;

қол астындағы персонал жұмысының нұсқаулықтарын, кестелерін, қажетті материалдарға, 
жабдыққа өтінімдер мен техникалық құжаттаманы жасайды; 

пайдалану жағдайында жылу-техникалық жүйелер монтажын қамтамасыз етеді, паспортқа 
жəне тиісті техникалық құжаттамаға түзетулер мен өзгерістер енгізу бойынша ұсыныстарды 
дайындайды;

жаңа жылу-техникалық жүйелерді, жабдықты, аппараттар мен аспаптарды күрделі 
жөндеуден кейін пайдалануға қабылдауға қатысады;

белгіленген құжаттаманы ресімдейді жəне есептілікті жасайды;
жылу-техникалық қамтамасыз ету жабдығын пайдалану мен оған қызмет көрсетудің озық 

тəжірибесін зерттейді, жинақтайды жəне енгізеді;
жылу жүйелеріне техникалық қызмет көрсету жəне еңбекті ұтымды ұйымдастыру бойынша 

өнертапқыш ұсыныстарды қарауға жəне енгізуге қатысады;
еңбек өнімділігін арттыруға жəне жылу-техникалық қамтамасыз ету шығындарын азайтуға 

бағытталған ұйымдастырушылық-техникалық іс-шараларды енгізеді;
жылу-энергетикалық ресурстарды үнемдеуге бағытталған іс-шаралардың орындалуын 

қамтамасыз етеді;
еңбек қауіпсіздігі мен оны қорғау, өрт қауіпсіздігіқағидалары мен нормаларының, өндірістік 

жəне еңбек тəртібінің, ішкі еңбек тəртібі қағидаларының талаптарын сақтайды.
141. Мыналарды: 
Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 11 сəуірдегі «Азаматтық қорғау туралы» Заңын, 

жылу жəне энергетика шаруашылығының қызметіне қатысты Қазақстан Республикасының 
өзге де нормативтік құқықтық актілерін, басшылық жəне əдістемелік құжаттарын, техникалық 
құжаттаманы ресімдеу бойынша ережелерді, нұсқаулықтар мен басқа да басшылыққа алы-
натын материалдарды;

жылу-техникалық жəне энергетикалық жабдықтың, аппаратураның жəне есептеу 
аспаптарының ұйымдастырылуын, жұмыс мақсатын, қағидаттарын, пайдалану жəне оларға 
қызмет көрсету қағидаларын;

пайдаланылатын жабдықтың жұмысын жоспарлау жəне жөндеу жұмыстарын жүргізу 
əдістерін;

жабдық монтажынан кейін пайдалануға қабылдау тəртібін;
отынды жəне басқа да жылу көздерін, газды, буды ұтымды пайдалану əдістерін;
жылу өткізу саласындағы озық тəжірибені;
экономика, өндірісті, еңбек пен басқаруды ұйымдастырудың негіздерін;
еңбек заңнамасының негіздерін;
еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі қағидалары мен нормаларын білуі тиіс.
142. Біліктілікке қойылатын талаптар:
І санаттағы инженер-жылу технигі: тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу 

орнынан кейінгі) білім жəне ІІ санатындағы инженер-жылу технигі лауазымындағы жұмыс 
өтілі кемінде 3 жыл;

ІІ санаттағы инженер-жылу технигі: тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары 
оқу орнынан кейінгі) білім жəне санаты жоқ инженер-жылу технигі лауазымындағы жұмыс 
өтілі кемінде 2 жыл;

санаты жоқ инженер-жылу технигі: жұмыс өтіліне талап қоймай, тиісті мамандық бойынша 
жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім немесе тиісті мамандық (біліктілік) бойынша 
орта техникалық жəне кəсіби (орта арнайы, орта кəсіби) білім жəне І санаттағы жылу технигі 
лауазымындағы жұмыс өтілі кемінде 3 жыл;

20-параграф. Инженер-бақылаушы
143. Лауазымдық міндеттері:
машиналар мен жабдықты жөндеу жəне техникалық қызмет көрсету сапасын қамтамасыз 

етеді;
басқа мамандармен бірлесіп, техниканың техникалық жай-күйі мен оны жөндеуге қою 

мерзімдерін анықтайды;
өтінімдер бойынша жəне жөндеуден кейін ұйымға келіп түскен жабдықты қабылдау мен 

оның сапасын бағалауға қатысады;
жөндеуге келіп түскен техниканың жай-күйін анықтауға жəне қорытынды дайындауға 

қатысады;
техниканы қалпына келтірумен жəне оның бөлшектерін дайындаумен жəне жөндеумен бай-

ланысты жұмыстарды орындау нарядтарына қол қояды, оларды дұрыс ресімделуін тексереді;
белгіленген нормалар мен лимиттерге сəйкес материалдарды, қосалқы бөлшектерді 

жəне басқа да құралдарды дұрыс жұмсауды қамтамасыз ету бойынша шаралар қабылдайды;
техниканы жөндеу кезінде пайдаланылатын өлшеу аспаптарының, станоктардың жəне 

жабдықтың жарамды жай-күйін қамтамасыз етеді;
ұйымда дайындалатын жабдық пен механикаландыру құралдарының сапасын қамтамасыз 

ету бойынша шаралар қабылдайды;
тапсырыс берушіден (тұтынушыдан) келіп түскен ұйымда дайындалатын жабдық сапа-

сы жөніндегі наразылықты қарайды жəне талдайды, қорытынды дайындайды жəне қарау 
нəтижелері бойынша хат алмасады;

сапасыз жөндеу мен техникалық қызмет көрсету себептерін анықтайды жəне оларды жою 
жөнінде шаралар қабылдайды;

жөндеу жұмыстарына қатысатын персоналдың біліктілігін арттыруға қатысады;
жөндеуден шығарылған жəне ұйымға келіп түскен жабдық, отын, жақпа материалдар сапасы 

туралы тиісті құжаттар дайындайды жəне есептілікті уақтылы ұсынады.
144. Мыналарды: 
 «Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы» 2000 жылғы 7 маусымдағы, «Техникалық реттеу 

туралы» 2004 жылғы 9 қарашадағы Қазақстан Республикасының заңдарын;
машиналар мен жабдықты жөндеу технологиясы мен олардың техникалық жай-күйі 

мəселелері жөніндегі Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерін 
жəне басқа да басшылыққа алынатын материалдарды;

техникалық бақылауға жəне жабдық құруға қойылатын нормативтік-техникалық талаптарды;
жабдықтың техникалық жай-күйі мен жұмыс істеу сапасын бақылау əдістерін;
жүргізілген жөндеу мен қызмет сапасын арттыру əдістерін, жоспарлы-алдын ала жөндеудің 

бірыңғай жүйесін, техникалық сипаттамаларын, конструктивтік ерекшеліктерін;
ұйымдағы машиналардың, механизмдердің, көлік құралдарының жəне басқа да жабдықтың 

мақсаты мен жұмыс режимдерін;
жабдықты өндірістік жəне техникалық пайдалану қағидаларын;
ақау түрлерін, оның алдын алу жəне жою əдістерін;
жабдықты шығару технологиясын, жөндеу жұмыстары мен техникалық қызмет көрсетуді 

ұйымдастыру жəне жүргізу технологиясын;
жабдықты жөндеуге тапсыру жəне жөндеуден кейін қабылдау қағидаларын;
жөндеу жүргізуге сметаларды, жабдыққа, материалдарға, қосалқы бөлшектерге арналған 

өтінімдер жасау тəртібін;
экономика, өндірісті, еңбек пен басқаруды ұйымдастырудың негіздерін;
еңбек заңнамасының негіздерін;
ішкі еңбек тəртібі, өндірістік санитария қағидаларын, өрт қауіпсіздігі талаптарын білуі тиіс.
145. Біліктілікке қойылатын талаптар:
І санаттағы инженер-бақылаушы: тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары 

оқу орнынан кейінгі) білім жəне ІІ санаттағы инженер-бақылаушы лауазымында жұмыс өтілі 
кемінде 2 жыл;

ІІ санаттағы инженер-бақылаушы: тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары 
оқу орнынан кейінгі) білім жəне санаты жоқ инженер-бақылаушы лауазымында жұмыс өтілі 
кемінде 3 жыл;

санаты жоқ инженер-бақылаушы: тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу 
орнынан кейінгі) білім жəне кəсіп бойынша жұмыс өтілі кемінде 3 жыл немесе тиісті мамандық 
(біліктілік) бойынша орта техникалық жəне кəсіптік (орта арнаулы, орта кəсіптік) білім жəне І 
санаттағы техник лауазымында жұмыс өтілі кемінде 3 жыл. 

21-параграф. Инженер-химик
146. Лауазымдық міндеттері:
шикізатқа, материалдарға, жартылай фабрикаттарға, дайын өнімге химиялық талдау мен 

физикалық-механикалық сынақ жүргізеді;
шикізат, материалдар, жартылай фабрикаттар жəне дайын өнім сапасының қолданыстағы 

стандарттар мен техникалық талаптарға сəйкестігін қамтамасыз етеді;
 жаңа зертханалық бақылау əдістерін əзірлеуге жəне қолданыстағы əдістерді жетілдіруге 

жəне оларды өндіріске енгізуге қатысады;
стандарттарды, сынақ əдістерін химиялық талдау жөніндегі жаңа əдістемелер мен 

нұсқаулықтар əзірлеуге, өнім сапасын ағымдағы бақылауға, оның ішінде жұмыс орындарында 
жедел талдауға қатысады, оларға сынақ жүргізеді;

стандарттық емес талдау нəтижелерін метрологиялық бағалауды, қызмет көрсетілетін 
жабдықты баптауды, күрделі титрлерді белгілеу мен тексеруді, күрделі реактивтерді құруға 
жəне олардың жарамдылығын тексеруге, зертханалық қондырғыларды схемалар бойынша 
құрастыруға, арбитраждық талдау жүргізуге қатысады, жабдықты дұрыс пайдалануды жəне 
оны тексеруге уақтылы тапсыруды бақылайды;

жартылай фабрикаттар мен жұмыс ерітінділерінің сапасына тексеру жүргізеді;
химиялық талдау зертханашыларының, физикалық-механикалық сынақ зертханашыла-

рының жұмысына əдістемелік басшылықты жүзеге асырады; 
өнім шығару жəне бақылау саласындағы ғылыми-техникалық жетістіктер мен озық 

тəжірибені зерделейді;
талдау мен сынақ нəтижелерін дайындап, қорытады жəне зертханалық журналдарды 

жүргізеді;
жұмыскерлерге қауіпсіз еңбек жағдайын қамтамасыз етеді.
147. Мыналарды: 
сапа, зертханалық сынақтар, талдаулар жүргізу жүйелеріне қойылатын талаптарды 

регламенттейтін Қазақстан Республикасының заңнамалық жəне өзге де нормативтік құқықтық 
актілерін, басқа да басшылыққа алынатын жəне əдістемелік құжаттарды;

химиялық талдау, физикалық-механикалық сынақтар жəне шикізатқа, материалдарға, 
жартылай фабрикаттарға, дайын өнімге зерттеулер жүргізу əдістерін;

жалпы, талдамалық жəне физикалық химия негіздерін;
технологиялық процестер мен өндіріс режимдерін;
шығарылатын өнімнің негізгі технологиялық жəне конструктивтік деректерін, салада жəне 

ұйымда қолданылатын стандарттар, техникалық шарттар мен талаптарды;
техникалық құжаттамаға, шикізатқа, материалдарға, жартылай фабрикаттарға, дайын 

өнімге қойылатын талаптарды;
зертханалық жабдыққа қызмет көрсету мен пайдалану қағидаларын;
талданатын материалдар мен қолданылатын реактивтердің физикалық-химиялық қасиет-

терін;
өнімге сынақ жүргізу, қабылдау мен сақтау қағидаларын;
орындалатын жұмыстарға құжаттама жүргізу қағидаларын;
экономика, өндірісті, еңбек пен басқаруды ұйымдастырудың негіздерін;
еңбек заңнамасының негіздерін;
еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау қағидаларын, 

ішкі еңбек тəртібі қағидаларын білуі тиіс.
148. Біліктілікке қойылатын талаптар:
І санаттағы инженер-химик: тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орны-

нан кейінгі) білім жəне ІІ санаттағы инженер-химик лауазымында жұмыс өтілі кемінде 3 жыл.
ІІ санаттағы инженер-химик: тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орны-

нан кейінгі) білім жəне санаты жоқ инженер-химик лауазымында жұмыс өтілі кемінде 3 жыл.
санат жоқ инженер-химик: тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан 

кейінгі) білім жəне қызмет бейіні бойынша жұмыс өтілі кемінде 3 жыл немесе тиісті мамандық 
(біліктілік) бойынша орта техникалық жəне кəсіптік (орта арнаулы, орта кəсіптік) білім жəне І 
санаттағы техник лауазымында жұмыс өтілі кемінде 3 жыл.

22-параграф. Көлік жөніндегі инженер
149. Лауазымдық міндеттері:
көлік бөлімшесінің жұмысын ұйымдастырады;
көлік бөлімшелерінің қызметін талдайды, автомобиль көлігі мен арнайы техниканың жо-

спардан тыс тоқтап тұруын қысқарту жөнінде шаралар əзірлейді;
автокөлік құралдары паркінің болуын есепке алуды жүргізеді;
бақылау-инспекциялық органдарда автокөлік жөнінде рұқсат беруші құжаттарды уақтылы 

қамтамасыз ету бойынша жұмысты ұйымдастырады жəне белгіленген нысан бойынша есеп 
береді;

көлікке қажеттілікті анықтайды, көліктік қамтамасыз ету бөлігінде өндірістік бағдарлама 
əзірлейді;

өндірістік объектілерде авариялық жағдайлардың алдын алу мен жою үшін желіге 
автокөлікті шығаруды қамтамасыз етеді;

автомобиль көлігін пайдалана отырып жұмыстар жүргізген кезде қауіпсіздік талаптары 
мен нормаларына сəйкес өндірістік процестерді қауіпсіз жүргізуді дұрыс ұйымдастыруды 
қамтамасыз етеді;

бөлімшелердің автокөлікті пайдалану бөлігінде бюджеттің атқарылуын қамтамасыз етеді;
автокөлік кəсіпорындарының жол қағаздары бойынша төлем шоттарын дұрыс ресімдеуін 

тексереді;
автокөлікті санитариялық нормаларға, қауіпсіздік техникасына жəне паспорттық дерек-

терге сəйкестігін тексереді;
бөлімшелерде жол қағаздарын ресімдеу тəртібін бақылайды;
жылжымалы құрамға, тораптар мен агрегаттарға техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу 

бойынша жұмысты ұйымдастырады;
көлікті үздіксіз жəне техникалық дұрыс пайдалануды қамтамасыз етеді;
пайдалану сұйықтықтарының, майлағыш жəне резеңке-техникалық бұйымдардың шығысын 

жəне олардың тиімді пайдаланылуын есептейді;
шаруашылық шарттар жасасу жəне орындау үшін материалдарды уақтылы дайындауды 

ұйымдастырады. 
150. Мыналарды:
Қазақстан Республикасының 1994 жылғы 21 қыркүйектегі «Қазақстан Республикасындағы 

көлік туралы» Заңын жəне автокөлік ұйымдарының өндірістік-шаруашылық қызметіне қатысты 
Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерін;

автомобильдерді, жол салу машиналары мен механизмдерін пайдалану, жөндеу, 
техникалық ұстау мəселелері жөніндегі əдістемелік жəне нормативтік құжаттарды;

техниканың құрылысын, мақсатын, конструктивтік ерекшеліктерін, автокөлік құралдарын 
пайдалану деректерін;

жүктерді жəне жолаушыларды тасымалдау қағидаларын;
жол жүрісі қағидаларын, автомобильдердің, жол салу машиналары мен механизмдерінің, 

жүк тиеу-түсіру техникасының құрылысы мен конструктивтік ерекшеліктерін;
экономика, өндірісті, еңбек пен басқаруды ұйымдастырудың негіздерін;
еңбек заңнамасының негіздерін;
еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау, өндірістік 

санитария қағидаларын, ішкі еңбек тəртібі қағидаларын білуі тиіс.
151. Біліктілікке қойылатын талаптар:
І санаттағы көлік жөніндегі инженер: тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары 

оқу орнынан кейінгі) білім жəне ІІ санаттағы көлік жөніндегі инженер лауазымында жұмыс 
өтілі кемінде 2 жыл;

ІІ санаттағы көлік жөніндегі инженер: тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары 
оқу орнынан кейінгі) білім жəне көлік жөніндегі санаты жоқ инженер лауазымында жұмыс 
өтілі кемінде 3 жыл;

көлік жөніндегі санаты жоқ инженер: тиісті мамандық (біліктілік) бойынша жоғары (немесе 
жоғары оқу орнынан кейінгі) білім жəне автокөлік кəсіпорындарында жұмыс өтілі кемінде 3 жыл 
немесе тиісті мамандық бойынша орташа техникалық жəне кəсіптік (орташа арнаулы, орташа 
кəсіптік) білім жəне техник лауазымында жұмыс өтілі кемінде 3 жыл.

23-параграф. Қауіпсіздік қызметінің инспекторы
152. Лауазымдық міндеттері:
жұмыскерлердің өмірі мен қауіпсіздігін, денсаулығын, сондай-ақ кəсіпорын мүлкін қорғауды 

қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды енгізуді жүзеге асырады;
ақша қаражатын, материалдық құндылықтарды берудің, алудың, тасымалдаудың жəне 

сақтаудың белгіленген тəртібін сақтауды, сондай-ақ кəсіпорынның ақша қаражаты мен 
құндылықтарын сақтауды қамтамасыз ету жəне кəсіпорында залалды болдырмау жөніндегі 
барлық нормалар мен қағидалардың орындалуын қамтамасыз етеді;

қауіпсіздік қызметінің құрылымы мен тəртібін белгілейтін кəсіпорынның ішкі құжаттарын 
сұратады жəне зерттейді;

кəсіпорында күзет жəне өрт дабылы жүйелерінің, бақылау-өткізу жүйесінің, ақпаратты 

заңсыз қол жеткізуден қорғаудың техникалық құралдарының болуы мен жарамдылығын, 
объектілердің арнаулы жабдықпен, байланыс құралдарымен, мүкəмалмен жарақтандырылуын 
жəне т.б. анықтайды;

жүргізілген тексерістер туралы есеп жасайды, оларда тексеріс барысында анықталған 
кемшіліктер, бұзушылықтар, оларды жою мерзімдері, кəсіпорында күзет жүйесін жəне қауіпсіздік 
қызметінің жұмысын жетілдіру туралы тұжырымдар мен негізделген ұсыныстар көрсетіледі; 

тексеру барысында анықталған бұзушылықтарды белгіленген мерзімдерде жоюды 
қамтамасыз етеді;

кəсіпорын жұмыскерлерінің бақылау-өткізу режимін сақтауды жүзеге асырады;
қауіпсіздік қызметі жұмыскерлерінің білімі мен кəсіби машықтарына тексеру жүргізеді;
оған жұмыс барысында мəлім болған кəсіпорында қауіпсіздік қызметінің жұмысын 

ұйымдастыру тəртібі, күзет дабылы жүйелері, рұқсат етілмеген қол жеткізуден ақпаратты қорғау 
жүйесі туралы мəліметтердің, сондай-ақ кəсіпорын қызметіне қатысты басқа да мəліметтердің 
жария болмауын қамтамасыз етеді.

153. Мыналарды: 
Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 19 қазандағы «Күзет қызметі туралы» Заңын жəне 

күзет қызметі мен қауіпсіздік қызметінің жұмысын регламенттейтін Қазақстан Республикасының 
өзге де нормативтік құқықтық актілерін, ақша қаражаты мен тауарлық-материалдық 
құндылықтарды қабылдау, сақтау, тасымалдау жəне беру кезіндегі қауіпсіздікті жəне сақтауды 
қамтамасыз етуді ұйымдастыру қағидалары мен стандарттарын;

кəсіпорын ұйымының, оның ішінде қауіпсіздік қызметінің ерекшелігі мен құрылымын, 
кəсіпорын объектілерін күзетуді ұйымдастыру қағидаттарын, кəсіпорын объектілерінің 
бақылау-өткізу жүйесін;

рұқсат етілмеген ақпаратты қол жеткізуден қорғаудың техникалық құралдарының сипат-
тамалары мен қағидатын, күзетілетін объектілерді қылмыстық қол сұғудан қорғау тактикасын;

қылмыскерлермен келіссөздер жүргізу стратегиясы мен тактикасын;
заманауи техникалық құралдар мен жабдықты (дабыл жүйелері, байланыс жəне басқалар), 

оларды жарамды күйде ұстауға қойылатын талаптарды;
байланыс мақсаты мен түрлерін, байланысқа кіру қағидаларын жəне эфирдегі мінез-

құлық қағидаларын;
кəсіпорынның қауіпсіздік қызметі жұмыскерлерінің өз міндеттерін орындау кезінде қару 

мен оқ-дəрілерді ұстау мен пайдалану қағидаларын;
кəсіпорындағы құжатайналымы жүйесін, кəсіпорында қаржылық құжаттардың нысандары 

мен ресімдеу тəртібін;
ақша қаражаты мен тауарлық-материалдық құндылықтарды қабылдау, беру, есепке алу, 

сақтау жəне күзету қағидаларын;
кəсіпорынның жекелеген жұмыскерлерімен ілесіп жүру қағидаларын;
кəсіпорын қызметінің тəртібін, құрылымын белгілейтін кəсіпорынның ішкі құжаттарын;
экономика, өндірісті, еңбек пен басқаруды ұйымдастырудың негіздерін; 
еңбек заңнамасының негіздерін;
еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау қағидаларын, 

ішкі еңбек тəртібі қағидаларын білуі тиіс.
154. Біліктілікке қойылатын талаптар: 
тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім жəне қауіпсіздік 

қызметінде немесе құқық қорғау органдарында жұмыс өтілі кемінде 5 жыл.
24-параграф. Қойнауқат қысымын ұстап тұру жөніндегі инженер 

155. Лауазымдық міндеттері:
қойнауқат қысымын ұстап тұру бойынша перспективалық жəне ағымдағы міндеттерді 

əзірлеуге қатысады;
айдау ұңғымалары жұмысының тиімділігін арттыру амалдарын айқындайды;
айдау ұңғымалары қорының техникалық жағдайы мен жабдықтың тоқтап қалу себептерін 

талдауды жүргізеді; 
суды қойнауқатқа су айдау бойынша тапсырмалардың орындалуын жəне өндірістік 

объектілердің жағдайын бақылайды;
айдау ұңғымаларын күрделі жөндеуге наряд-тапсырманы жасайды жəне оларды жүргізу 

сапасын қамтамасыз етеді;
орнатылмаған жабдық пен қосалқы бөлшектердің дұрыс консервациялануын жəне 

сақталуын қамтамасыз етеді;
авариялар мен жабдықтың істен шығуын тергеп-тексеруді ұйымдастырады;
жаңа техниканы, еңбекті көп қажет ететін процестерді механикаландыруды сынау жəне 

енгізу жұмыстарының орындалуын ұйымдастырады;
айдау ұңғымаларын пайдалану бойынша озық тəжірибені енгізуді ұйымдастырады;
жабдықтың есебін жəне техникалық жағдайының қажетті құжаттамасын, оны паспорт-

тауды жүргізеді;
еңбек қауіпсіздігі мен оны қорғау, өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау, өндірістік са-

нитария қағидаларының, ішкі еңбек тəртібі қағидаларының орындалуын қамтамасыз етеді.
156. Мыналарды: 
 «Жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы» 2010 жылғы 24 маусымдағы, 

«Азаматтық қорғау туралы» 2014 жылғы 11 сəуірдегі Қазақстан Республикасының заңдарын;
мұнай жəне газ өндіруге қатысты Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық 

актілерін, агенттерді қойнауқатқа айдау өндірісіне қатысты əдістемелік жəне нұсқама мате-
риалдарын;

мұнай жəне газ өндіру технологиясын;
қойнауқатқа айдау жабдығын, оны техникалық пайдалану жəне жөндеуді ұйымдастыру 

қағидаларын;
геологиялық қиындықтардың, техникалық бұзушылықтардың, жабдық аварияларының 

пайда болу шарттарын жəне олардың алдын алу жəне жою тəсілдерін;
мұнай жəне газдың физикалық-химиялық қасиеттерін;
есептік құжаттаманы ресімдеу тəртібін;
материалдарды жұмсау нормалары мен сақтау қағидаларын;
қойнауқаттың мұнай-газ қайтаруын арттыру техникасы мен технологиясы саласындағы 

отандық жəне əлемдік тəжірибені;
экономика, өндірісті, еңбек пен басқаруды ұйымдастырудың негіздерін;
еңбек заңнамасының негіздерін;
еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау, өндірістік 

санитария қағидаларын, ішкі еңбек тəртібі қағидаларын білуі тиіс.
157. Біліктілікке қойылатын талаптар:
қойнауқат қысымын ұстап тұру бойынша І санаттағы инженер: тиісті мамандық бойынша 

жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім жəне қойнауқат қысымын ұстап тұру бой-
ынша ІІ санаттағы инженер лауазымындағы жұмыс өтілі кемінде 2 жыл.

қойнауқат қысымын ұстап тұру бойынша ІІ санаттағы инженер: тиісті мамандық бойынша 
жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім жəне қойнауқат қысымын ұстап тұру жөніндегі 
санаты жоқ инженері лауазымындағы жұмыс өтілі кемінде 3 жыл;

қойнауқат қысымын ұстап тұру жөніндегі санаты жоқ инженер: тиісті мамандық бой-
ынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім жəне қойнауқат қысымын ұстап 
тұру цехтеріндегі жұмыс өтілі кемінде 3 жыл немесе тиісті мамандық (біліктілік) бойын-
ша орта техникалық жəне кəсіби (орта арнайы, орта кəсіби) білім жəне І санаттағы техник 
лауазымындағы жұмыс өтілі кемінде 3 жыл.

25-параграф. Маркшейдер
158. Лауазымдық міндеттері:
маркшейдерлік жұмыстарды жəне ұңғымалардың тіректік желісін құру бойынша есептеуді, 

тау-кен қазбаларын суретке түсіруді жəне өлшеуді, түсіру материалдарын камералық өңдеуді 
орындайды;

тау-кен қазбаларының, құрылыстардың, трассалардың жəне басқа да объектілердің 
жобаларын жергілікті жердің жағдайына ыңғайлауды жəне оларды натураға ауыстыруды 
жүзеге асырады;

қажетті геодезиялық өлшеуді жүзеге асырады жəне далалық құжаттаманы жүргізеді;
тау-кен, геологиялық барлау жəне басқа да жұмыстар жоспарлары мен жобалар бөлімдерін 

жасауға қатысады, сондай-ақ олардың орындалуын қамтамасыз етеді;
тау-кен қазбаларына бағыт береді, олардың жобалық бағыттарының, қималарының, 

еңістерінің, габариттерінің жəне бейіндерінің сақталуын қамтамасыз етеді;
күзетуге жататын объектілер үшін сақтандыру кентіректері шекараларының өлшемдерін 

есептеуді жəне салуды жүзеге асырады, сондай-ақ олардың сақталуын қамтамасыз етеді;
сарқылған кеңістікті, тау-кен массасы мен пайдалы қазбаларды өндіруді, оларды өндіру 

кезіндегі шығындарды жəне құнарсыздануды, учаске бойынша орындалған тау-кен-үңгілеу 
жəне тазарту жұмыстарының көлемін есепке алады;

жару жұмыстарының техникалық есептері үшін құжаттама мен материалдар дайындайды;
маркшейдерлік жұмыстарды жүргізу кезінде техникалық-технологиялық нормалар мен 

қағидалардың сақталуын қамтамасыз етеді;
объектілер салуға жер телімдерін ресімдеу үшін геодезиялық материалдарды келісуге 

қатысады жəне дайындайды;
геодезиялық аспаптар мен құралдарды тексеруге жəне түзетуге қатысады, оларды дұрыс 

пайдалану мен сақтауды қамтамасыз етеді;
материалдарды камералық өңдеуді жүзеге асырады, есеп жұмыстарын орындайды, жо-

спарлар, схемалар, бейіндер жəне басқа да кескіндік материалдарды жасайды;
өндірістік құжаттама мен есептілікті ресімдейді;
маркшейдерлік жұмыстардың материалдарын есепке алу жəне сақтау қағидаларының 

сақталуын қамтамасыз етеді;
маркшейдерлік жұмыстар жүргізу кезінде техник-маркшейдерлер мен жұмысшыларды 

басқарады;
еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау қағидаларының 

орындалуын қамтамасыз етеді. 
159. Мыналарды:
«Жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы» 2010 жылғы 24 маусымдағы, 

«Азаматтық қорғау туралы» 2014 жылғы 11 сəуірдегі Қазақстан Республикасының заңдарын;
геологиялық зерттеу, жер қойнауын жəне қоршаған ортаны пайдалану жəне қорғау 

саласындағы Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерін;
маркшейдерлік жұмыстарды жүргізуге қатысты ұйымдық-өкімдік құжаттарды, қағидаларды, 

нұсқаулықтарды жəне əдістемелік материалдарды;
тау-кен жұмыстарын жүргізуді дамыту перспективасы мен ерекшеліктерін, маркшейдерлік 

жұмыстарды жүргізу қағидаларын, нұсқаулықтары мен шарттарын;
маркшейдерлік жұмысты жүргізуді ұйымдастыру мен оның технологиясын, жұмыстың 

түрлерін, техникалық сипаттамаларын, қағидаттарын;
маркшейдерлік жабдықты, аспаптар мен құралдарды пайдалану, қызмет көрсету жəне 

сақтау қағидаларын;
геодезиялық жабдықты, аспаптар мен құралдарды тексеру, түзету жəне сақтау қағидаларын;
жер бетінің қозғалысын жəне күзетілетін объектілердің жай-күйін бақылау əдістерін;
жер қойнауындағы пайдалы қазбалардың қорлары мен шығындары қозғалысын есепке 

алу тəртібін;
маркшейдерлік құжаттама жүргізу тəртібін, қағидаларын, ресімдеу жəне сақтау қағидалары 

мен оларға қойылатын талаптарды, техникалық есептерді жүргізу жəне материалдарды 
камералық өңдеу əдістерін;

геодезиялық карталарды, жоспарларды, схемаларды, бейіндерді жəне басқа да кескіндік 
материалдарды жасау қағидалары мен оларды жасауға қойылатын талаптарды;

сызба құралдарының негізгі түрлері мен оларды пайдалану ережесін;
маркшейдерлік жұмыстарды жобалау мен жоспарлау тəртібін;
маркшейдерлік жұмыстарды жүргізу саласындағы отандық жəне шетелдік озық тəжірибені;
экономика, геологиялық барлау жəне тау-кен жұмыстарының негіздерін;
еңбек заңнамасының негіздерін;
еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау қағидаларын, 

ішкі еңбек тəртібі қағидаларын білуі тиіс.
160. Біліктілікке қойылатын талаптар:
І санаттағы маркшейдер: тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан 

кейінгі) білім жəне ІІ санаттағы маркшейдер лауазымында жұмыс өтілі кемінде 2 жыл;
ІІ санаттағы маркшейдер: тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан 

кейінгі) білім жəне санаты жоқ маркшейдер лауазымында жұмыс өтілі кемінде 3 жыл;
санаты жоқ маркшейдер: жұмыс өтіліне талап қоймай, тиісті мамандық бойынша жоғары 

(немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім немесе тиісті мамандық (біліктілік) бойынша орта 
техникалық жəне кəсіптік (орта арнаулы, орта кəсіптік) білім жəне І санаттағы техник-маркшей-
дер лауазымында жұмыс өтілі кемінде 3 жыл.

26-параграф. Метрология (калибрлеу) жөніндегі инженер 
161. Лауазымдық міндеттері:
технологиялық процестердің дəлдігін талдау кезінде шамаларды күрделі өлшеуді орындай-

ды жəне кəсіпорын бөлімшелерінің араларында метрология мəселелері бойынша туындаған 
келіспеушіліктерді шешеді;

аспаптарды калибрлеуді орындайды;
персоналдың технологиялық құжаттамасын уақтылы жүргізуін қамтамасыз етеді;
тексеру жəне калибрлеу кестелерін жасайды, олардың нəтижелері бойынша тексеру аралық 

интервалдарды түзету жөніндегі ұсынымдарды əзірлейді;
метрологиялық қағидалар мен нормалардың бұзылуы туралы хаттамалар жасайды;
кешенді регламенттелген қызмет көрсету жүйесін енгізеді;
шамаларды өлшеу құралдарын таңдауға, өлшеу құралдарына деген қажеттілікті анықтауға 

жəне жаңа өлшеу техникасын енгізу жоспарларын, өлшеуді орындау əдістемелерін, қажетті 
өлшеу құралдарын əзірлеуге арналған техникалық тапсырмаларды, олардың экономикалық 
негіздемелерін əзірлеуге қатысады;

жергілікті калибрлеу схемаларын əзірлейді;
өлшеуді орындау əдістемелерін аттестаттауға, техникалық құжаттаманы метрологиялық 

сараптауға қатысады;
персоналдың пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарды сақтауын қамтамасыз етеді;
кəсіпорынның технологиялық процестерінде орындалатын шамаларды өлшеу қателіктерін 

бағалайды;
кəсіпорын бөлімшелерінде аспаптардың жай-күйін жəне оларды қолдануды, өлшеуді 

орындаудың аттестатталған əдістемелерін метрологиялық қадағалауды жүзеге асырады;
өлшеу құралдарының толықтығын, үлгілік өлшеу құралдарын тиісті түрде сақтау мен ұстау 

жөнінде шаралар қабылдайды. 
162. Мыналарды: 
«Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы» 2000 жылғы 7 маусымдағы, «Техникалық реттеу 

туралы» 2004 жылғы 9 қарашадағы Қазақстан Республикасының заңдарын;
өлшем бірлігін қамтамасыз ету жүйесінің нормативтік жəне əдістемелік құжаттарын, тексеру 

жəне өлшеу қызметіне, метрологиялық бақылауға жəне қадағалауға қатысты өлшем бірлігін 
қамтамасыз ету жөніндегі ережені;

кəсіпорынның метрологиялық қызметі туралы ережені;
сапа жөніндегі əдістемелік ұсынымды, метрологиялық қызметтің қызметін регламенттейтін 

бұйрықтар мен нұсқаулықтарды;
өлшеуді орындау, калибрленетін аспаптар пайдаланылатын бақылау, сынақтар 

əдістемелерін, аспаптарды пайдалану шарттарын;
аспаптарды калибрлеу үшін пайдаланылатын эталондар мен қондырғыларды орнатуды 

жəне оларды пайдалану қағидаларын;
экономика, өндірісті, еңбек пен басқаруды ұйымдастырудың негіздерін;
еңбек заңнамасының негіздерін;
ішкі еңбек тəртібі, өндірістік санитария қағидаларын, өрт қауіпсіздігі талаптарын білуі тиіс.
163. Біліктілікке қойылатын талаптар:
 І санаттағы инженер-калибрлеуші: тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары 

оқу орнынан кейінгі) білім жəне ІІ санаттағы инженер-калибрлеуші лауазымында жұмыс өтілі 
кемінде 2 жыл;

ІІ санаттағы инженер-калибрлеуші: тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары 
оқу орнынан кейінгі) білім жəне санаты жоқ инженер-калибрлеуші лауазымында жұмыс өтілі 
кемінде 3 жыл;

санаты жоқ инженер-калибрлеуші: тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу 
орнынан кейінгі) білім жəне метрология жəне аспаптар тексеру қызметтерінде жұмыс өтілі 
кемінде 3 жыл немесе тиісті мамандық (біліктілік) бойынша орта техникалық жəне кəсіптік (орта 
арнаулы, орта кəсіптік) білім жəне І санаттағы техник лауазымында жұмыс өтілі кемінде 3 жыл.

27-параграф. Мұнай жəне газ өндіру жөніндегі инженер 
164. Лауазымдық міндеттері:
белгіленген технологиялық режимдерге сəйкес пайдалану ұңғымасының, мұнай-газ 

кəсіпшілігі жабдығының жұмысын ұйымдастырады;
бекітілген технологиялық режимдерден ауытқу себептерін жою бойынша жедел шара-

ларды қабылдайды;
мұнай мен газ өндірудің ағымдағы жəне перспективалық жоспарларын əзірлеуге қатысады;
қолданыстағы ұңғымалар қорының жұмысына салыстырмалы талдау жүргізеді;
өндірістік объектілерді химиялық реагенттермен (демульгаторлар, диспергаторлар жəне 

басқа да тұздың бөлінуінен, тоттанудан ингибиторлық қорғау жəне басқаларымен) қамтамасыз 
етуге қатысады;

геологиялық-техникалық іс-шараларды əзірлеуге қатысады;
пайдалану ұңғымалары мен басқа да өндірістік объектілер жұмысының технологиялық 

режимдерін жасауға қатысады;
мұнай жəне газ өндіру бригадаларын қажетті техникалық, технологиялық жəне басқа да 

құжаттамамен уақтылы қамтамасыз етуді ұйымдастырады;
өндірістік объектілерді күзгі-қысқы кезеңдегі жұмысқа дайындау бойынша іс-шараларды 

жасауға қатысады;
өндірістің технологиялық режимдерінің өзгеруіне жəне түзетілуіне байланысты техникалық 

құжаттамаға өзгерістер енгізеді;

мұнай-газ кəсіпшілігі объектілерін паспорттауды жүргізеді;
пайдалану ұңғымалары бойынша авариялардың есебін жүргізеді;
авариялардың себептерін талдауға жəне олардың алдын алу жəне оларды жою бойынша 

іс-шараларды əзірлеуге қатысады;
ұңғымаларды ағымдағы жөндеуді жүргізу сапасын, жаңа техниканы сынауды, мұнай жинау 

жүйесін жетілдіруді, мұнай-газ өндіру жəне парафинсіздендіру технологиясын бақылайды;
өндіріс тиімділігі мен мəдениетін арттыру, қауіпсіз еңбек жағдайын жасау, қоршаған ортаны 

қорғау, материалдарды, отынды жəне электр энергиясын жұмсаудың техникалық тұрғыдан 
негізделген нормаларын əзірлеу бойынша іс-шараларды əзірлеуге жəне енгізуге қатысады;

материалдарды ұтымды пайдалануды қамтамасыз етеді.
165. Мыналарды:
«Жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы» 2010 жылғы 24 маусымдағы, 

«Азаматтық қорғау туралы» 2014 жылғы 11 сəуірдегі Қазақстан Республикасының заңдарын;
мұнай жəне газ өндіру, жинау техникасы мен технологиясына қатысты Қазақстан 

Республика сының өзге де нормативтік құқықтық актілерін, əдістемелік жəне нормативтік-
техникалық материалдарды;

мұнай жəне газ кен орындарын пайдалану қағидаларын, ұңғымаларды жерасты жəне 
күрделі жөндеу техникасы мен технологиясын;

ұңғымаларды салу технологиясын;
мұнай-газ кəсіпшілігі объектілерінде техникалық кемшіліктердің, авариялардың, 

қиындықтардың пайда болу жағдайы, олардың алдын алу жəне оларды жою тəсілдерін;
мұнай-газ кəсіпшілігіне қызмет көрсететін бөлімшелердің мамандануын;
мұнай жəне газ өндіру саласындағы озық тəжірибені;
өндірісті жедел есепке алуды ұйымдастыруды;
кəсіпшілік геология негіздерін;
экономика, өндірісті, еңбек пен басқаруды ұйымдастырудың негіздерін;
еңбек заңнамасының негіздерін;
еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі қағидалары мен нормаларын білуі тиіс.
166. Біліктілікке қойылатын талаптар:
мұнай жəне газ өндіру жөніндегі І санаттағы инженер: тиісті мамандық бойынша жоғары 

(немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім жəне ұңғымаларды құю жөніндегі ІІ санаттағы ин-
женер лауазымындағы жұмыс өтілі кемінде 2 жыл;

мұнай жəне газ өндіру жөніндегі ІІ санаттағы инженер: тиісті мамандық бойынша жоғары 
(немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім жəне мұнай жəне газ өндіру жөніндегі санаты жоқ 
инженері лауазымындағы жұмыс өтілі кемінде 3 жыл;

мұнай жəне газ өндіру жөніндегі санаты жоқ инженер: тиісті мамандық бойынша жоғары 
(немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім жəне мұнай жəне газ өндірудегі жұмыс өтілі кемінде 
3 жыл немесе тиісті мамандық (біліктілік) бойынша орта техникалық жəне кəсіби (орта ар-
найы, орта кəсіби) білім жəне І санаттағы техник лауазымындағы жұмыс өтілі кемінде 3 жыл.

28-параграф. Мұнай дайындау жəне тасымалдау жөніндегі инженер
167. Лауазымдық міндеттері:
техникалық шарттарға сəйкес мұнайды сапалы дайындауды қамтамасыз етеді;
мұнай дайындау жəне тасымалдау бойынша перспективалық, ағымдағы жəне жедел тап-

сырмаларды əзірлеуге қатысады;
мұнай дайындау жəне тасымалдау объектілері жұмысының тиімділігін арттыру амалда-

рын айқындайды;
шығындарды қысқарту жəне тапсырылатын мұнайдың сапасын арттыру бойынша іс-

шараларды əзірлейді жəне енгізеді;
цехтің технологиялық жабдығының қауіпсіз жəне техникалық тұрғыдан дұрыс пайдаланы-

луын қамтамасыз етеді жəне мұнай дайындау мен тасымалдау технологиясының сақталуын 
қамтамасыз етеді;

жабдықты күрделі жөндеуге тапсырыстар жасауға, авариялар мен жабдықтың істен шығуын 
тергеп-тексеруге қатысады;

мұнай дайындау жəне тасымалдау технологиясын жетілдіру бойынша озық тəжірибенің 
енгізілуін ұйымдастырады;

ұйымды күзгі-қысқы кезеңге дайындау бойынша іс-шараларды əзірлеуге қатысады;
мұнай дайындауға жəне айдауға арналған химиялық реагенттерді, материалдарды, отын-

ды, электр энергиясын жұмсаудың қолданылатын нормаларын талдайды;
химиялық реагенттерді сақтау жөнінде шаралар қабылдайды;
өндіріс мəдениетін арттыру жұмысын жүргізеді жəне қоршаған ортаны қорғау шарала-

рын қабылдайды.
168. Мыналарды: 
«Жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы» 2010 жылғы 24 маусымдағы, 

«Азаматтық қорғау туралы» 2014 жылғы 11 сəуірдегі Қазақстан Республикасының заңдарын;
мұнай мен газды дайындауды ұйымдастыруға жəне оның технологиясына қатысты 

Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерін, əдістемелік жəне 
нормативтік-техникалық материалдарды;

мұнай дайындауды жəне тасымалдауды ұйымдастыру мен оның технологиясын;
мұнай дайындау жəне тасымалдау қондырғыларының технологиялық режимдері жəне 

техникалық пайдалану қағидаларын;
дайын өнімге қойылатын техникалық талаптарды, мұнай мен газдың физикалық-химиялық 

қасиеттерін;
ұйымның даму перспективаларын, технологиялық процестерді жобалау кезінде еңбекті 

ұйымдастырудың негізгі талаптарын;
мұнай дайындау жəне тасымалдау технологиясы саласындағы ұйымдардың озық 

тəжірибесін;
экономика, өндірісті, еңбек пен басқаруды ұйымдастырудың негіздерін;
еңбек заңнамасының негіздерін;
еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау, өндірістік 

санитария қағидаларын, ішкі еңбек тəртібі қағидаларын білуі тиіс.
169. Біліктілікке қойылатын талаптар:
мұнай дайындау жəне тасымалдау жөніндегі І санаттағы инженер: тиісті мамандық бойын-

ша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім жəне мұнай дайындау жəне тасымалдау 
жөніндегі ІІ санаттағы инженер лауазымындағы жұмыс өтілі кемінде 2 жыл;

мұнай дайындау жəне тасымалдау жөніндегі ІІ санаттағы инженер: тиісті мамандық бойын-
ша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім жəне мұнай дайындау жəне тасымалдау 
жөніндегі санаты жоқ инженері лауазымындағы жұмыс өтілі кемінде 3 жыл;

мұнай дайындау жəне тасымалдау жөніндегі санаты жоқ инженер: жұмыс өтіліне талап 
қоймай, тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім немесе 
тиісті мамандық (біліктілік) бойынша орта техникалық жəне кəсіби (орта арнайы, орта кəсіби) 
білім жəне І санаттағы техник лауазымындағы жұмыс өтілі кемінде 3 жыл.

29-параграф. Мұнай-газ құбырларын пайдалану жөніндегі инженер
170. Лауазымдық міндеттері:
мұнай-газ құбырларының технологиялық жабдығын дұрыс пайдалануды жəне 

технологиялық талаптарды сақтауды жүзеге асырады;
мердігер ұйымдар мен мұнай-газ құбырларын жөндеу қызметтерінің жұмысын үйлестіреді;
мұнай-газ құбырларының бақылау-өлшеу аспаптарының көрсеткіштерін уақтылы алу 

жөніндегі шараларды қабылдайды, белгіленген есептілікті жүргізеді;
мұнай-газ құбырлары мен технологиялық жабдық жұмысында ақау себептерін анықтайды 

жəне талдайды, оларды жою жөніндегі шараларды қабылдайды;
мұнай-газ құбырларын жөндеу мен реконструкциялаудың озық əдістерін пайдалануды 

қамтамасыз етеді;
еңбек қорғау, өнеркəсіптік жəне экологиялық қауіпсіздік талаптарының сақталуы жөніндегі 

шараларды қабылдайды;
нормативтік ережелер мен стандарттарға сəйкес мұнай-газ құбырларын пайдалану 

тəртібін тексереді;
мұнай-газ құбырларының ақаулары мен бұзылуын жою кезінде авариялық бригадалардың 

жұмысын ұйымдастырады жəне үйлестіреді;
мұнай-газ құбырында парафиндік шөгінділерді жою бойынша жұмысты ұйымдастырады;
мұнай-газ құбырларын салу жобаларын əзірлеуге қатысады;
мұнай-газ құбырларының сенімділігі мен қауіпсіздігін жақсарту бойынша ұсыныстар енгізеді 

жəне жобалар əзірлейді;
мұнай-газ құбырларының жүйелері конструкциясын жаңғырту жөніндегі шаралар жүйесін 

қолдайды;
монтаждау, іздеу жəне ақауларды жою жəне мұнай-газ құбырларын пайдалануға енгізу 

жөніндегі жаңа жобаларды іске асыру кезінде ұйымдастырушылық жəне техникалық қолдау 
көрсетеді. 

171. Мыналарды: 
«Жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы» 2010 жылғы 24 маусымдағы, 

«Азаматтық қорғау туралы» 2014 жылғы 11 сəуірдегі Қазақстан Республикасының заңдарын;
мұнай-газ өндіру саласына қатысты Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік 

құқықтық актілерін, нұсқаулықтарды жəне əдістемелік ұсынымдарды, мұнай-газ құбырлары 
жүйелері бойынша, оның ішінде қазақстандық жəне халықаралық нормативтік жəне əдістемелік 
материалдарды;

мұнай жабдығымен жəне мұнай-газ құбырларымен жұмыс істеу, пайдалану жəне жөндеу 
нормалары мен қағидаттарын;

ақаулар мен зақымдалулардың типтік түрлерін жою əдістерін;
мұнай-газ құбырларын инженерлік-техникалық қамтамасыз ету жəне техникалық қызмет 

көрсету əдістерін;
мұнай мен газдың, мұнай-газ қоспаларының физикалық-химиялық қасиеттерін, жер мен 

топырақтың сипаттамаларын;
мұнай-газ құбырлары жабдығының конструкциясын, жұмыс істеу қағидатын жəне 

техникалық сипаттамаларын;
экономика, өндірісті, еңбек пен басқаруды ұйымдастырудың негіздерін;
еңбек заңнамасының негіздерін;
еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау қағидаларын, 

ішкі еңбек тəртібі қағидаларын білуі тиіс.
172. Біліктілікке қойылатын талаптар:
І санаттағы мұнай-газ құбырларын пайдалану жөніндегі инженер: тиісті мамандық бойынша 

жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім жəне ІІ санаттағы мұнай-газ құбырларын 
пайдалану жөніндегі инженер лауазымында жұмыс өтілі кемінде 2 жыл;

ІІ санаттағы мұнай-газ құбырларын пайдалану жөніндегі инженер: тиісті мамандық бойын-
ша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім жəне мұнай-газ құбырларын пайдалану 
жөніндегі санаты жоқ инженер лауазымында жұмыс өтілі кемінде 3 жыл;

мұнай-газ құбырларын пайдалану жөніндегі санаты жоқ инженер: тиісті мамандық бойын-
ша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім жəне мұнай-газ құбырларын пайдалану 
бойынша жұмыс өтілі кемінде 3 жыл немесе тиісті мамандық бойынша арнаулы орта жəне 
кəсіптік (орта арнаулы, орта кəсіптік) білім жəне І санаттағы техник лауазымында жұмыс өтілі 
кемінде 3 жыл.

30-параграф. Мұнай жəне газ дайындау мен тасымалдау жөніндегі техник
173. Лауазымдық міндеттері:
резервуарлық парктерден алынған мұнайдың, мұнай эмульсиясының талдамаларын 

іріктеуді қамтамасыз етеді;
тауарлық жəне резервуарлық парктер жұмысы туралы жиынтық жедел есептілік дай-

ындайды;
дайын өнімді айдауға, қабылдауға жəне беруге арналған құжаттаманы тексереді;
техникалық талаптар мен жағдайларды ескере отырып, мұнай мен су фазаларының бөлімін 

өлшеу, технологиялық резервуарлардан, əкелінетін автоцистерналардан алынған сынамалар-
ды іріктеу уақтылығын тексереді;

мұнай жəне газ дайындау жəне тасымалдау, мұнай жəне газ дайындау мен тасымалдаудың 
технологиялық объектілерінің жұмысының тиімділігін арттыру жолы жөніндегі перспективалық, 
ағымдағы жəне жедел тапсырмалар əзірлеуге қатысады;

мұнай шығысы мен берілетін мұнай сапасын арттыру бойынша материалдар дайындайды 
жəне қосалқы есептер орындайды;

цехтың технологиялық жабдығын қауіпсіз жəне техникалық дұрыс пайдалануды қамтамасыз 
етуге, мұнай жəне газ дайындау мен тасымалдау технологиясының сақталуын бақылауға 
қатысады;

жабдықты күрделі жөндеуге тапсыру үшін қажетті материалдар мен жабдық паспортын 
жинайды;

аварияларды жəне жабдықтың істен шығуын тексеруге қатысады;
күзгі-қысқы маусымға ұйымды дайындау жөніндегі іс-шаралар əзірлеуге қатысады;
мұнай жəне газ дайындау мен айдауға химиялық реагенттер, материалдар, отын, электр 

энергиясының шығысының есебін жүргізеді. 
174. Мыналарды:
мұнай жəне газ өндіруге, бұрғылауға қатысты Қазақстан Республикасының заңнамалық 

жəне өзге де нормативтік құқықтық актілерін, əдістемелік материалдар мен нұсқаулықтарды;
көмірсутектерді есепке алу əдістерін;
мұнай жəне газ дайындауды, оны тасымалдауды ұйымдастыру мен технологиясын;
мұнай мен газдың физикалық-химиялық қасиеттерін;
мұнай жəне газ дайындау бойынша қондырғыларды техникалық пайдалану қағидалары 

мен технологиялық режимдерін;
дайын өнімге қойылатын техникалық талаптарды;
мұнай жəне газ жинау, дайындау жəне тасымалдау тəсілдерін;
мұнай жəне газ кен орындарын ұтымды пайдалану техникасы мен технологиясын;
технологиялық жабдықты пайдалану қағидаларын;
коллектордағы жəне технологиялық қондырғылардағы сұйықтықтардың, газдың қасиеттерін, 

сондай-ақ мұнай мен газдың негізгі компоненттерінің қасиеттерін;
есептеуді орындау жəне технологиялық қондырғыларды модельдеу əдістерін;
экономика, өндірісті, еңбек пен басқаруды ұйымдастырудың негіздерін,
еңбек заңнамасының негіздерін;
еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау қағидаларын, 

ішкі еңбек тəртібі қағидаларын білуі тиіс.
175. Біліктілікке қойылатын талаптар:
І санаттағы мұнай жəне газ дайындау мен тасымалдау жөніндегі техник: тиісті мамандық 

(біліктілік) бойынша орта техникалық жəне кəсіптік (орта арнаулы, орта кəсіптік) білім жəне ІІ 
санаттағы мұнай жəне газ дайындау мен тасымалдау жөніндегі техник лауазымында жұмыс 
өтілі кемінде 2 жыл;

ІІ санаттағы мұнай жəне газ дайындау мен тасымалдау жөніндегі техник:тиісті мамандық 
(біліктілік) бойынша орта техникалық жəне кəсіптік (орта арнаулы, орта кəсіптік) білім жəне 
мұнай жəне газ дайындау мен тасымалдау жөніндегі санаты жоқ техник лауазымында жұмыс 
өтілі кемінде 2 жыл;

мұнай жəне газ дайындау мен тасымалдау жөніндегі техник санаты жоқ: жұмыс өтіліне 
талап қоймай, тиісті мамандық (біліктілік) бойынша орта техникалық жəне кəсіптік (орта ар-
наулы, орта кəсіптік) білім.

31-параграф. Мұнай құбырларын пайдалану жөніндегі техник
176. Лауазымдық міндеттері:
неғұрлым білікті маманның басшылығы мен мұнай құбырларының технологиялық жабдығын 

іске қосу, баптау, эксперименттік жəне басқа да жұмыс түрлерін орындауға қатысады;
бастапқы материалдарды, статистикалық есептілік деректерін, ғылыми-техникалық 

ақпаратты жинау, өңдеу жəне толықтыру бойынша жұмысты орындайды;
перспективалық əзірленімдер, пайдалануды ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулықтарды 

əзірлеуге, іске қосу-баптау жұмыстарын жүргізуге қатысады;
жүргізілетін жұмыстардың, қажетті ерекшеліктердің, диаграммалардың, кестелердің жəне 

басқа да техникалық құжаттаманың сипаттамасын дайындайды;
жоспарлық жəне есептік құжаттама ресімдеу бойынша жұмысты орындайды, орындалатын 

жұмысты қарау мен талқылау кезінде қабылданған шешімдерге сəйкес техникалық құжаттамаға 
қажетті өзгерістер мен түзетулерді енгізеді;

технологиялық жабдық сынағына, жаңа жабдықты жəне технологиялық процестерді тексеру 
мен игеру бойынша эксперименттік жұмыстарды жүргізуге қатысады;

жүйелер мен жабдық жұмысының сенімділігі мен үнемділігі жөніндегі материалдарды 
талдау мен іріктеуге қатысады;

құжаттама əзірлейді жəне мұнай құбырларын техникалық тексеруге, мұнай құбырларының 
желілік бөлігінде ақауларды жоюға арналған жобаларды сараптауға қажетті іс-шараларды 
жүргізеді;

мұнай құбырларын пайдалану тəртібінің нормативтік ережелер мен стандарттарға 
сəйкестігін тексеруді жүзеге асырады;

мұнай құбырларын тоттанудан қорғау үшін химиялық реагенттер қажеттілігіне өтінімдер 
жасайды;

химиялық реагенттер шығысы бойынша есептер жасайды;
химиялық реагенттер шығысы туралы шеберлердің есептерін тексереді;
күзгі-қысқы маусымдағы жəне су тасқыны кезеңіндегі жұмысқа дайындық жөніндегі іс-

шараларды əзірлеуге қатысады жəне олардың орындалуы туралы есеп дайындайды;
жаңа техника мен технологияны игеру бойынша тəжірибелік-эксперименттік жұмыстарды 

жүргізуге қатысады;
жабдық пен құралдардың жұмысы туралы деректерді өңдейді жəне талдайды;
мердігерлік ұйымдар мен мұнай құбырларын жөндеу қызметтерінің жұмысына қойылатын 

техникалық талаптарды дайындауға қатысады;
жұмыс туралы есептер дайындау үшін деректерді жүйелейді, өңдейді жəне дайындайды;
мұнай құбырларының жəне мұнай құбырларының технологиялық жабдығының техникалық 

жай-күйін тексеру нəтижелері мен оларға ілеспе құжаттаманы есепке алуды, ресімдеуді жəне 
сақтауды қамтамасыз етеді;

жаңа техника мен прогрессивтік технологияны, ұсыныстар мен өнертабыстарды енгізудің 
экономикалық тиімділігінің негіздемесіне қатысады;

эксперименттер мен сынақ жүргізуге қатысады, аспаптарды қосады, қажетті сипаттамалар 
мен өлшемдерді тіркейді, алынған нəтижелерді өңдейді;

тексеру материалдарын өңдеу мен жүйелеу, тексеру нəтижелері бойынша қорытындыларды, 
есептерді жасау жөніндегі техникалық жұмыстарды орындайды;

жөндеу жұмыстарының қызметіне арналған жұмыс кестелерін жасайды, жұмыс жоспарынан 
ауытқулар болған кезде есептер мен негіздемелер ресімдейді;

еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау қағидаларын 
қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралардың орындалуын қамтамасыз етеді. 

177. Мыналарды: 
мұнай жəне газ өндіруге, өңдеуге жəне тасымалдауға, ұңғымаларды бұрғылау мен жөндеуге 

қатысты Қазақстан Республикасының заңнамалық жəне өзге де нормативтік құқықтық актілерін, 
əдістемелік материалдарды, нұсқаулықтарды;

технологиялық жабдық, мұнай құбырларының жұмысы мен жөндеу қағидаттарын;
ақаулар мен бұзылудың типтік түрлерін жою əдістерін;
мұнай құбырларын инженерлік-техникалық қамтамасыз ету жəне техникалық қызмет 

көрсету процестерін;
мұнай мен газдың, мұнай-газ қоспаларының физикалық-химиялық қасиеттерін;
топырақ пен грунт сипаттамасын;
халықаралық жəне қазақстандық нормаларды қоса алғанда, құбыр арналары жүйелері 

жөніндегі нормативтік жəне əдістемелік материалдарды;
негізгі технологиялық процестер мен техникалық талаптарды, жабдықтың техникалық-

экономикалық сипаттамалары мен конструктивтік ерекшеліктерін;
мұнай құбырларын техникалық пайдалану қағидасын;
есептілікті дайындау тəртібін;
типтік технологиялық процестерді;
экономика, еңбек пен басқаруды ұйымдастырудың негіздерін;
еңбек заңнамасының негіздерін;
еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау қағидаларын, 

ішкі еңбек тəртібі қағидаларын білуі тиіс.
178. Біліктілікке қойылатын талаптар:
І санаттағы мұнай құбырларын пайдалану жөніндегі техник: тиісті мамандық (біліктілік) 

бойынша орта техникалық жəне кəсіптік (орта арнаулы, орта кəсіптік) білім жəне ІІ санаттағы 
мұнай құбырларын пайдалану жөніндегі техник лауазымында жұмыс өтілі кемінде 2 жыл;

ІІ санаттағы мұнай құбырларын пайдалану жөніндегі техник: тиісті мамандық (біліктілік) 
бойынша орта техникалық жəне кəсіптік (орта арнаулы, орта кəсіптік) білім жəне мұнай 
құбырларын пайдалану жөніндегі санаты жоқ техник лауазымында жұмыс өтілі кемінде 2 жыл;

мұнай құбырларын пайдалану жөніндегі санаты жоқ техник: жұмыс өтіліне талап қоймай, 
тиісті мамандық (біліктілік) бойынша орта техникалық жəне кəсіптік (орта арнаулы, орта 
кəсіптік) білім. 

32-параграф. Мұнай жəне газ өндіру жөніндегі техник
179. Лауазымдық міндеттері:
мұнай жəне газ өндіру бойынша жұмысты ұйымдастырады жəне технологиялық регла-

менттер мен персоналды басқарудың заманауи жүйесіне сəйкес тапсырылған учаскеде 
басшылықты жүзеге асырады; 

технологиялық процестерді жетілдіру жөніндегі іс-шараларды əзірлеуге қатысады;
заманауи ақпараттық жүйелерді пайдалану арқылы техникалық есептерді орындайды;
ұңғымаларды пайдаланудың ұтымды режимін таңдауға жəне жүргізілетін жұмыстардың 

сапасы мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысады; 
энергия мен ресурстарды үнемдеу міндеттерін шешуді, сондай-ақ қоршаған ортаны 

өндірістің техногендік əсерлерінен қорғауды ескере отырып, мұнай жəне газ кен орындарын 
игеру мен пайдаланудың таңдалған тəсілдерін негіздеуге қатысады;

сапа менеджменті жүйесін ескере отырып, өндірістік қызметтің тиімділігін бағалайды;
қолданыстағы нормативтік құжаттарға сəйкес техникалық құжаттаманы ресімдейді;
өндірістік процестерді тиімді жүргізу, өндірістік тапсырмаларды орындау технологиясы мен 

бақылауды жетілдіру жөніндегі іс-шараларды жоспарлауға, бағдарламалар, нұсқаулықтар жəне 
басқа да техникалық құжаттаманы əзірлеуге қатысады;

ұңғымалардың жұмыс режимдері мен технологиялық процестерін түзетуге байланысты 
техникалық құжаттамалардағы өзгерістерді келіседі жəне ресімдейді;

қабаттардың мұнай беруін арттыру, ұңғымаларды парафинсіздендіру, мұнай жəне газ өндіру 
бойынша жаңа техника мен технологияны енгізу жөніндегі іс-шараларды əзірлеуге қатысады;

жүргізілген жұмыстардың сипаттамасын, қажетті өзіндік ерекшеліктерді, диаграммаларды, 
кестелерді, графиктерді жəне басқа да техникалық құжаттаманы жасайды;

жаңа техника мен прогрессивтік технологияны енгізудің экономикалық тиімділігін, 
рационализаторлық ұсыныстар мен өнертабыстарды негіздеуге қатысады; 

жабдық пайдалану қағидаларын орындауды бақылайды;
еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау қағидаларын 

орындауды қамтамасыз етеді. 
180.Мыналарды: 
Қазақстан Республикасының мұнай жəне газ өндіруге, қатысты заңнамалық жəне басқа да 

нормативтік құқықтық актілерін, əдістемелік материалдарын, нұсқаулықтарын;
мұнай мен газдың физикалық-химиялық қасиеттерін;
мұнай жəне газ өндіру технологиясының негіздерін;
қабаттардың мұнай беруін ұлғайту əдістерін;
ұңғымалардың жерасты жөндеуін жүргізу технологиясын;
ұңғымалардың жерасты жөндеуі кезіндегі геофизикалық зерттеулер кешенін;
технологиялық процестерді орындау кезіндегі өнеркəсіптік жəне экологиялық қауіпсіздік 

талаптарын;
кен орындарын игеруді жəне ұңғымалардың техникалық жай-күйін бақылау əдістерін;
мұнай жəне газ кен орындарын ұтымды пайдалану техникасы мен технологиясын; 
жөндеуден кейін жабдықты қабылдау мен тапсыру қағидаларын;
пайдаланылатын жабдықтың техникалық сипаттамасын, конструктивтік ерекшеліктерін, 

мақсатын, жұмыс қағидаттары мен оны пайдалану қағидаларын;
экономика, өндірісті, еңбек пен басқаруды ұйымдастырудың негіздерін;
еңбек заңнамасының негіздерін;
жөндеуден кейін жабдықты қабылдау жəне тапсыру қағидаларын;
еңбек қауіпсіздігі мене еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау қағидаларын, 

ішкі еңбек тəртібі қағидаларын білуі тиіс.
181. Біліктілікке қойылатын талаптар:
І санаттағы мұнай жəне газ өндіру жөніндегі техник:тиісті мамандық (біліктілік) бойынша 

орта техникалық жəне кəсіптік (орта арнаулы, орта кəсіптік) білім жəне ІІ санаттағы мұнай жəне 
газ өндіру жөніндегі техник лауазымында жұмыс өтілі кемінде 2 жыл;

ІІ санаттағы мұнай жəне газ өндіру жөніндегі техник: тиісті мамандық (біліктілік) бойынша 
орта техникалық жəне кəсіптік (орта арнаулы, орта кəсіптік) білім жəне мұнай жəне газ өндіру 
жөніндегі санаты жоқ техник лауазымында жұмыс өтілі кемінде 2 жыл;

мұнай жəне газ өндіру жөніндегі санаты жоқ техник: жұмыс өтіліне талап қоймай, тиісті 
мамандық (біліктілік) бойынша орта техникалық жəне кəсіптік (орта арнаулы, орта кəсіптік) білім.

33-параграф. Нормалаушы 
182. Лауазымдық міндеттері:
еңбек жөніндегі салааралық, салалық жəне басқа да прогрессивті нормативтерді, сондай-

ақ жабдық өнімділігі туралы техникалық деректердің, жұмыс уақытының шығынын талдау 
негізінде есептелген жергілікті нормаларды пайдалана отырып, ғылыми негізделген еңбек 
шығындарының нормаларын əзірлейді;

еңбек өнімділігін арттыру резервін іске асыру, еңбек сыйымдылығын төмендету мақсатында 
еңбекті ғылыми ұйымдастыру жоспарларын əзірлейді жəне цехқа енгізеді; 

неғұрлым прогрессивті уақыт (өнімділік) нормаларын енгізеді; 
цех жұмысшылары мен мамандарының қатысуымен технологиялық процестерді, жабдықты, 

сайманды жəне жұмыс уақытын пайдалану тиімділігін, уақыт (өнімділік) нормасын орындау-
ды жүйелі талдау жүргізеді, орындамау себептерін анықтайды, оларды жою жөнінде шара-
лар қабылдайды; 

нарядтарда жұмыс сипаттамасын, олардың орындалған жұмыстың нақты көлеміне 
сəйкестігін тексереді;

келісу жəне бекіту үшін мұнай-газ өндіруші басқармасының тиісті бөлімдері мен 
қызметтеріне бригадалар мен цехтар бойынша орындалған жұмыстардың көлемдеріне 
арналған анықтамалар мен есептерді ұсынады; 

мерзімдік-сыйлықақы еңбекақы төлеу жүйесімен жұмыс істеп жатқан жұмысшыларға 
нормаланған тапсырмалар дайындайды, олардың орындалуын есепке алады;

цех жұмыскерлеріне еңбекақы төлеудің қолданыстағы жүйесінің тиімділігін зерттейді жəне 
оларды жетілдіру бойынша ұсыныстар əзірлейді; 

жалақы қорының дұрыс жұмсалуын тексереді, мамандықтар бойынша талдау жүргізеді;
нормаларды қайта қарау, еңбек сыйымдылығын төмендету бойынша ағымдағы жəне 

перспективалық жоспарларды құрады;
еңбек жөніндегі нормативтік материалдарды қолдану дұрыстығын қамтамасыз етеді; 
фотохронометраждық байқауларды, алынған деректерді өңдеу мен талдауды ұйымдас-

тырады жəне жүргізеді, ысыраптар себептерін анықтайды, оларды жою туралы ұсыныстар 
əзірлейді; 

өндірістік жағдайдағы еңбек жөніндегі нормативтік материалдар жобаларының апробация-
сын ұйымдастырады жəне жүзеге асырады жəне оларды бекіткеннен кейін енгізеді;

ұйымның жəне оның бөлімшелерінің еңбек жəне еңбекақы жөніндегі перспективалық 
жəне жылдық жоспарларын, еңбек ұйымдастыруды жетілдіру мен оның өнімділігін арттыру 
жөніндегі жоспарлар жобаларын құруға, өндірістік бағдарламаның еңбек сыйымдылығын, 
еңбекақы қорын жəне персонал санаттары бойынша жұмыскерлер санын анықтауға қажетті 
есептерді орындайды; 

ұйым бөлімшелерінен келіп түскен есепке алу жəне есеп құжаттарын қабылдайды, онда 
берілген деректердің, есептердің толықтығын, олардың еңбекақы төлеу, материалдық ынта-
ландыру туралы қолданыстағы ережеге сəйкестігін тексереді; 

ескірген жəне қате белгіленген нормаларды анықтау мақсатында қолданыстағы еңбек 
нормасын тексереді, еңбек шығындарының ғылыми негізделген нормаларын енгізу тиімділігін 
анықтайды;

еңбек процестерін жəне операцияларды орындауға жұмсалған жұмыс уақытының шығысын 
анықтаумен байланысты жұмыстарды орындайды, тиімді еңбек тəсілдері мен əдістерін тал-
дайды, оларды таратуға ықпал етеді; 

бекітілген еңбек шығындарының нормалары мен бағаларының өзгерістері туралы хабар-
лама дайындайды;

белгіленген нысандар бойынша еңбекті нормалаудың жай-күйі туралы есептілік дай-
ындайды. 

183. Мыналарды: 
экономикалық қызметке, еңбек нормалауды ұйымдастыруға, еңбекақы төлеу жүйесіне 

қатысты Қазақстан Республикасының заңнамалық жəне өзге де нормативтік құқықтық актілерін;
ұйымды дамыту перспективаларын;
экономика, өндірісті еңбек пен басқаруды ұйымдастырудың негіздерін;
еңбек бойынша саларалық жəне салалық нормативтерді;
өндіріс технологиясының негіздерін;
перспективалық жəне жылдық жоспарларды əзірлеу тəртібін;
өндірістің технологиялық процестері мен режимдерін;
еңбек процестерін зерделеу мен жобалау, жұмыс уақытын пайдалану, экономикалық 

тиімділікті анықтау, еңбекті, өндірісті жəне басқаруды ұйымдастыру деңгейін бағалау əдістерін;
техникалық құжаттама мен есептілікті дайындау тəртібін;
еңбек өнімділігін арттыру жөніндегі нормаларды қайта қарау бойынша күнтізбелік жоспар-

ларды жəне ұйымдастыру-техникалық іс-шараларды əзірлеу тəртібін;
ұйымдастыру жəне есептеу техникасы құралдарын;
еңбек социалогиясы, физиологиясы жəне психологиясы, техникалық эстетика жəне эр-

гономика негіздерін;
еңбекті ұйымдастыруды жетілдірудің озық отандық жəне шетелдік тəжірибесін;
еңбек заңнамасының негіздерін;
еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау қағидаларын, 

ішкі еңбек тəртібі қағидаларын білуі тиіс. 
184. Біліктілікке қойылатын талаптар:
жұмыс өтіліне талап қоймай, тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан 

кейінгі) білім немесе техник лауазымында жұмыс өтілі кемінде 3 жыл.
34-параграф. Орталық инженерлік-технологиялық қызмет (ауысымдық) инженері
185. Лауазымдық міндеттері:
ұйымның өндірістік бөлімшелерінің ауысымдық өндірістік тапсырмаларды орындау-

ын, өндірістің белгіленген технологиялық режимінің сақталуын, жұмыстардың орындалуын 
қамтамасыз етеді; 

мұнай-газ өндіруші басқармасының құрылымдық бөлімшелерінің қызметін, өндірістік функ-
цияларды орындау бойынша олардың ырғақты жұмысын қамтамасыз етеді;

қосалқы бөлімшелер мен қызметтердің нақты жəне келісілген іс-қимылдарын ұйымдастыра 
отырып, мұнай жəне газ өндіруде өндірістік процесс барысын бұзуды болдырмау бойынша 
шаралар қабылдайды; 

өндірістік объектілерден келіп түскен басқарма бөлімшелерін жедел бақылау, реттеу жəне 
үйлестіру үшін қажетті ақпаратты жинау мен талдауды жүзеге асырады; 

мұнай кəсіпшілігі жұмыскерлерінің еңбек пен өндірістік тəртіпті, жұмысты қауіпсіз жүргізу 
қағидалары мен нұсқаулықтарын, технологиялық режимдер мен процестерді сақтауын, жеке 
қорғаныс құралдарын қолдануын, еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, 
өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау, өндірістік санитария мен еңбекті қорғау қағидалары 
мен нормаларын сақтауын қамтамасыз етеді; 

материалдық жəне энергетикалық ресурстармен, жабдықты жəне басқа да негізгі құрал-
дарды техникалық дұрыс пайдалануды, шикізатты, отынды, материалдарды тиімді жұмсауды 
қамтамасыз етеді; 

мұнай-газ өндіруші басқарманың бөлімшелерін қажетті материалдармен, конструкция-
лармен, қосалқы бұйымдармен, жабдықпен, сондай-ақ көлікпен жəне арнаулы техникамен 
қамтамасыз ету бойынша шаралар қабылдайды; 

қажеттігіне қарай мұнай-газ өндіруші басқармасының тиісті қызметтерін тарта оты-
рып, өндіріс барысын бұзуды болдырмау жəне бұзушылықтарды жою бойынша шаралар 
қабылдайды; 

мұнай мен газ өндіру жөніндегі өндірістік тапсырмаларды орындау нəтижелері, өнімдік 
қабаттарға су айдау, ұңғымалар қорының жай-күйі, су мен газ қабылдау, сондай-ақ құрылысы 
аяқталған, жерасты жəне күрделі жөндеуден шыққан ұңғымалар саны туралы тəулік бойы 
мəлімет дайындауды ұйымдастырады; 

зардап шеккен адамға алғашқы медициналық көмек көрсетуді жəне орталық инженерлік 
технологиялық қызмет бастығын, мұнай-газ өндіруші басқармасының басшылығын хабардар 
ете отырып, оларды медициналық мекемеге жіберуді қамтамасыз етеді; 

 белгіленген технология, техникалық жəне өрт қауіпсіздігі, өндірістік санитария жəне еңбек 
қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау қағидалары бұзылған жағдайда мұнай кəсіпшілігі объектілерінің 
жұмысын тоқтатады. 

186. Мыналарды: 
«Жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы» 2010 жылғы 24 маусымдағы, 

«Аза маттық қорғау туралы» 2014 жылғы 11 сəуірдегі Қазақстан Республикасының заңдарын;
өндірісті жедел басқару жөніндегі Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық 

актілерін, əдістемелік жəне нормативтік-техникалық материалдарды;
мұнай жəне газ өндіру технологиясын; 
цехтың өндірістік жабдығын жəне оны техникалық пайдалану қағидаларын;
ағымдағы жəне күрделі жөндеулер жүргізу əдістерін;
өндіріс барысын есептеу жүйесі мен əдістерін;
мұнайдың жəне газдың физикалық-химиялық қасиеттерін;
алғашқы медициналық көмек көрсету негіздерін;
экономика, өндірісті, еңбек пен басқаруды ұйымдастырудың негіздерін;
техникалық-экономикалық жəне жедел-өндірістік жоспарлауды;
еңбек заңнамасының негіздерін;
еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау қағидаларын, 

ішкі еңбек тəртібі қағидаларын білуі тиіс. 
187. Біліктілікке қойылатын талаптар:
орталық инженерлік-технологиялық қызмет (ауысымдық) инженері: тиісті мамандық бой-

ынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім жəне ІІ санаттағы орталық инженерлік 
технологиялық қызмет инженері лауазымында жұмыс өтілі кемінде 2 жыл;

ІІ санаттағы орталық инженерлік-технологиялық қызмет (ауысымдық) инженері: тиісті 
мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім жəне орталық инженерлік 
технологиялық қызметтің санаты жоқ инженері лауазымында жұмыс өтілі кемінде 3 жыл;

орталық инженерлік-технологиялық қызметтің (ауысымдық) санаты жоқ инженері: тиісті 
мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім жəне инженерлік-
техникалық лауазымдарда өндірісті жедел басқару бойынша жұмыс өтілі кемінде 3 жыл не-
месе тиісті мамандық (біліктілік) бойынша орта арнаулы жəне кəсіптік (орта арнаулы, орта 
кəсіптік) білім жəне І санаттағы инженерлік-техникалық лауазымдарда өндірісті жедел басқару 
бойынша жұмыс өтілі кемінде 3 жыл. 

35-параграф. Өртке қарсы профилактика жөніндегі нұсқаушы
188. Лауазымдық міндеттері:
ұйымда өртке қарсы профилактика жұмысын жоспарлауды жүзеге асырады;
ұйым объектілерінің (аумақтар, ғимараттар, құрылыстар, үй-жайлар, сыртқы қондырғылар, 

қоймалар, көлік құралдары, ашық алаңдар), технологиялық процестерінің, технологиялық 
жабдығының, өнімінің жəне материалдық-техникалық ресурстарының өрт қауіпсіздігі жай-
күйін талдайды;

(Жалғасы. Басы 33-бетте) 

(Соңы 35-бетте) 
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объектілердің өрт қауіпсіздігі қағидаларына сəйкестігі туралы қорытындылар алу үшін 
қажетті құжаттарды ресімдейді;

өртке қарсы қорғанысты күшейтуге жəне өрттің алдын алуға бағытталған іс-шаралар 
əзірлейді;

объектілерде өрт сөндіру-техникалық тексеруді жүргізеді;
ұйым бойынша жалпы, сондай-ақ ұйымның əрбір объектісі бойынша өрт қауіпсіздігі шара-

лары туралы нұсқаулық əзірлейді;
құрылыс жұмыстарына, технологиялық процестерге жəне өнімнің жекелеген түрлеріне 

арналған қағидаларда, нормаларда жəне стандарттарда көзделген өртке қарсы іс-шараларды 
жүргізуді қамтамасыз етеді;

өртке қарсы автоматика мен өрт сөндіру құралдарының, өртке қарсы сумен жабдықтау, 
түтін сейілту жүйелерінің, өрт кезінде ұйым персоналына хабарлау қондырғыларының дұрыс 
техникалық жай-күйін қамтамасыз етеді;

ұйым басшысына кəсіпорын объектілерінің өрт қауіпсіздігіне жауапты жұмыскерлерді 
анықтау туралы ұсыныс береді, осы жұмыскерлерді оқытуды жəне практикалық сабақтарды 
ұйымдастырады;

ұйым персоналымен өртке қарсы – техникалық минимум, ықтимал өртті болдырмау жəне 
өрт сөндіру бойынша сабақ, нұсқама жүргізеді;

персоналдың өрт қауіпсіздігі шаралары туралы ережелерді, нұсқаулықтарды орындағанын 
тексереді;

өрт күзетіне болған өрттер, өртке қарсы қорғаныс жүйелері мен құралдарының ақаулары 
туралы, жолдар мен өтетін жерлердің жай-күйінің өзгерісі туралы дереу хабарлайды;

өрт кезінде жұмыскерлердің іс-қимылдарын басқарады (адамдарды көшіруді 
ұйымдастырады, технологиялық жабдықты авариялық тоқтату, желдеткішті жəне электр 
жабдығын ажырату жөнінде нұсқау береді, өрт сөндіру құралдары мен өртке қарсы авто-
матика қондырғыларын қолдануды ұйымдастырады, жанар-жағар заттар мен материалдық 
құндылықтарды жəне т.б. көшіруді ұйымдастырады);

өрт сөндіру кезінде өрт күзетіне жəрдемдесу бойынша жұмысты ұйымдастырады;
кəсіпорын аумағында өрт сөндіру кезінде өрт күзетіне қажетті күш пен құралдарды беруді 

ұйымдастырады;
кəсіпорында болған өрт себептері мен оқиғаларын анықтау бойынша жұмыстарды 

ұйымдастырады жəне оларға қатысады;
өрт қауіпсіздігі талаптарын бұзушылыққа жəне өрттің туындауына кінəлі адамдарды 

анықтайды;
тексерістер нəтижелері бойынша құжаттарды ресімдеу дұрыстығын қамтамасыз етеді, 

іс-шаралар əзірлейді;
өрт қауіпсіздігі мəселелері туралы, оның ішінде өрт күзеті бөлімшелерінен ақпарат алады;
қызмет көрсетілетін объект бойынша өрт қауіпсіздігі мəселелері туралы бұйрықтардың 

(өкімдердің) жобаларын дайындайды;
өз құзыретінің шеңберінде өрт, авариялар туралы құжаттаманы тексеруді жүзеге асырады;
мемлекеттік органдарда, соттарда өрт қауіпсіздігі қағидаларының бұзушылығы туралы 

істерді қараған кезде ұйым мүддесін білдіреді, қажетті құжаттарды ұсынады жəне түсініктеме 
береді.

189.Мыналарды:
Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы Еңбек кодексін, Қазақстан 

Республикасының 2014 жылғы 11 сəуірдегі «Азаматтық қорғау туралы» Заңын;
өртке қарсы қызметтің жұмысына, объектілердің өрт қауіпсіздігі бойынша жұмысын 

ұйымдастыруға қатысты Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерін;
объектілердің, учаскелердің, қондырғылардың өрт қауіпсіздігі жай-күйін;
өрт шығу себептері мен олардың алдын алу жөніндегі шараларды;
өндірістегі өрт шығуды жəне жануды, жазатайым оқиғаларды тексеру жүргізу тəртібін;
өрт сөндіру құралдарын, олардың құрылымы мен қолданылу қағидатын;
өндірістік объектілерде өрт шыққан кезде шара қолдану жəне əрекет ету тəртібін;
экономика, өндірісті, еңбек пен басқаруды ұйымдастырудың негіздерін;
еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау қағидаларын, 

ішкі еңбек тəртібі қағидаларын білуі тиіс. 
190. Біліктілікке қойылатын талапатар: 
тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім жəне өрт 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы жұмыс өтілі кемінде 3 жыл немесе тиісті мамандық 
(біліктілік) бойынша орта техникалық немесе кəсіптік (орта арнаулы, орта кəсіптік) білім жəне 
өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы жұмыс өтілі кемінде 5 жыл.

36-параграф. Өрт байланысының диспетчері
191. Лауазымдық міндеттері:
өрт сөндіру бөлімінің (жеке постқа) пунктіне келіп түсетін хабарларды қабылдауды, тап-

сыруды жəне тіркеуді, өрт бөлімінің бөлімшелерін (жеке постты) өртке, авариялар мен дүлей 
апаттарының орнына жіберілуін қамтамасыз етеді; 

байланыс құралдары мен дабылнаманың жұмыс істеуін тексереді, оларды тазалықта 
жəне ұқыпты ұстайды; 

өрт, авариялар мен төтенше жағдайлар туралы хабарламаларды қабылдайды;
өрт бөлімімен өзара іс-қимыл жасайтын ауданның (объектілердің) өрт бөлімі қызметтерімен 

байланыс ұстайды жəне қажет болғанда, белгіленген тəртіпке сəйкес осы қызметтердің күштері 
мен құралдарын өрт (авариялар, дүлей апат) болған ауданға жібереді;

мұнай-газ өндіретін ұйымның тəулік бойы адамдар болатын объектілерін есепке алады; 
белгіленген құжаттаманы жүргізеді; 
өрт орнына (аварияның, дүлей апатының орнына, практикалық оқуға) шыққан қарауылмен 

радиобайланыс орнатады жəне ұстайды, төтенше жағдайларды жою жөніндегі басқа 
қызметтермен объектінің ерекшеліктерін ескере отырып, объектінің жедел-тактикалық 
ерекшеліктерін, газдың деңгейін, радиациялық жағдайын, метеорологиялық жағдайдың бол-
жамды өзгеруін жəне тағы басқаларын анықтайды; 

басқарма мен өрт сөндіру бөлімшелері органдарының жеке құрамына хабарлауды жəне 
шақыру орнында жинауды ұйымдастырады (қамтамасыз етеді); 

өз құзыреті шегінде жедел жағдайды қиындататын анықталған бұзушылықтарды жою бойын-
ша шараларды қабылдайды, барлық анықталған бұзушылықтар жəне өрт сөндіру гарнизонының 
тиісті лауазымды тұлғасы қабылдаған шаралар туралы баяндайды.

192. Мыналарды: 
Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 11 сəуірдегі «Азаматтық қорғау туралы» Заңын 

жəне өрт сөндіру қызметінің жұмысына, қоршаған ортаны қорғауға қатысты, өрттен қорғау, 
өрт сөндіру қызметін ұйымдастыру қызметін регламенттейтін Қазақстан Республикасының 
өзге де нормативтік құқықтық актілерін;

байланыс құралдарының, хабарлау жүйелерінің құрылысы мен оларды пайдалану 
қағидаларын;

өндіріс технологиясын ұйымдастыруды жəне оның негіздерін;
ұйымның өндірістік объектілерінің орналасу схемасын;
өндірістік бөлімшелер жұмыскерлерінің санын;
ұйымның өндірістік қуаттары, ұйым бөлімшелерінің мамандануын жəне олардың 

арасындағы өндірістік байланысты;
шығарылатын өнім номенклатурасын, орындалатын жұмыстардың (қызметтердің) түрлерін;
өндірістік қоймалардың жұмысын ұйымдастыруды;
ұйымның өнімді шығару технологиясының негіздерін;
өрт сөндіру бөлімінің бөлімшелері шығатын аудандағы жедел өрт жағдайын;
өрт сөндіру жоспарлары мен карточкалары жасалатын объектілер тізбесін;
маңызды жəне өрт қаупі бар объектілердің, өтетін жолдардың жəне су көздері желісінің 

орналасқан жерлерін;
гарнизонда бар өрт автомобильдерінің (кемелердің, пойыздардың) негізгі тактикалық-

техникалық деректерін;
бөлімшенің жедел-қызметтік құжаттарын, оларды толтыру жəне қолдану тəртібін;
еңбек заңнамасының негіздерін;
еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі қағидалары мен нормаларын білуі тиіс.
193. Біліктілікке қойылатын талаптар:
орта техникалық жəне кəсіби (орта арнайы, орта кəсіби) білім немесе жұмыс өтіліне талап 

қоймай, белгіленген бағдарлама бойынша қосымша кəсіби білім.
37-параграф. Өрттен қорғау жөніндегі инженер

194. Лауазымдық міндеттері:
құрылымдық бөлімшелерде өрт қауіпсіздігі қағидасының орындалуын қамтамасыз етеді; 
кəсіпорын жұмыскерлерінің өрт қауіпсіздігі мəселелері жөніндегі білімін насихаттауды 

арттырады;
еңбек қорғау қызметімен жəне құрылымдық бөлімшелермен бірге объектілерде өрт 

қауіпсіздігін күшейтуге бағытталған іс-шараларды əзірлейді; 
жұмыскерлермен өрт қауіпсіздігі жөніндегі кіріспе нұсқама жүргізеді; 
кəсіпорын объектілерінде болған жану жəне өртті тексеруді, есепке алуды жəне талда-

уды ұйымдастырады; 
өрт қауіпсіздігі мəселелері жөнінде кəсіпорынның статистикалық есептерін дайындайды; 
объектілерде өртке қарсы режимді күшейту бойынша жұмыстың перспективалық жəне 

ағымдағы жоспарларын əзірлейді; 
жұмыс орындарында жəне тұрмыста өрт қауіпсіздігі қағидасын сақтауды насихаттайды; 
объектілерде жану мен өрт шығуды тексеруге, өрт сөндіру-техникалық комиссиясының 

жұмысына қатысады;
өрт қауіпсіздігі жөніндегі жергілікті нұсқаулықтарды əзірлейді; 
еңбек қорғау жөніндегі комиссияның жұмысына, өрт сөндіру кезінде персоналдың іс-əрекеті 

жөніндегі жедел карточкаларын əзірлеуге қатысады;
кəсіпорынның құрылымдық бөлімшелерінің басшыларына өрт қауіпсіздігі мəселелері 

жөнінде іс-шаралар əзірлеуге, дəріс жүргізуге, əңгімелесу өткізуге əдістемелік көмек көрсетеді; 
өрт қауіпсіздігі мəселелері жөніндегі бұйрықтар мен өкімдердің жобаларын дайындайды; 
өрт сөндіру-техникалық минимумы жөнінде дəріс өткізеді, жергілікті өрттен қорғау орган-

дарымен өзара іс-қимыл жасайды. 
195. Мыналарды: 
Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 11 сəуірдегі «Азаматтық қорғау туралы» 

Заңын жəне өрт қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау, жабдықты пайдалану, жұмыстарды қауіпсіз 
ұйымдастыру мəселелері жөніндегі Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық 
актілері мен əдістемелік материалдарын;

ұйым өнімін өндірудің негізгі технологиялық процестерін;
жұмыс орындарында еңбек жағдайын зерделеу əдістерін;
ұйымда қолданылатын жабдықты пайдалану ерекшеліктерін;
жабдықтың техникалық жай-күйінің жұмысты қауіпсіз жүргізу талаптарына сəйкестігін 

бақылау қағидалары мен құралдарын;
жұмыстарды қауіпсіз жүргізу талаптарын;
өрт қауіпсіздігі жəне еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау жөніндегі озық отандық жəне 

шетелдік тəжірибені;
өрт қауіпсіздігін насихаттау мен ақпараттаннудың əдістері мен нысандарын;
өрт қауіпсіздігі жөніндегі іс-шаралардың орындалуы туралы есептілік дайындау тəртібі 

мен мерзімдерін;
экономика, өндірісті, еңбек пен басқаруды ұйымдастырудың негіздерін;
еңбек заңнамасының негіздерін;
еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау қағидаларын, 

ішкі еңбек тəртібі қағидаларын білуі тиіс.
196. Біліктілікке қойылатын талаптар:
І санаттағы өрттен қорғау жөніндегі инженер: тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе 

жоғары оқу орнынан кейінгі) білім жəне ІІ санаттағы өрттен қорғау жөніндегі инженер лауазы-
мында жұмыс өтілі кемінде 2 жыл;

ІІ санаттағы өрттен қорғау жөніндегі инженер: тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе 
жоғары оқу орнынан кейінгі) білім жəне санаты жоқ өрттен қорғау жөніндегі санаты жоқ инже-
нер лауазымында жұмыс өтілі кемінде 3 жыл;

өрттен қорғау жөніндегі санаты жоқ инженер: тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе 
жоғары оқу орнынан кейінгі) білім жəне өртке қарсы қызметте жұмыс өтілі кемінде 3 жыл не-
месе тиісті мамандық (біліктілік) бойынша орта арнаулы жəне кəсіптік (орта арнаулы, орта 
кəсіптік) білім жəне өртке қарсы қызметте жұмыс өтілі кемінде 5 жыл.

38-параграф. Сазды ерітінділер жөніндегі инженер 
197. Лауазымдық міндеттері:
геологиялық-техникалық нарядтардың талаптарын ескере отырып, тазалағыш 

сұйықтықтарының рецептурасын таңдауды жүзеге асырады; 
тазалағыш сұйықтықтарын дайындау жəне өңдеу технологиясының өзгеруіне байланысты 

техникалық құжаттамаға өзгерістер енгізеді; 
тазалағыш сұйықтықтардың өлшемдерін бақылап өлшейді жəне ұңғымаларды қазудың 

геологиялық-техникалық шарттарына сəйкес оларды жүргізу мерзімдерін белгілейді; 
бұрғылау процесінде тазалағыш сұйықтықтарының қалпы мен сапасын анықтайды; 
сазды ерітінділерді дайындауды, өңдеу мен тығыздауды жетілдіру бойынша іс-шараларды 

əзірлейді жəне енгізеді; 
бұрғылау аралығын ескеріп, ауырлатқыштар мен химиялық реагенттерді жұмсауды 

талдайды; 
тазалағыш сұйықтықтарды айдау процесінде бұрғылау қондырғысындағы бақылау-өлшеу 

аспаптары мен тазартқыш қондырғылардың жағдайын бақылайды; 
тазалағыш сұйықтықтарды айдау кезінде бұрғылау бригадаларының жұмысшыларына 

жұмыс орнында нұсқама беруді жүргізеді; 
сазды балшық шаруашылығының цехінде жұмыстардың қауіпсіз жүргізілуі бойынша ша-

раларды қабылдайды; 
лаборант-коллекторлар жұмысын қамтамасыз етеді; 
белгіленген есепке алу мен есептілікті жүргізеді;
жұмыскерлердің біліктілігін арттыру жұмысын ұйымдастырады;
жұмыскерлердің еңбек қауіпсіздігі мен оны қорғау, өрт қауіпсіздігі қағидаларын, өндірістік 

жəне еңбек тəртібін, ішкі еңбек тəртібі қағидаларын сақтау бойынша шаралар қабылдайды.
198. Мыналарды: 
«Жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы» 2010 жылғы 24 маусымдағы, 

«Азаматтық қорғау туралы» 2014 жылғы 11 сəуірдегі Қазақстан Республикасының заңдарын;
мұнай-газ өндіру саласына, саз-балшық шаруашылығын жүргізуге қатысты Қазақстан 

Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерін, əдістемелік жəне нормативтік-
техникалық материалдарды;

кен орындарының геологиялық құрылымын;
бұрғылау жəне бұрғылау жұмыстарының əдістерін, мұнай жəне газ өндіру технологиясын;
ұңғымаларды геофизикалық зерттеу негіздерін;
жалпы бейорганикалық жəне коллоидтік химия негіздерін, пайдаланылатын ауырлатқыштар 

мен химиялық реагенттердің физикалық-химиялық сипаттамасын;
тазалағыш сұйықтықтар өлшемдерін өлшеу əдістерін жəне өлшеу аспаптары жұмысының 

қағидаттарын;
материалдарды жұмсау нормалары мен сақтау қағидасын;
экономика, еңбек пен басқаруды ұйымдастырудың негіздерін;
еңбек заңнамасының негіздерін;
еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау, өндірістік санитария жəне өрт қауіпсіздігі қағидаларын 

білуі тиіс.
199. Біліктілікке қойылатын талаптар:
сазды ерітінділер жөніндегі І санаттағы инженер: тиісті мамандық бойынша жоғары (не-

месе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім жəне сазды ерітінділер жөніндегі ІІ санаттағы инженер 
лауазымындағы жұмыс өтілі кемінде 1 жыл;

сазды ерітінділер жөніндегі ІІ санаттағы инженер: тиісті мамандық бойынша жоғары (не-
месе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім жəне санаты жоқ сазды ерітінділер жөніндегі санаты 
жоқ инженері лауазымындағы жұмыс өтілі кемінде 2 жыл;

сазды ерітінділер жөніндегі санаты жоқ инженер: тиісті мамандық бойынша жоғары (не-
месе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім жəне тазалағыш сұйықтықтарын дайындау жəне 
өңдеу саласындағы жұмыс өтілі кемінде 3 жыл немесе тиісті мамандық (біліктілік) бойын-
ша орта техникалық жəне кəсіби (орта арнайы, орта кəсіби) білім жəне І санаттағы техник 
лауазымындағы жұмыс өтілі кемінде 3 жыл.

39-параграф. Су құбыры-кəріз шаруашылығы құрылыстары мен жабдығын 
пайдалану жəне жөндеу жөніндегі инженер

200. Лауазымдық міндеттері:
су құбыры мен кəріз желілерін, құрылыстар мен олардың жабдығын үздіксіз қалыптастыруды 

қамтамасыз ету бойынша жұмысты орындайды;
желілерді, құрылыстарды, сондай-ақ су құбыры-кəріз шаруашылығының басқа да негізгі 

қорларын түрлі жөндеудің жылдық, тоқсандық, айлық жоспарларын əзірлейді; 
алдын алу жұмыстарының кестелерімен бекітілген жоспарлық-алдын алу жөндеуді уақтылы 

орындауды қамтамасыз етеді; 
негізгі қорларды күрделі жəне ағымдағы жөндеуге қатысты қажетті құжаттаманы дайындай-

ды жəне материалдарды есептен шығару бойынша шаралар қабылдайды;
материалдарға, құрал-саймандарға, жабдыққа арналған қосалқы бөлшектерге өтінім 

мен өзіндік ерекшеліктерді дайындайды, олардың дұрыс пайдаланылуын қамтамасыз етеді; 
құрылыстардың техникалық жай-күйін, жөндеу жұмыстарының сапасын тексеруге қатысады; 
су құбыры-кəріз шаруашылығы объектілерінде авариялар мен зақымданулардың себептерін 

талдайды жəне оларды болдырмау жөніндегі іс-шараларды əзірлейді; 
су құбыры-кəріз шаруашылығының объектілерін есепке алу мен паспорттауды жүзеге 

асырады, оларды жөндегеннен кейін құжаттамаға өзгерістер енгізеді;
өндірістің негізгі құралдарын түгендеу бойынша тиісті құжаттама жүргізеді; 
жұмыскерлердің еңбек қорғау қағидалары мен нормаларын сақтауын қамтамасыз етеді, 

тиісті құжаттаманы жүргізеді; 

қауіптілігі жоғары объектілерге қызмет көрсететін жұмыскерлерді уақтылы аттестаттау 
бойынша шаралар қабылдайды; 

жарақаттану себептерін тексеруге қатысады жəне оларды болдырмау жөніндегі іс-
шараларды əзірлейді. 

201. Мыналарды: 
Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 қарашадағы «Техникалық реттеу тура-

лы» Заңын, су құбыры-кəріз шаруашылығына, ұйымның өндірістік-шаруашылық қызметіне 
қатысты Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілері мен əдістемелік 
ұсы нымдарды;

кəсіпорын құрылымын, сумен жабдықтау, су бұру схемасын, сорғы станцияларының 
жұмыс аймақтарын;

елді мекендерде сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін пайдалану қағидаларын;
елді мекендерде сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін пайдалану кезінде жұмыстарды 

қауіпсіз жүргізу қағидаларын;
коммуналдық су құбыры мен кəрізді пайдалану қағидаларын;
құрылыс нормалары мен қағидаларын, су құбыры мен кəріз құрылыстарына, ауыз суға 

арналған мемлекеттік стандарттарды;
сарқынды суларды тазартуға қойылатын талаптарды;
экономика, өндірісті, еңбек пен басқаруды ұйымдастырудың негіздерін;
еңбек заңнамасының негіздерін;
еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау қағидаларын, 

ішкі еңбек тəртібі қағидаларын білуі тиіс.
202. Біліктілікке қойылатын талаптар:
І санаттағы су құбыры-кəріз шаруашылығының құрылыстары мен жабдығын пайдалану 

жəне жөндеу жөніндегі инженер: тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу ор-
нынан кейінгі) білім жəне ІІ санаттағы су құбыры-кəріз шаруашылығының құрылыстары мен 
жабдығын пайдалану жəне жөндеу жөніндегі инженер лауазымында жұмыс өтілі кемінде 2 жыл;

ІІ санаттағы су құбыры-кəріз шаруашылығының құрылыстары мен жабдығын пайдалану 
жəне жөндеу жөніндегі инженер: тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан 
кейінгі) білім жəне санаты жоқ су құбыры-кəріз шаруашылығының құрылыстары мен жабдығын 
пайдалану жəне жөндеу жөніндегі санаты жоқ инженер лауазымында жұмыс өтілі кемінде 3 жыл;

су құбыры-кəріз шаруашылығының құрылыстары мен жабдығын пайдалану жəне жөндеу 
жөніндегі санаты жоқ инженер: тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орны-
нан кейінгі) білім жəне су құбыры-кəріз шаруашылығында жұмыс өтілі кемінде 3 жыл немесе 
тиісті мамандық бойынша орта арнаулы жəне кəсіптік (орта арнаулы, орта кəсіптік) білім жəне 
І санаттағы техник лауазымында жұмыс өтілі кемінде 3 жыл.

40-параграф. Талдаушы 
203. Лауазымдық міндеттері:
зерттеу жұмыстарын жүргізуді талдамалық жəне əдістемелік қамтамасыз етуді ұйымдас-

тырады;
алынатын ақпаратты жинау, бағалау жəне талдау, сондай-ақ практикалық ұсынымдар 

əзірлеу мақсатында талдамалық жəне зерттеу жұмысын жүргізеді;
ағымдағы жағдай бойынша талдау жасайды жəне басшылыққа ұсынады;
ұйымның басқа да құрылымдық бөлімшелерімен бірлесіп жұмыс істеген кезде қосалқы 

орындаушылардың қызметін үйлестіреді;
маркетингтік зерттеуді жəне деректерді өңдеуді жəне ситуациялық талдауды жүргізеді, 

оларды басқарушылық шешімдер қабылдау үшін белгіленген нысандарда ұсынады;
компанияның маркетингтік жəне баға саясатын қалыптастыруға қатысады;
мұнайды, мұнай мен газдан өндірілген өнімдерді сату тиімділігі деректерін түрлік-түстік 

математикалық жəне статистикалық диаграммалар мен графиктерді дайындап, талдайды 
жəне өңдейді;

мұнайды, мұнай мен газдан өндірілген өнімдерді жеткізуге жəне мұнай өңдеу өнімдерін 
тиеп, жөнелтуге арналған шарттық міндеттемелердің орындалуын талдайды; 

өндіріс ұйымын жетілдіру бойынша жұмыстарға қатысады, мұнайды, мұнай мен газдан 
өндірілген өнімдерді сату тиімділігін ұлғайтуға, шығыстарды оңтайландыруға бағытталған 
ұсыныстар дайындайды; 

мұнай-газ саласы нарықтарын дамытудың қысқамерзімді, ортамерзімді жəне ұзақмерзімді 
болжамдарын əзірлеуді жүргізеді;

ұйымның əртүрлі азаматтық-құқықтық шарттарын жəне өзге де мəмілелерді жасауының 
қаржылық мақсаттылығын талдайды;

мұнай жəне мұнай өнімдерін ішкі жəне сыртқы нарықтарға сату бойынша шығыстарды 
есепке алудың электрондық деректер базасын жүргізеді;

кредиторлық жəне дебиторлық берешек жағдайын талдайды;
компанияның электрондық деректер базасына валюталардың ресми бағамдарын енгізеді;
салық төлемдерінің төленуін талдайды.
204. Мыналарды: 
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы «Салықтар жəне бюджетке 

төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Кодексін,  Қазақстан Республикасының 2007 
жылғы 28 ақпандағы «Бухгалтерлік есеп жəне қаржы есептілігі туралы» Заңын;

өндірістік-шаруашылық жəне қаржы-экономикалық қызметті регламенттейтін Қазақстан 
Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерін, талдау жəне əдістемелік мате-
риалдарын;

ақпаратты жинау əдістерін;
ағымдағы жағдай бойынша талдау жасау үшін факторларды анықтау əдістерін;
ұйымның даму перспективасын, өнімді (жұмыстарды, қызметтерді) сату нарықтарының 

жағдайы мен даму перспективаларын;
қаржы салымдарының тиімділігін анықтау əдістерін;
макро- жəне микроэкономиканы анықтау стандарттарын;
қоржындық инвестицияларды басқаруды ұйымдастыруды;
көлемді ақпаратпен жұмыс істеу əдісін, тəуекелдерді басқарудың жəне инвестицияларды 

басқарудың этикалық нормаларын;
статистиканы, экономиканы, өндірісті, еңбек пен басқаруды ұйымдастыруды;
есептеу техникасының, телекоммуникациялар мен байланыс құралдарын; 
еңбек заңнамасының негіздерін;
ішкі еңбек тəртібі қағидасын, өрт қауіпсіздігі талаптарын білуі тиіс.
205. Біліктілікке қойылатын талаптар:
І санаттағы талдауды: тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан 

кейінгі) білім жəне кəсіби қызмет бағыты бойынша жұмыс өтілі кемінде 5 (бес) жыл, оның ішінде 
ІІ санаттағы талдаушы лауазымында кемінде 3 (үш) жыл;

ІІ санаттағы талдауды: тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан 
кейінгі) білім жəне кəсіби қызмет бағыты бойынша жұмыс өтілі кемінде 5 (бес) жыл, оның ішінде 
санаты жоқ талдаушы лауазымында кемінде 2 (екі) жыл;

санаты жоқ талдаушы: жұмыс өтіліне талап қоймай, тиісті мамандық бойынша жоғары (не-
месе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім.

41-параграф. Тау-кен жұмыстары жөніндегі инженер
206. Лауазымдық міндеттері:
пайдалы қазбалар кен орындарын ашуға жəне оларды тасымалдауға арналған құрылыс-

тарды салуды жобалайды; 
тау-кен жұмыстарын техникалық-технологиялық қамтамасыз етуді жүзеге асырады; 
тау-кен жұмыстарын жоспарлауға жəне жобалық-сметалық құжаттаманың өндірістік-

техникалық бөлігін əзірлеуге қатысады;
тау-кен қазбалары құрылыстарының жоспар-кестелерін жасайды, тау-кен қазу брига-

даларын жұмыстар объектілеріне орналастыруға жəне олардың техникалық құралдармен 
жарақтануын белгілеуге қатысады; 

тау-кен қазбаларын қазу жобаларын жəне технологиясын, бұрғылау-жару жұмыстарының 
паспортын жəне тау-кен қазбаларының бекітілуін əзірлейді жəне олардың орындалуын 
қамтамасыз етеді; 

тау-кен қазу бригадаларының жəне жабдығының жұмысы туралы деректерді жинақтайды, 
өңдейді жəне талдайды;

тау-кен жұмыстары кезінде іркілістер, авариялар мен ақаулар себептерін талдайды; 
тау-кен жұмыстарының жүргізілуін ұйымдастыруды жетілдіру жəне тиімділігін арттыру, тау-

кен қазу бригадаларының жұмыс уақытын ұтымды пайдалану, қауіпсіздікті арттыру жəне тау-
кен жұмыстарында авариялар мен кедергілердің алдын алу бойынша іс-шараларды əзірлейді;

бұрғылау бригадаларының өндірістік жəне технологиялық тəртіпті, тау-кен жұмысының са-
пасына қойылатын талаптарды, тау-кен қазу жабдықтарын пайдалану, еңбекті қауіпсіздігі мен 
оны қорғау қағидалары мен нормаларын, тау-кен қазу жабдықтарын пайдалану қағидасын, жер 
қойнауын жəне қоршаған ортаны қорғау шараларын сақтауын қамтамасыз етеді; 

тау-кен жабдығын жөндеу жəне оған техникалық қызметтер көрсету кестелерін əзірлеуге 
қатысады жəне олардың орындалуын қамтамасыз етеді; 

тау-кен қазу бригадаларын материалдық-техникалық ресурстармен қамтамасыз етуді 
жоспарлауға жəне ұйымдастыруға қатысады жəне олардың ұтымды пайдаланылуын бақылайды; 

жарылғыш материалдарды сақтауға, тасымалдауға рұқсаттарды ресімдеу жəне бұрғылау-
жару жұмыстарын жүргізу үшін қажетті құжаттаманы жасауды қамтамасыз етеді; 

талап етілетін жарылғыш материалдарға, тау-кен жабдыққа, құралдарға жəне қауіпсіздік 
құралдарына арналған өтінімдерді жасауға, сондай-ақ оларды объектілер бойынша бөлуге 
қатысады; 

тау-кен қазу жабдығының, құралдың жəне басқа да техникалық құралдарды ұтымды сақтау 
мен пайдаланылу бойынша шараларды қабылдайды;

жаңа техника мен технологияны енгізу, оңтайландыру, өнертабыс, еңбекті нормалау 
жұмысына қатысады; 

тау-кен жұмыстарының озық отандық жəне шетелдік тəжірибесін зерттейді жəне талдайды, 
оны тау-кен жұмыстарында таратуға қатысады;

белгіленген есепті жүргізеді жəне қажетті есептілікті жасайды; 
тау-кен жұмыстарындағы жұмысшылардың біліктілігін арттыруды қамтамасыз етеді; 
жұмыскерлердің еңбек қауіпсіздігі мен оны қорғау, өрт қауіпсіздігі қағидаларын, өндірістік 

жəне еңбек тəртібін, ішкі еңбек тəртібі қағидаларын сақтауын бақылайды.
207. Мыналарды: 
«Жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы» 2010 жылғы 24 маусымдағы, 

«Азаматтық қорғау туралы» 2014 жылғы 11 сəуірдегі Қазақстан Республикасының заңдарын;
геологиялық зерттеу, жер қойнауын жəне қоршаған ортаны пайдалану жəне қорғау сала-

сына қатысты Қазақстан Республикасының заңнамалық жəне өзге де нормативтік құқықтық 
актілерін, əдістемелік жəне нормативтік-техникалық материалдарын, тау-кен жұмыстары 
өндірісіне қатысты ұйымдастырушылық-өкімдік құжаттар мен əдістемелік материалдарды;

геология негіздерін, жұмыстар ауданының геологиясы туралы жалпы мəліметтерді, тау-
кен-геологиялық шарттарды, жұмыстар ауданының бағытын, мамандануы мен даму пер-
спективаларын;

тау-кен қазбаларының мақсаты мен конструкцияларын;
тау-кен қазбаларын қазуға арналған жобалық-өндірістік құжаттаманы əзірлеу талаптары 

мен тəртібін;
тау-кен қазбаларын қазудың өндірістік процестері мен технологиясын ұйымдастыруды;
арнайы рұқсаттарды, ресімдеуді жəне келісуді талап ететін жағдайда жəне материалдар-

мен жұмыс жасауға арналған құжаттарды ресімдеу тəртібін;
сынамаларды іріктеуге жəне тау-кен жұмыстарының сапасына қойылатын техникалық 

жəне геологиялық талаптарды;
тау-кен қазу жабдығын, механизмдерін, бақылау-өлшеу аспаптарын, қорғау құралдарын 

техникалық пайдалану мен оған қызмет көрсету талаптары мен қағидаларын;
тау-кен қазудағы геологиялық қиындықтардың, техника-технологиялық бұзушылықтардың, 

олқылықтар мен авариялардың пайда болу себептері мен шарттарын, олардың алдын алу 
жəне оларды жою тəсілдерін;

тау-кен қазбаларының жағдайын бақылау тəртібі мен құралдарын;
қауіпсіздік техникасының талаптары мен бұрғылау-жару жұмыстарын жүргізу жұмыстарын, 

тау-кен қазбаларын қазу кезінде пайдаланылатын материалдарды жұмсау нормалары мен 
сақтау қағидаларын;

жарылғыш материалдардың түрлері мен сипаттамаларын, оларды пайдалану, тасымал-
дау, есепке алу жəне сақтау қағидаларын;

сынау технологиясын; 
құбырларды іріктеуге жəне олардың сапасына қойылатын талаптарды;
геологиялық материалды (кернді, сынамаларды жəне т.с.с.) есепке алу жəне сақтау 

қағидасын, өндірістік жəне есеп құжаттамасы нысаны мен жүргізу қағидасын;
тау-кен жұмыстарын жоспарлау, жобалау тəртібі мен қаржыландыру тəртібін;
тау-кен жұмыстарының нормалары мен бағаларын, оларды қайта қарау тəртібін;
жұмыскерлерге еңбекақы төлеу жөніндегі қолданыстағы ережелерді;
тау-кен жұмыстарының техникасы мен технологиясы саласындағы озық отандық жəне 

шетелдік тəжірибені;
экономика мен еңбек заңнамасының негіздерін;
еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау қағидаларын 

білуі тиіс.
208. Біліктілікке қойылатын талаптар:
тау-кен жұмыстары жөніндегі І санаттағы инженер: тиісті мамандық бойынша жоғары (не-

месе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім жəне тау-кен жұмыстары жөніндегі ІІ санаттағы инженер 
лауазымындағы жұмыс өтілі кемінде 2 жыл;

тау-кен жұмыстары жөніндегі ІІ санаттағы инженер: тиісті мамандық бойынша жоғары (не-
месе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім жəне санаты жоқтау-кен жұмыстары жөніндегі санаты 
жоқ инженері лауазымындағы жұмыс өтілі кемінде 3 жыл;

тау-кен жұмыстары жөніндегі санаты жоқ инженер: тиісті мамандық бойынша жоғары (не-
месе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім жəне тау-кен жұмыстарындағы жұмыс өтілі кемінде 
3 жыл немесе тиісті мамандық (біліктілік) бойынша орта техникалық жəне кəсіби (орта ар-
найы, орта кəсіби) білім жəне І санаттағы техник лауазымындағы жұмыс өтілі кемінде 3 жыл.

42-параграф. Техник-химик
209. Лауазымдық міндеттері:
неғұрлым білікті маманның басшылығымен химия зауыттарына жабдықты, жаңа 

өнеркəсіптік химиялық технологияларды зерттеу мен əзірлеу, тəжірибелік үлгілерге сынақ 
жүргізу саласында техникалық тапсырмаларды орындайды; 

химиялық жабдық пен технологиялық жүйелерді пайдалану дұрыстығын, алдын ала тексеру 
жəне жөндеу жүргізуді қамтамасыз ету бойынша шаралар қабылдайды; 

жабдықты жұмысқа дайындайды, ақауды анықтайды жəне жояды; 
нəзік жəне дəл химиялық технологиялардың сақталуын қамтамасыз етеді; 
қолданылатын материалдардың, өндірілген өнімдер мен процестердің технологиялық 

аспектілері жөнінде консультация беруді жүзеге асырады; 
химиялық жабдық жұмысының көрсеткіштері мен режимдерін есепке алады, басқадай 

техникалық құжаттама жүргізеді; 
жұмыс процесінде туындайтын проблемаларды шешу үшін химиялық өнеркəсіптік жабдығын 

əзірлеу мен пайдалану саласындағы техникалық білімін қолданады. 
210. Мыналарды: 
химиялық өндірістік жабдықты əзірлеумен, құрастырумен, пайдаланумен жəне 

жөндеумен байланысты техникалық міндеттерді орындау мəселелерін реттейтін Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерін, басшылыққа алынатын басқа да əдістемелік 
жəне нормативтік құжаттарды;

 шикізатқа, материалдарға, жартылай фабрикаттарға, дайын өнімге химиялық талдау 
физикалық-механикалық сынақтар жəне басқа да зерттеулер жүргізудің əдістерін;

 жалпы, талдамалық жəне физикалық химия негіздерін;
 өндірістің технологиялық процестері мен режимдерін;
 өндірілетін өнімнің негізгі технологиялық жəне конструкциялық деректерін;
 сала мен ұйымда қолданылатын стандарттар мен техникалық талаптарды, техникалық 

құжаттамаға, материалдарға, жартылай фабрикаттарға, дайын өнімге қойылатын талаптарды;
зертханалық жабдыққа қызмет көрсету мен пайдалану қағидасын;
талданатын материалдардың физикалық-химиялық қасиеттерін, қолданылатын 

реактивтерді, олардың сапасын бақылау əдістері мен құралдарын, сынақ жүргізу, өнім 
қабылдау мен сақтау қағидасын;

орындалатын жұмыстарға құжаттама жүргізу қағидасын;
экономика, еңбек пен басқаруды ұйымдастырудың негіздерін;
еңбек заңнамасының негіздерін;
еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау қағидаларын, 

ішкі еңбек тəртібі қағидаларын білуі тиіс.
211. Біліктілікке қойылатын талаптар:
тиісті мамандық бойынша жоғары білім жəне жұмыс өтілі кемінде 1 жыл немесе тиісті 

мамандық (біліктілік) бойынша орта техникалық жəне кəсіптік (орта арнаулы, орта кəсіптік) 
білім жəне тиісті салада жұмыс өтілі кемінде 2 жыл.

43-параграф. Техник-маркшейдер
212. Лауазымдық міндеттері:
маркшейдерлік жұмыстарға, тау-кен жыныстарының, құрылыстардың, трассалардың жо-

баларын жергілікті жер жағдайына ыңғайлауды жəне оларды натураға ауыстыруды жүзеге 
асыруға қатысады; 

жобалық-сметалық жəне өндірістік құжаттаманы, есептілікті жəне маркшейдердік жұмыс-
тарды орындау туралы жедел ақпаратты дайындау мен ресімдеуге қатысады;

тау-кен қазбаларын үңгілеуді бақылау, жобалық қималардың, еңістердің, жəне 
габариттердің сақталуы үшін қажетті өлшеуді орындайды; 

тау-кен қазбаларын үңгілеуге маркшейдерлік қызмет көрсетуді, қоймалар мен үйінділерді 
өлшеуді қамтамасыз етеді; 

жер бетіндегі топографиялық түсіруді, өлшем материалдарын камералық өңдеуді жүргізеді;
бастапқы геодезиялық құжаттама жүргізеді жəне оны өңдеуді есепке алуды жəне сақтауды 

жүзеге асырады; 

маркшейдерлік жұмыстардың мəтіндік, кестелік жəне кескіндік материалдарын дайындауға 
қатысады; 

нүкте орындарында ұзақ мерзімді жəне уақытша белгілерді орнатады, жұмыс жобасы мен 
белгіленген тапсырмаға сəйкес нүктелердің жоспарлық координаттары мен биіктігін анықтайды;

тау-кен жұмыстары жоспарларын сызады жəне басқа да кескіндік жұмыстарды орындайды; 
қозғалысты жəне пайдалы қазбалардың шығынын есепке алу, күзетілетін объектіге арналған 

сақтандыру белгілерінің шекараларын белгілеу үшін құжаттама əзірлейді;
қажетті аспаптарды, құралдарды жəне басқа да керек-жарақтарды алу мен оларды сақтауға 

тапсыруға қатысады; 
маркшейдерлік жұмыстардың сапасына қойылатын талаптардың, жер қойнауын қорғау 

жəне қоршаған ортаны қорғау жөніндегі шаралардың, еңбек қорғау ережесінің, маркшейдерлік 
жұмыспен айналысатын жұмыскерлермен өртке қарсы қорғаныс ережесінің сақталуын 
қамтамасыз етеді. 

213. Мыналарды: 
 «Жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы» 2010 жылғы 24 маусымдағы, 

«Азаматтық қорғау туралы» 2014 жылғы 11 сəуірдегі Қазақстан Республикасының заңдарын;
геологиялық зерттеу, жер қойнауын пайдалану жəне қоршаған ортаны қорғау саласындағы 

Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерін;
 маркшейдерлік жұмыстар жүргізуге қатысты ұйымдастырушылық-өкімдік жəне əдістемелік 

материалдарды;
тау-кен жұмыстарын жүргізуді ұйымдастыру мен технологиясының негіздерін;
 геологиялық ұйымда тау-кен жұмыстарын дамыту перспективасы мен жүргізу ерекше-

ліктерін;
 маркшейдерлік жұмыстарды ұйымдастыру мен технологиясын;
 қолданылатын жабдықтың, аппаратураның, аспаптардың конструкциясын, сондай-ақ 

техникалық пайдалану мақсаты мен сақтау қағидаларын;
 аспаптар мен құралдарды тексеру тəртібін;
 маркшейдерлік құжаттама мен есептерді ресімдеу тəртібі мен ережесін;
 материалдарды өңдеу, техникалық есептерді, кескіндік жəне есептеу жұмыстарын орындау, 

геодезиялық карталар, жоспарлар, схемалар, пішіндерді құру тəртібін, əдістері мен құралдарын;
жер қойнауындағы қорлар қозғалысы мен пайдалы қазбалардың шығынын есепке алу 

негіздерін;
маркшейдерлік жұмыстар сапасына қойылатын негізгі қағидалар мен талаптарды;
сызба құралының негізгі түрлері мен оларды пайдалану қағидаларын, маркшейдерлік ма-

териалдарды ресімдеу мен сақтауға қойылатын талаптарды;
экономика, еңбек пен басқаруды ұйымдастырудың негіздерін;
еңбек заңнамасының негіздерін;
еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау қағидаларын, 

ішкі еңбек тəртібі қағидаларын білуі тиіс.
214. Біліктілікке қойылатын талаптар:
І санаттағы техник-маркшейдер: тиісті мамандық (біліктілік) бойынша орта техникалық 

жəне кəсіптік (орта арнаулы, орта кəсіптік) білім жəне ІІ санаттағы техник-маркшейдер лауа-
зымында жұмыс өтілі кемінде 2 жыл;

ІІ санаттағы техник-маркшейдер: тиісті мамандық (біліктілік) бойынша орта техникалық 
жəне кəсіптік (орта арнаулы, орта кəсіптік) білім жəне санаты жоқ техник-маркшейдер лауа-
зымында жұмыс өтілі кемінде 2 жыл; 

санаты жоқ техник-маркшейдер: жұмыс өтіліне талап қоймай, тиісті мамандық (біліктілік) 
бойынша орта техникалық жəне кəсіптік (орта арнаулы, орта кəсіптік) білім. 

44-параграф. Ұңғымаларды құю жөніндегі инженер 
215. Лауазымдық міндеттері:
ұңғымаларды құюдың (цементтеудің) технологиялық процестерін басқарады; 
ұңғыма оқпанын цементтеуге дайындауды қамтамасыз етеді, пайдалану колонналарын 

жарақтандырудың дұрыс орнатылуын қамтамасыз етеді; 
жерүсті коммуникацияларды қысыммен пресстеуді жəне цементтеу жұмыстары үшін 

материалдық жəне техникалық құралдарды дайындауды ұйымдастырады; 
ұңғыманы цементпен құю үшін технологиялық жабдықты анағұрлым ұтымды орналастыруды 

қамтамасыз етеді, қажетті цементтің, басуға арналған сұйықтық пен химиялық реагенттердің 
көлемін есептеуді жүргізеді; 

ұңғымада күтілетін ең үлкен қысымды жəне шегендеу колонналарды цементтеу жəне құю 
жұмыстарын орындау үшін қажетті уақытты белгілейді;

тиісті техникалық құжаттаманы əзірлеуді жүзеге асырады жəне технологиялық тəртіптің 
сақталуын, еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі қағидаларының орындалуын 
қамтамасыз етеді;

цементтеу жұмыстарын орындау кезінде жабдық пен көлік құралдарының дұрыс пайда-
ланылуын қамтамасыз етеді; 

пайдалану колонналарын цементтеу процесінде алынған ақауларды жою жұмыстарына қатысады.
216. Мыналарды:
«Жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы» 2010 жылғы 24 маусымдағы, 

«Аза маттық қорғау туралы» 2014 жылғы 11 сəуірдегі Қазақстан Республикасының заңдарын;
бұрғылау (ұңғымаларды бекіту) жұмыстарын жүргізуге, мұнай өндіруге қатысты Қазақстан 

Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерін, əдістемелік жəне нормативтік-
техникалық материалдарды;

кен орындарының геологиялық құрылымын;
геофизикалық жəне гидродинамикалық зерттеу əдістерін;
цементтеу жұмыстары өндірісінің технологиясын, шегендеу тізбегінің конструкциясын, 

пайдаланылатын цемент пен материалдардың физикалық-химиялық қасиеттерін, оларды 
жұмсау нормаларын;

сақтау жəне тасымалдау қағидасын, ұңғымаларды бұрғылау жəне салу технологиясын;
мұнай мен газ өндіру технологиясының негіздерін;
қабат флюидтерінің физикалық-химиялық қасиеттерін;
бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматика жұмысының қағидаттары мен оларды дұрыс 

пайдалануды;
ұңғымаларды құю бойынша озық тəжірибені;
кен орындарының геологиялық құрылымын;
экономика, өндірісті, еңбек пен басқаруды ұйымдастырудың негіздерін; 
еңбек заңнамасының негіздерін;
еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау жəне өрт қауіпсіздігі қағидалары мен нормаларын 

білуі тиіс.
217. Біліктілікке қойылатын талаптар:
ұңғымаларды құю жөніндегі І санаттағы инженер: тиісті мамандық бойынша жоғары (не-

месе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім жəне ұңғымаларды құю жөніндегі ІІ санаттағы инженер 
лауазымындағы жұмыс өтілі кемінде 2 жыл;

ұңғымаларды құю жөніндегі ІІ санаттағы инженер: тиісті мамандық бойынша жоғары (не-
месе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім жəне санаты жоқұңғымаларды құю жөніндегі санаты 
жоқ инженері лауазымындағы жұмыс өтілі кемінде 3 жыл;

ұңғымаларды құю жөніндегі санаты жоқ инженер: тиісті мамандық бойынша жоғары (неме-
се жоғары оқу орнынан кейінгі) білім жəне тиісті саладағы жұмыс өтілі кемінде 3 жыл немесе 
тиісті мамандық (біліктілік) бойынша орта техникалық жəне кəсіби (орта арнайы, орта кəсіби) 
білім жəне І санаттағы техник лауазымындағы жұмыс өтілі кемінде 3 жыл.

45-параграф. Ұңғымаларды бекіту жөніндегі инженер
218. Лауазымдық міндеттері:
қабылданған жұмыстар технологиясына сəйкес ұңғымаларды бекіту процесін, 

технологиялық тəртіптің сақталуын, еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі, 
қоршаған ортаны қорғау қағидалары мен нормаларының орындалуын қамтамасыз етеді; 

ұңғымаларды цементтеу жұмыстарын жүргізу үшін технологиялық жабдық пен көліктік 
құралдарды дайындауды қамтамасыз етеді; 

цементтеу жұмыстарын жүргізу кезінде технологиялық жабдық пен техниканы анағұрлым 
ұтымды орналастыруды ұйымдастырады жəне қамтамасыз етеді; 

цех, учаске басшылығының өндірістік тапсырмаларын орындау дəрежесі туралы ақпаратты 
дайындайды жəне береді; 

ұңғымаларды цементтеу бойынша қажетті техникалық-технологиялық құжаттаманы 
əзірлейді; 

цементтеу жөніндегі жұмыстарды жүргізу үшін материалдық құралдарды дайындауды 
ұйымдастырады;

жаңа жабдықты, материалдар мен ұңғымаларды бекітудегі техникалық процестерді 
технологиялық сынауды жүргізеді;

ұңғымаларды бекіту кезіндегі авариялар мен қиындықтардың алдын алу бойынша іс-
шараларды енгізуге қатысады; 

ұңғымаларды бекіту саласындағы озық тəжірибені зерттейді, жинақтайды жəне таратады; 
авариялық жағдайдың дамуын шектеу жəне оны жою бойынша қажетті шараларды 

қабылдайды, зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсетеді, жедел жəрдем, авариялық қызмет, 
өрт қорғаушыларды шақыру бойынша шаралар қабылдайды.

219. Мыналарды: 
«Жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы» 2010 жылғы 24 маусымдағы, 

«Азаматтық қорғау туралы» 2014 жылғы 11 сəуірдегі Қазақстан Республикасының заңдарын;
ұңғымаларды бекіту жұмыстарын жүргізуді ұйымдастыру мен мұнай өндіруге қатысты 

Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерін, əдістемелік жəне 
нормативтік-техникалық материалдарды;

ұңғымаларды цементтеу, бекіту жөніндегі техникалық-технологиялық құжаттаманы əзірлеу, 
ресімдеу жəне жүргізу қағидаларын;

ұңғымалар мен олардың конструкцияларын бекіту жұмыстарын жүргізу технологиясын;
ұңғымаларды бекіту жұмыстарын жүргізу кезінде пайдаланылатын технологиялық жабдық 

пен техниканың техникалық сипаттамаларын;
ұңғымаларды цементтеу кезінде пайдаланылатын цементтердің, тампонаждық 

ерітінділердің, химреагенттерінің физикалық-химиялық қасиеттерін жəне олардың өзгеруіне 
əсер ететін факторларды;

пайдаланылатын материалдар шығысының нормаларын, оларды сақтау мен тасымал-
дау қағидаларын;

ұңғымаларды, жаңа техника мен технологиялық жабдықты бекітудің жаңа технологиялық 
процестерін сынауды жүргізудің əдістемесін;

ұңғымаларды бекіту жұмыстарының озық отандық жəне шетелдік тəжірибесін;
экономика, өндірісті, еңбек пен басқаруды ұйымдастырудың негіздерін;
еңбек заңнамасының негіздерін;
еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау қағидаларын 

білуі тиіс.
220. Біліктілікке қойылатын талаптар:
ұңғымаларды бекіту жөніндегі І санаттағы инженер: тиісті мамандық бойынша жоғары 

(немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім жəне ұңғымаларды бекіту жөніндегі ІІ санаттағы 
инженер лауазымындағы жұмыс өтілі кемінде 2 жыл;

ұңғымаларды бекіту жөніндегі ІІ санаттағы инженер: тиісті мамандық бойынша жоғары 
(немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім жəне ұңғымаларды бекіту жөніндегі санаты жоқ 
инженері лауазымындағы жұмыс өтілі кемінде 3 жыл;

ұңғымаларды бекіту жөніндегі санаты жоқ инженер: тиісті мамандық бойынша жоғары (неме-
се жоғары оқу орнынан кейінгі) білім жəне ұңғымаларды бұрғылау жəне цементтеу саласындағы 
жұмыс өтілі кемінде 3 жылнемесе тиісті мамандық (біліктілік) бойынша орта техникалық жəне 
кəсіби (орта арнайы, орта кəсіби) білім жəне І санаттағы техник лауазымындағы жұмыс өтілі 
кемінде 3 жыл.

46-параграф. Ұңғымаларды сынамалау жəне сынау жөніндегі инженер 
221. Лауазымдық міндеттері:
ұңғымаларды сынамалау (сынау) технологиясын əзірлейді;
ұңғымаларды сынамалау жəне сынау үшін техникалық құралдарды дайындауды 

ұйымдастырады; 
ұңғымаларды сынамалау (сынау) жұмыстарының өндірісі бойынша жылдық тапсырмаларды 

жасайды жəне олардың орындалуын қамтамасыз етеді; 
ұңғымаларды сынамалау жəне сынау, тесу жəне цемент көпірлерін орнату жұмыстарын 

тікелей басқарады; 
техникалық құжаттаманы əзірлейді, қажетті есеп пен есептілікті жүргізеді;
қажет болғанда, ұңғымаларды сынамалау (сынау) бойынша қосымша шараларды əзірлейді; 
сорап-компрессорлық құбырлар тізбегінің техникалық өлшемдерін есептеуді жүргізеді, 

ұңғымаларды сынау, сынамалау мен тесу жəне цемент көпірлерін орнату кезінде ұңғымаларды 
орап байлау схемасы бойынша жұмыстардың орындалуын қамтамасыз етеді; 

ұңғымалар апробациясы (сынау) процесі бойынша бұрғылау бригадалары арасындағы 
жұмыс тəжірибесін алмасуды жəне жинақтауды жүргізеді;

ұңғымалар апробациясын (сынауды) ұйымдастыруды жəне оның технологиясын жетілдіру 
жұмысын жүргізеді, 

бұрғылау бригадасының жер қойнауын жəне қоршаған ортаны қорғау қағидаларын 
сақтауын қамтамасыз етеді. 

222. Мыналарды: 
«Жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы» 2010 жылғы 24 маусымдағы, 

«Азаматтық қорғау туралы» 2014 жылғы 11 сəуірдегі Қазақстан Республикасының заңдарын;
ұңғымаларды сынамалау (сынау) жұмыстарына, мұнай өндіруге қатысты Қазақстан 

Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерін, əдістемелік жəне нормативтік-
техникалық материалдарды;

жұмыстар жүргізу технологиясын, геологиялық-техникалық наряд жасау тəртібін жəне 
жұмыстарды жүргізуді қиындататын факторларды;

ұңғымаларды бекіту конструкциясын;
жабдықтың, құралдың жəне құрылғылардың техникалық сипаттамасын, оларды пайда-

лану қағидаларын;
мұнай мен газ өндіру, ұңғымаларды бұрғылау мен салу технологиясының негіздерін;
кен орындарының геологиялық құрылымын; 
мұнай мен газдың физикалық-химиялық қасиеттерін;
ұңғымаларды сынамалау мен сынау жұмыстарын ұйымдастырудың озық отандық жəне 

шетелдік тəжірибесін;
экономика, өндірісті, еңбек пен басқаруды ұйымдастырудың негіздерін;
еңбек заңнамасының негіздерін;
еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау қағидалары 

мен нормаларын білуі тиіс.
223. Біліктілікке қойылатын талаптар:
ұңғымаларды сынамалау жəне сынау жөніндегі І санаттағы инженер: тиісті мамандық бой-

ынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім жəне ұңғымаларды сынамалау жəне 
сынау жөніндегі ІІ санаттағы инженер лауазымындағы жұмыс өтілі кемінде 2 жыл;

ұңғымаларды сынамалау жəне сынау жөніндегі ІІ санаттағы инженер: тиісті мамандық бой-
ынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім жəне санаты жоқ ұңғымаларды сына-
малау жəне сынау жөніндегі санаты жоқ инженері лауазымындағы жұмыс өтілі кемінде 3 жыл;

ұңғымаларды сынамалау жəне сынау жөніндегі санаты жоқ инженер: тиісті мамандық 
бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім жəне ұңғымаларды сынамалау 
жəне сынау саласындағы жұмыс өтілі кемінде 3 жыл немесе тиісті мамандық (біліктілік) бой-
ынша орта техникалық жəне кəсіби (орта арнайы, орта кəсіби) білім жəне І санаттағы техник 
лауазымындағы жұмыс өтілі кемінде 3 жыл.

47-параграф. Ұңғымаларды жөндеуге дайындау жөніндегі инженер 
224. Лауазымдық міндеттері:
ұңғымаларды жөндеудің перспективалық жəне ағымдағы жоспарларын əзірлеуді жүзеге 

асырады, ұңғымаларды жерасты жөндеу бригадалары үшін бекітілген жоспарлардың 
(кестелердің) орындалуын қамтамасыз етеді; 

ұңғымаларды жөндеудің жылдық жоспарын жəне жедел кестесін жасауға қатысады;
 ұңғымаларды жерасты жөндеу бригадалары қозғалысының кестелерін қабылдайды жəне 

бекітеді, бригадалар қозғалысы кестесінің, ұңғымаларды жөндеу жөніндегі айлық жоспарының 
сақталуын қамтамасыз етеді; 

ұңғымаларды жөндеу бойынша өндірістік тапсырмалардың орындалуын қамтамасыз 
етеді, ұңғымаларды жерасты жөндеу бригадалары жұмысының қарқынын жəне ұңғымаларды 
жөндеуге уақтылы дайындауды қамтамасыз етеді;

ұңғымаларды бастыру кезіндегі технологияның сақталуы, құбырларды, штангілерді 
жəне басқа да жерасты жабдықтарды жөндеуге дайындау, көтерме агрегатттар мен арнайы 
техникалардың ұңғыма сағасында орналасуы бойынша шаралар кабылдайды; 

ұңғымаларды бастыру технологиясымен байланысты есептерді (бастыру сұйықтығының 
үлестік салмағын есептеу, бастыру сұықтығының қажетті көлемі, химиялық құрамы, қойнауқат 
флюидтерімен үйлесімдігі жəне басқалары) жүргізеді; 

тереңдік сораптар мен сорап-компрессорлық құбырларды тұрақты есепке алуды жəне 
олардың пайдалану тиімділігін талдауды жүргізеді; 

ұңғымаларды жерасты жөндеу бригадаларына жерасты жабдықты (ұңғымалық 
қойылмайтын сораптар, сорап-компрессорлық құбырлар, штангілер) жəне құралдарды жеткізуге 
арналған өтінімдерді дайындайды, олардың пайдалануын есепке алуды жүргізеді; 

ұңғымаларды жерасты жөндеу цехінің өндірістік көрсеткіштерін талдауды жүгізеді; 
ұңғымаларды жерасты жөндеу бригадаларының қауіпсіздік техникасы жəне өртке қарсы іс-

шаралар қағидаларының сақталуын қамтамасыз етеді, жерасты жабдықпен авария, жазатайым 
жағдайлар қаупі болған жағдайда бригаданың жұмысын уақытша тоқтатады; 

ұңғыма іркілістерін қысқарту бойынша іс-шараларды орындайды;
жөндеуаралық кезеңін қысқартуға, ұңғымалар қорын жөндеу жиілігін қысқартуға бағытталған 

іс-шараларды əзірлейді жəне олардың орындалуын бақылайды; 
ұңғымаларды жерасты жөндеу техникасы мен технологиясын жетілдіру мəселелері бой-

ынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын жоспарлауға қатысады; 
мұнай өндіруге арналған жаңа техниканы енгізу жүргізілген ұңғымаларда тоқтап қалу 

себептерін талдайды; 

мұнай өндіруге арналған жаңа техниканы енгізу бойынша іс-шараларға қатысады; 
ұңғымаларды жөндеуді орындайтын бөлімшелер үшін еңбек жағдайын жақсарту мен 

сауықтыру бойынша іс-шараларды əзірлеуге қатысады;
белгіленген нысандар бойынша қажетті есептілікті жасайды жəне тиісті органдарға ұсынады;
ұңғымаларды жөндеу кезінде болған жазатайым жағдайларды жəне аварияларды тергеп-

тексеруге жəне олардың алдын алу бойынша іс-шараларды əзірлеуге қатысады; 
объектілерді, учаскелерді мерзімді тексеруді жүзеге асырады жəне техникалық құжаттамаға 

сəйкес өндірістік процестер мен жұмыстардың жүргізілуін қамтамасыз етеді; 
ұңғымаларды жерасты жөндеу уақытының нормаларын талдауға, əзірлеуге жəне жаңартуға 

қатысады; 
жерасты жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін ұңғымаларды таңдауға жəне ұңғымаларды 

жөндеуге тоқтату үшін негізгі өлшемшарттарды əзірлеуге қатысады; 
өндірістік қызмет көрсету базалар цехтерінің, ұңғымаларды жерасты жөндеуге дайындау 

бригадаларының, ұңғымаларды жерасты жөндеу кезінде технологиялық өзара байланысы 
жұмыстарын ұйымдастырады жəне үйлестіреді; 

объектілерді арнайы техникамен уақтылы қамтамасыз етуді, оның ұтымды бөлінуі мен 
пайдаланылуын жүзеге асырады; 

өндірістік қызмет көрсету базасы цехтерінің өтінімдерді уақтылы орындауы бойынша 
шаралар қабылдайды; 

бригадалардың жұмыс жасаған уақытының жəне орындалған жұмыс көлемдерін есепке 
алуды жүргізеді; 

цехтің кешенді ұйымдастырушылық-техникалық іс-шараларын, жұмыс уақытын жоғалтуға 
қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды əзірлеуге қатысады жəне олардың орындалуын 
қамтамасыз етеді.

225. Мыналарды: 
«Жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы» 2010 жылғы 24 маусымдағы, 

«Азаматтық қорғау туралы» 2014 жылғы 11 сəуірдегі Қазақстан Республикасының заңдарын;
мұнай мен газды өніру мəселелеріне қатысты жəне ұңғымаларды жөндеу мен дайындау, 

жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру мəселелерін реттейтін Қазақстан Республикасының өзге 
де нормативтік құқықтық актілерін, əдістемелік жəне нормативтік-техникалық материалдарды;

мұнай мен газ дайындау жəне өндіру технологиясын;
озық жөндеу жүйелері мен жөндеу жұмыстары технологиясын;
ұңғымаларды жерасты жөндеу кезінде пайдаланылатын техниканың, жабдық пен құралдың 

мақсатын жəне жұмыс істеу режимдерін, конструкциялық ерекшеліктерін, техникалық сипат-
тамаларын, оларды техникалық пайдалану қағидаларын;

мұнай мен газдың физикалық-химиялық қасиеттерін;
экономика, өндірісті, еңбек пен басқаруды ұйымдастырудың негіздерін;
еңбек заңнамасының негіздерін;
еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау, өндірістік 

санитария қағидаларын, ішкі еңбек тəртібі қағидаларын білуі тиіс.
226. Біліктілікке қойылатын талаптар:
ұңғымаларды жөндеуге дайындау жөніндегі І санаттағы инженер: тиісті мамандық бойын-

ша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім жəне ұңғымаларды жөндеуге дайындау 
жөніндегі ІІ санаттағы инженер лауазымындағы жұмыс өтілі кемінде 2 жыл;

ұңғымаларды жөндеуге дайындау жөніндегі ІІ санаттағы инженер: тиісті мамандық бойынша 
жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім жəне санаты жоқ ұңғымаларды жөндеуге 
дайындау жөніндегі санаты жоқ инженері лауазымындағы жұмыс өтілі кемінде 3 жыл;

ұңғымаларды жөндеуге дайындау жөніндегі санаты жоқ инженер: тиісті мамандық бойынша 
жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім жəне 1-санаттағы техник лауазымындағы 
жұмыс өтілі кемінде 1 жылнемесе тиісті мамандық (біліктілік) бойынша орта техникалық жəне 
кəсіби (орта арнайы, орта кəсіби) білім жəне І санаттағы техник лауазымындағы жұмыс өтілі 
кемінде 3 жыл.

48-параграф. Ұңғымаларды бұрғылаудағы (күрделі жөндеудегі) күрделі жұмыстар 
жөніндегі инженер 

227. Лауазымдық міндеттері:
ұңғымаларды салу жəне күрделі жөндеу бойынша өндірістік тапсырмалардың орында-

луын қамтамасыз етеді; 
кедергілер мен авариялардың пайда болуының алдын алу үшін шаралар қабылдайды;
болған кедергілер мен авариялардың себептерін талдайды жəне оларды жою үшін ша-

ралар қабылдайды; 
авариялар көзін, авария объектілерін, авариялардың пайда болу жəне оларды жою 

процесіне əсер ететін факторларды, ауқымы мен салдарын анықтайды жəне талдайды, 
авариялардың себептерін жою мен алдын алу бойынша шаралар қабылдайды; 

 авариялар мен кедергілердің алдын алу бойынша нұсқаулықтарды əзірлейді; 
авариялардың анағұрлым маңызды көздері үшін авариялар объектілерінің түрлі топтары 

бойынша егжей-тегжейлендіруді жүргізеді; 
терең шегендеу бағандарын түсіру жұмыстарына қатысады; 
стандартты емес қармағыш құралды əзірлеуге қатысады; 
сазды ерітінділердің параметрлерін жүргізуді жүзеге асырады; 
шығарындылар мен ашық атқылауды жоюға қатысады; 
белгіленген техникалық құжаттаманы жүргізеді; 
еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі қағидаларының сақталуы, жұмыстарды 

қауіпсіз орындау нормаларының, əдістері мен тəсілдерінің сақталуы жөніндегі нормативтік 
актілер талаптарының орындалуын қамтамасыз етеді.

228. Мыналарды: 
«Жер қойнауы жəне жер қойнауын пайдалану туралы» 2010 жылғы 24 маусымдағы, 

«Азаматтық қорғау туралы» 2014 жылғы 11 сəуірдегі Қазақстан Республикасының заңдарын; 
мұнай жəне газ өндіру саласындағы мəселелерді реттейтін Қазақстан Республикасының 

өзге де нормативтік құқықтық актілерін;
бұрғылау жабдығының, құрал мен құрлымдардың техникалық сипаттамаларын, 

конструкциялық ерекшеліктері мен жұмыс режимін;
оларды техникалық пайдалану қағидаларын;
өндірістік процес пен күрделі бұрғылау жұмыстарын жүргізу технологиясын;
шығарындылармен, ашық атқылаумен жəне басқа да қиындықтармен күресу əдістерін;
авариялар мен кедергілерді жою əдістерін;
бұрғылау ерітіндісінің сіңіп кетуіне қарсы күрес əдістерін, сіңу аймақтарын оқшаулау үшін 

қоспалардың құрамы мен пайдалану тəсілін;
ұңғымаларды бұрғылаудың тау-кен геологиялық шарттарын, ұңғымаларды бұрғылаудың 

түрлері мен тəсілдерін, ұңғымалардың мақсаты мен конструкциясын;
есептеу əдістері жəне конструкциялау негіздерін;
ұңғымаларды бұрғылау мен сынаудың сапасына қойылатын геологиялық-техникалық 

талаптарды;
техникалық бұзушылықтардың, бұрғылау кезіндегі авариялар мен қиындықтардың пайда 

болу себептері мен шарттарын, олардың алдын алу тəсілдерін;
мұнай мен газдың физикалық-химиялық қасиеттерін;
бұрғылау жұмыстарының нормалары мен бағаларын, оларды қайта қарау тəртібін;
экономика, еңбек пен басқаруды ұйымдастырудың негіздерін;
еңбек заңнамасының негіздерін;
қоршаған ортаны қорғау заңнамасының негіздерін, еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау, 

өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау, өндірістік санитария қағидаларын, ішкі еңбек тəртібі 
қағидаларын білуі тиіс.

229. Біліктілікке қойылатын талаптар:
ұңғымаларды бұрғылаудағы (күрделі жөндеудегі) күрделі жұмыстар бойынша І санаттағы 

инженер: тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім жəне 
ұңғымаларды бұрғылаудағы (күрделі жөндеудегі) күрделі жұмыстар бойынша ІІ санаттағы 
инженер лауазымындағы жұмыс өтілі кемінде 2 жыл;

ұңғымаларды бұрғылаудағы (күрделі жөндеудегі) күрделі жұмыстар бойынша ІІ санаттағы 
инженер: тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім жəне 
санаты жоқ ұңғымаларды бұрғылаудағы (күрделі жөндеудегі) күрделі жұмыстар бойынша са-
наты жоқ инженер лауазымындағы жұмыс өтілі кемінде 3 жыл;

ұңғымаларды бұрғылаудағы (күрделі жөндеудегі) күрделі жұмыстар жөніндегі санаты 
жоқ инженер: жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім жəне бұрғылаудағы жəне 
күрделі жөндеудегі жұмыс өтілі кемінде 3 жыл немесе тиісті мамандық (біліктілік) бойын-
ша орта техникалық жəне кəсіптік (орта арнайы, орта кəсіптік) білімжəне І санаттағы техник 
лауазымындағы жұмыс өтілі 3 жыл. 

49-параграф. Хатшы-референт
230. Лауазымдық міндеттері:
талдамалық материалдарды, басшылардың ұйымның негізгі қызметі жөніндегі сөз 

сөйлеулерінің жобаларын, іскерлік хаттарды, анықтамаларды, жеделхаттарды, телефакстерді 
жəне өзге де құжаттарды дайындауды жүзеге асырады; 

құжаттарды қабылдауды, есепке алуды, тіркеуді жəне олардың орындалуын, ақпараттық-
анықтамалық қызмет пен құжаттық ақпараттың сақталуын қамтамасыз етеді; 

анықтамалық-ақпараттық қорын ұтымды қалыптастырады, басшыға ақпараттық қызмет 
көрсетеді; 

баспасөз шолуларын дайындайды, анықтамалық материалдарды жинайды, оларды жіктейді 
жəне жүйелейді, тақырыптық досье жүргізеді;

отырыстарды, кеңестерді ұйымдастырады, хаттамаларды жүргізеді жəне ресімдейді, 
олардың шешімдерін іске асыруды қамтамасыз етеді; 

аудармашысыз шетелдік əріптестермен келіссөздерге қатысады, хаттардың авторлары-
на жауап дайындайды; 

ұйым басшысына қол қоюға ұсынылатын құжаттарды дайындау сапасын, дайындау, келісу, 
бекіту дұрыстығын қамтамасыз етеді;

құжаттар мен басшылардың тапсырмаларының орындалуын тексереді, олардың уақтылы 
жəне сапалы орындалуына бағытталған жедел шаралар қабылдайды; 

басшылыққа ұсынылатын анықтамалар мен баяндамаларға талдау жүргізеді, олар бой-
ынша құзыретті қорытындылар береді; 

басшының іссапар мен кездесулерін дайындау, келушілерді қабылдау, сондай-ақ оның 
жұмыс уақытын жоспарлау мəселелері бойынша жұмысын ұйымдастыруды қамтамасыз етеді;

құжаттар қабылдауды, тіркеуді, жедел іздестіруді, жеткізуді, құжаттар бойынша жедел 
ақпарат беруді қамтамасыз етеді; 

 бекітілген номенклатураға сəйкес іс жүргізуді қалыптастырады, олардың сақталуын 
қамтамасыз етеді жəне белгіленген мерзімдерде мұрағатқа тапсырады;

тікелей басшының басқа да қызметтік тапсырмаларын орындайды. 
231. Мыналарды: 
ұйым қызметіне жəне іс қағаздарын жүргізуге қатысты Қазақстан Республикасының 

заңнамалық жəне өзге де нормативтік құқықтық актілерін, əдістемелік жəне нормативтік-
техникалық материалдарды;

ұйым мен оның бөлімшелерінің құрылымын жəне басшылық құрамын;
іс қағаздарын жүргізуді, электрондық құжат айналымын жүргізу қағидасын, құжат ресімдеу 

мен өңдеу əдістерін, мұрағат ісін, машина басуды;
қабылдау-келіссөз құрылғыларын пайдалану қағидасын;
ұйымдық-өкімдік құжаттаманың бірыңғай жүйесінің стандарттарын;
іскери хаттар құрастыру қағидасын;
этика мен эстетика негіздерін;
іскерлік қарым-қатынас қағидаларын;
еңбек пен басқаруды ұйымдастырудың негіздерін;
есептеу техникасын пайдалану қағидаларын;
əкімшілік құқық жəне еңбек заңнамасының негіздерін;
еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау қағидаларын, 

ішкі еңбек тəртібі қағидаларын білуі тиіс. 
232. Біліктілікке қойылатын талаптар:
жұмыс өтіліне талап қоймай, мамандық бойынша (біліктілік) жоғары (немесе жоғары оқу 

орнынан кейінгі) білім немесе орта техникалық жəне кəсіптік (орта арнаулы, орта кəсіптік) білім 
немесе мамандық бойынша жұмыс өтілі кемінде 2 жыл.

4.Басқа да қызметшілер (техникалық орындаушылар) лауазымдары
1-параграф. Қоймашы 

233. Лауазымдық міндеттері:
отынды, шикізатты, жартылай фабрикаттарды, дайын өнімді, бөлшектерді, аспаптарды, 

заттарды жəне басқа да тауарлық-материалдық құндылықтарды қоймаға қабылдауды, таразыға 
тартуды, сақтауды жəне қоймадан беруді жүзеге асырады; 

қоймаға түскен құндылықтардың ілеспе құжаттарға сəйкестігін тексеруді қамтамасыз етеді; 
материалдық құндылықтарды олардың түрлері, сапасы, мақсаты жəне басқа да белгілері 

бойынша бөле (сұрыптай) отырып, сақтау орындарына қолмен немесе механизм көмегімен 
тасымалдауды ұйымдастырады; 

материалдардың, жабдықтың жəне өнімнің бүлінуі мен ысырабын болдырмау мақсатында 
оларды ұтымды сақтауды қамтамасыз етеді; 

тауарлық-материалдық құндылықтарды сақтауды, сақтау режимдерін, кіріс-шығыс 
құжаттарын рəсімдеу мен тапсыру қағидаларын сақтауды қамтамасыз етеді; 

тауарлық-материалдық құндылықтарды түгендеуге қатысады;
тауарлардың, жабдықтың, материалдардың сақталуына материалды жауапты болады;
материалдық қалдықтардың ведомосін жасайды, ілеспе құжаттарды, тауар сату туралы 

жеткізушілердің есептерін ресімдейді; 
электрондық құжат айналымын, компьютерде тауарлық-материалдық құндылықтарды 

жедел есепке алуды (кіріс, шығыс, есеп) жүргізеді, сондай-ақ арнайы журналға тіркейді; 
өрт қауіпсіздігі қағидасын сақтауды қамтамасыз етеді, өрт сөндіргіштерді уақтылы за-

рядтайды, өртке қарсы жабдық ақаусыздығын, құрылыстың, шаруашылық керек-жарақтың, 
мүліктің сақталуын, оларды қалпына келтіруді, толықтыруды жəне уақтылы жөндеуді, 
орынжайлардың, аумақтың жəне жабдықтың жай-күйіне тиісті санитариялық талаптарына 
сəйкестігін қамтамасыз етеді; 

электр қондырғылары мен электр сымдарын, жерлендіруші құрылғыларды оқшаулаудың 
кедергілерін жыл сайын өлшеуді, су қыздыратын аспаптарға мерзімді сынақ жүргізу мен 
куəландыруды ұйымдастырады; 

электр энергиясын есепке алуды жүргізеді жəне тиісті ұйымға бұл туралы мəлімет береді, 
мүлікті түгендеп, есепке алады (пайдалануға жарамсыз мүліктің бір бөлігін түгендейді жəне 
есептен шығаруға дайындайды), қажетті есептеу-есепке алу құжаттамасын жүргізеді, оны 
орталықтандырылған бухгалтерияға жəне қойма меңгерушісіне уақтылы ұсынады; 

қосалқы жəне қызмет көрсетуші персоналдың (жүк көтерушілердің, қоймашы-
жұмысшылардың) жұмыс уақытын кесте бойынша бақылауды жүзеге асырады, олармен 
жұмыс орнында нұсқама жүргізеді;

ауыр заттарды тасу, жүк түсіру-тиеу жұмыстарын, қойма аумағында көлік құралдарын 
пайдалану кезінде қауіпсіздікті, жарық пен жылу жүйесінің дұрыстығын қамтамасыз етеді; 

еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі жөніндегі заңнамалық жəне нормативтік 
актілердің талаптарының сақталуын қамтамасыз етеді. 

234. Мыналарды: 
Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 28 ақпандағы «Бухгалтерлік есеп жəне қаржылық 

есептілік» Заңын, қойма шаруашылығын ұйымдастыру мəселелері жөніндегі нормативтік жəне 
əдістемелік материалдарды; 

тауарлық-материалдық құндылықтарды сақтауға арналған стандарттар мен техникалық 
талаптарды;

тауарлық-материалдық құндылықтардың түрлерін, өлшемдерін, маркаларын, сұрыпты-
лығын жəне басқа да сапалық сипаттамаларын жəне олардың шығыс нормаларын;

жүк түсіру-тиеу жұмыстарын ұйымдастыруды, тауарлық-материалдық құндылықтарды 
сақтау мен қоймалау қағидалары мен тəртібін жəне оларды есепке алу ережесі мен 
нұсқаулығын;

жүктерді тасымалдау мен сақтауға, қоймалық орынжайлар мен жабдықты жалға алуға 
арналған шарттардың талаптарын;

 қойма шаруашылығын жүргізу қағидаларын;
 сақтаудағы материалдық құндылықтардың номенклатурасы мен түрлерін, олардың 

ерекшеліктері мен мақсатын;
тауарлық-материалдық құндылықтарды түгендеуді жүргізу қағидаларын;
өнімдерді ауыстыру нормасын, өнімдерді сақтау қағидаларын;
есептеу техникасын, коммуникациялар жəне байланыс құралдарын пайдалану қағидаларын;
бухгалтерлік есеп негіздерін, «1:С Сауда жəне қойма» мамандандырылған бағдарламасын, 

кассалық операциялар жүргізу негіздерін, компьютерде (Word, Windows, Exel бағдарламалары) 
жедел есепке алуды жүргізу тəртібін;

гигиена негіздерін, санитариялық-эпидемиологиялық қағидаларды;
еңбек заңнамасының негіздерін;
еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі қағидаларын білуі тиіс.
235. Біліктілікке қойылатын талаптар:
орта техникалық жəне кəсіптік (орта арнайы, орта кəсіптік) білім жəне қойма шаруашылы-

ғында жұмыс өтілі кемінде 1 жыл.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 5 шілдеде 
Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №13884 бо-
лып енгізілді.

(Соңы. Басы 33-34-беттерде) 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ СТАТИСТИКА 

КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2016 жылғы 21 қазан           №246          Астана қаласы 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 
статистикасы бойынша әдістемені бекіту туралы

«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы 
Заңының 12-бабының 5) тармақшасына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 
жылғы 24 қыркүйектегі №1011 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық эконо-
мика министрлігі туралы ереженің 17-тармағының 258) тармақшасына сəйкес, бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар статистика бойын-
ша əдістеме бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Қызмет 
көрсету жəне энергетика статистикасы басқармасы Заң басқармасымен бірлесіп заңнамада 
белгіленген тəртіппен:

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

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

3) мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде баспа жəне 
электрондық түрде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкіне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі  Статистика комитетінің Қызмет 
көрсету жəне энергетика статистикасы басқармасы осы бұйрықты Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің құрылымдық бөлімшелеріне жəне 
аумақтық органдарына жұмыс бабында басшылыққа алу жəне пайдалану үшін жеткізсін. 

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының орынбасарына (Г.М. Керімханова) 
жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрілігі 
Статистика комитетінің төрағасы Н.АЙДАПКЕЛОВ

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2016 жылғы 21 қазан № 246 бұйрығымен бекітілді

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар статистикасы бойынша əдістеме
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар статистикасы бойынша əдістеме (бұдан 
əрі – Əдістеме) халықаралық стандарттарға сəйкес қалыптастырылатын жəне «Мемлекеттік 
статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 19 наурыздағы Заңына (бұдан 
əрі – Заң) сəйкес бекітілетін статистикалық əдіснамаға жатады.

2. Əдістеменің мақсаты бірыңғай тəсілдерде ақпараттық-коммуникациялық технология-
лар (бұдан əрі – АКТ) жəне байланыс статистикасы бойынша статистикалық көрсеткіштерді 
қалыптастыру жəне келісушілік пен мемлекеттік статистиканы жалпы қабылданған халықаралық 
стандарттармен, жіктеуіштермен жəне əдістермен салыстырмалылығын қамтамасыз ету 
болып табылады. 

3. Осы Əдістеме АКТ жəне байланыс статистикасы бойынша көрсеткіштерді қалыптастыру 
үшін Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетімен 
қолданылады.

4. Əдістемеде келесі анықтамалар пайдаланылады:
1) Интернет желісіне кең жолақты қолжетімділік – 256 кбит/с кем емес жүктеу жылдамдығын 

қамтамасыз ететін қызмет;
2) кабельді модем – компьютерді кабельді теледидардың жергілікті желісіне қосуға мүмкіндік 

беретін құрылғы. Ол жоғары қуатты Интернет-қосылулардың бірі болып саналады; 
3) ұтқыр (ұялы) телефон – ұялы байланыс технологияларын пайдалана отырып жалпы 

пайдаланудағы жылжымалы телефон байланысы қызметтеріне келісімшарт жасалған та-
сымалды телефон;

4) электронды сауда – Интернет желісі арқылы тауарлар, жұмыстар жəне көрсетілетін 
қызметтерді сатып алу немесе сату əдісі.

2-тарау. АКТ статистикасы бойынша статистикалық 
байқаулар жүргізудің ерекшеліктері

1-параграф. Ұйымдардың АКТ пайдалануы бойынша зерттеу
5. Статистикалық байқаудың негізгі мақсаты Қазақстан Республикасының ұйымдарында 

АКТ пайдалану деңгейін анықтау болып табылады.
6. АКТ пайдаланатын ұйымдарды зерттеу жылдық негізде іріктемелі əдіспен жүргізіледі.
7. Белгіленген заңнамалық тəртіпте тіркелген заңды тұлғалар, олардың оқшауланған 

құрылымдық бөлімшелері ұйымдарда АКТ пайдалану туралы статистикалық байқау объектілері 
болып табылады.

8. Заңды тұлғалардың қажетті жіктелімдік жəне мекенжай деректері бірліктерінің толық 
тізбесі бар Статистикалық бизнес тіркелім (бұдан əрі – СБТ) статистикалық есеп құралы 
болып табылады. 

2-параграф. Үй шаруашылықтарының АКТ пайдалануы бойынша зерттеу
9. АКТ пайдалану бойынша халықты зерттеу АКТ бойынша статистикалық деректердің 

маңызды дереккөзі болып табылады. Халықты зерттеу негізінде алынған деректер АКТ-ны 
дамыту саласында ұлттық жəне халықаралық мақсаттар мен міндеттердің мониторингі үшін 
талап етіледі.

10. Жылдық кезеңділікте үй шаруашылықтары мен үй шаруашылықтары мүшелерін зерт-
теу АКТ пайдалану бойынша халықты зерттеудің негізгі бағыттарының бірі болып табылады.

11. Сұрақнамадағы сауалдардың көпшілігі пікіртерімнің алдындағы соңғы үш айға жатады. 
Аса ұзақ есептік кезең жыл ішіндегі тұтыну құрылымында күтілетін маңызды маусымдық əсері 
бар электронды саудамен (мейрамдарға сатып алулардың көбірек болуы, жазғы уақыттағы 
мейрамдарға брондаудың көбірек болуы) байланысты сұрақтар үшін ғана пайдаланылады.

12. Үй шаруашылықтарының АКТ пайдалануы бойынша зерттеуде АКТ-ға қолжетімділік 
көрсеткіштері бойынша – үй шаруашылықтары жəне АКТ пайдалану бойынша – 6 жастағы жəне 
одан асқан жас шамасындағы үй шаруашылығының мүшелері байқау объектісі болып табы-
лады. Əртүрлі электронды құрылғыларға қолжетімділік туралы, Интернет желісіне қосылу типі 
мен Интернетті пайдалану кедергілері туралы ақпарат жинау кезінде үй шаруашылығы зерттеу 
бірлігі ретінде пайдаланылады. Компьютерді пайдалану, Интернетті пайдалану жəне электрон-
ды сауда туралы ақпаратты жинау кезінде жеке адамдар зерттеу бірлігі ретінде пайдаланылады.

13. Үй шаруашылығы мүшелерінен сұхбат алудың үш нұсқасы бар:
1) жеке сұрақнаманы толтыру үшін үй шаруашылығының əрбір мүшесіне пікіртерім жүргізу;
2) үй шаруашылығының əрбір мүшесі туралы сұрақтар бойынша үй шаруашылығының 

иесіне пікіртерім жүргізу;
3) үй шаруашылығының барлық мүшелерінің сұрақтарына жауап беруші үй 

шаруашылығының бір мүшесін кездейсоқ таңдап алу.
Үй шаруашылығында АКТ пайдалану бойынша зерттеу байқаудың іріктемелі əдісінің 

негізінде жүзеге асырылады.
Үй шаруашылықтарының іріктемелі жиынтығын қалыптастыру үшін Тұрғын үй қорының 

статистикалық тіркелімі (бұдан əрі – ТҚСТ) ақпараттық база болып табылады. 
3-параграф. Үй шаруашылықтарына іріктемелі зерттеу жүргізу

14. Іріктемелі жиынтықты 21000 үй шаруашылығы құрайды.
15. Ортақ коммуналдық пəтерлерде, жатақханаларда, қарттар мен мүгедектерге арналған 

интернат үйлерінде, балалар үйлерінде, түрмелерде, қонақүйлерде, діни қоғамдастықтарда 
жəне басқа да осыған ұқсас тұрғын үй-жайларда тұратындарды қоспағанда тұрғын үй-
жайлардың барлық түрлерінде тұратын үй шаруашылықтары зерттеуге жатады.

16. Үй шаруашылықтарынан пікіртерім алу негізгі тұрғылықты жері бойынша жүргізіледі. 
Деректерді жинау үй шаруашылығында тұратындар саны туралы сұрақтан басталады. 

17. Бас жиынтыққа таратылған деректерді алу мақсатында іріктемелі зерттеудің 
нəтижелеріне статистикалық өлшеу жүргізіледі. Бұл тəсілді жүзеге асыру əрбір зерттелген үй 
шаруашылығына статистикалық салмақ беру арқылы іске асады, ол іріктемеге түскен бөлік 
ұсынған үй шаруашылықтарының жалпы санын сипаттайды. 

18. Салмақты есептеу үшін келесі формула бойынша зерттелетін үй шаруашылықтарын 
өңірлер бөлінісінде қала жəне ауыл халқы бойынша жеке тарату туралы ТҚСТ деректері 
пайдаланылады:

i

i
i
n
Nf 

,
мұндағы:
fi – i стратасы үшін тарату коэффициенті (үй шаруашылығының салмағы);
Ni – i стратасының бас жиынтығындағы үй шаруашылықтарының саны;
ni – i стратасы, i = 1, 2, …, h, іріктемелі жиынтығында есеп берген үй шаруашылықтарының 

саны. 
Осы тарату коэффициенті үй шаруашылықтарына да, үй шаруашылықтарының зерттелген 

мүшелерін таратуға да пайдаланылады. 
19. Жыныстық жас жəне өңірлік сипаттаманы ескере отырып стратификатталған есепті 

жылы үй шаруашылықтарын (таратудан кейін) іріктемелі зерттеу бойынша халық санын келтіру 
үшін ұқсас жылғы осы сипаттамалар бойынша демографиялық статистика деректері бойынша 
стратификатталған халықтың орташа жылдық санына сəйкес калибрлеу əдісі пайдаланыла-
ды. Калибрленген статистикалық бағалауды алудың негізгі идеясы калибрленген салмақты 
есептеу арқылы қорытындыланады.

Калибрленген салмақ келесі формула бойынша есептеледі:

hj

dj
j N
N

K 
,

мұндағы:
Кj – j стратасы үшін калибрленген коэффициент (салмақ);
Ndj – j стратасының демографиялық статистика деректері бойынша халық саны;
Nhj – j стратасының үй шаруашылықтарын іріктемелі зерттеу бойынша халық саны.
Демографиялық статистика деректері бойынша халықтың орташа жылдық санымен үй 

шаруашылықтарын (таратудан кейін) іріктемелі зерттеу бойынша халық санын келісу үшін 
i стратасы мен калибрленген коэффициент (Кj) үшін алғашқы тарату коэффициентінің (fi) 
көбейтіндісіне тең түзету коэффициенті пайдаланылады.

3-тарау. Байланыс, пошта жəне курьерлік қызмет 
статистикасы көрсеткіштерін қалыптастыру

20. Жаппай əдіспен айлық жəне жылдық кезеңділіктегі статистикалық нысандар байланыс, 
пошта жəне курьерлік қызмет статистикасы бойынша көрсеткіштерді қалыптастыру кезіндегі 
ақпараттық база болып табылады.

21. Жұмыспен қамтылғандар санына қатыссыз «Пошта жəне курьерлік қызмет» пен 
«Байланыс» негізгі жəне қосалқы қызмет түрлері болып табылатын заңды тұлғалар мен (не-
месе) олардың құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері жəне дара кəсіпкерлер зерттеледі. 

22. Байланыс бойынша статистикалық нысандарда байланыс қызметтерінің қазіргі заманғы 
нарығына мониторингті, əртүрлі деңгейдегі статистикалық деректердің салғастырымдылығын, 
əртүрлі мемлекеттердің статистикалық деректерін халықаралық алмасуды жəне салыстыру-
ды қамтамасыз ететін халықаралық ұсыныстарға сəйкес бірегейлендірілген көрсеткіштердің 
тізбесі бар. 

23. «Құндық жəне заттай көріністегі байланыс қызметінің көлемі» ұсынылатын қызмет 
көрсетудің көлемін сипаттайтын байланыс саласының негізгі статистикалық көрсеткіші болып 
табылады. Байланыс кəсіпорындарының негізгі жəне қосалқы қызметтерінің қызмет көрсету 
көлеміне көрсетілген қызметтерге төлемнің түскен күніне қатыссыз есепті кезеңде көрсетілген 
байланыс қызметіне халықтан, кəсіпорындар мен ұйымдардан түскен қаражаттар жатады. 
Құндық көріністе халыққа байланыс қызметтерін көрсету көлемінде азаматтарға олардың өз 
қаражаттары үшін көрсетілетін қызметтерден алынатын қаражаттар қамтылады. 

24. Байланыс саласының дамуына талдау жасауға қажетті негізгі көрсеткіштерді қамтитын 
айлық жедел деректерді қалыптастыру айлық негізде жүргізіледі. Байланыс қызметі көлемінің 
құндық көрсеткіштері Көрсетілетін қызметтердің статистикалық жіктеуішіне сəйкес байланыс 
түрлері бойынша нақтылай отырып қалыптастырылады, сондай-ақ байланыс құралдары тура-
лы сандық көрсеткіштер (тіркелген телефон желілерінің саны, ұялы байланыс абоненттерінің 
саны, тіркелген Интернет абоненттерінің саны жəне Интернет желісіне қолжетімділігі бар ұялы 
байланыс абоненттерінің саны). 

25. Байланыс пен пошта жəне курьерлік қызметтер туралы көрсеткіштердің нақтыланған 
тізбесі, сондай-ақ техникалық құралдар мен байланыс қызметінің сапасы туралы ақпарат 
жылдық негізде қосымша қалыптастырылады. 

26. Байланыс статистикасы көрсеткіштерін қалыптастыру есеп берген заңды тұлғалар 
мен дара кəсіпкерлердің алғашқы деректерін агрегаттау жолымен жүргізіледі. Тұтастай бай-
ланыс саласы бойынша көрсетілген қызметтердің көлемі халыққа көрсетілген жəне ауылдық 
жерлердегі байланыс қызметінің түрлері, көлемі туралы жиынтық деректер республикалық 
жəне өңірлік деңгейлерде қалыптастырылады. 

27. Агрегатталған есептік деректердің қалыптастырылған ақпараттық базасы негізінде 
олардың серпіндегі пайыздық өзгерісін, тұтастай байланыс саласы бойынша, сондай-ақ 
олардың түрлері бойынша өзгерісін сипаттайтын байланыс қызметтерінің нақты көлем 
индексі есептеледі.

1-параграф. Байланыс қызметінің нақты көлем индексін есептеу
28. Байланыс қызметінің нақты көлем индексі (бұдан əрі – НКИ) байланыс, пошта жəне 

курьерлік қызмет саласының даму үрдісін сипаттайтын негізгі көрсеткіш болып табылады. 
НКИ құбылыстар мен үдерістердің уақыт, орны жəне мəнін əртүрлі көзқарас тұрғысынан 
талдауға мүмкіндік береді. 

29. НКИ байланыс қызметтері көлемінің серпіндегі өзгерісін көрсетеді жəне байланыс 
қызметінің көлемі мен заңды жəне жеке тұлғалар үшін осы қызметтерге бағалар индексі 
негізінде есептеледі. 

30. «Байланыс» саласының көлеміне пошта жəне курьерлік қызмет көрсетуден, сондай-ақ 
«Пошта жəне курьерлік қызмет» пен «Байланыс» негізгі жəне қосалқы экономикалық қызмет 
түрлері болып табылатын байланыс қызметі операторларының (меншіктің барлық түрлері 
кəсіпорындары) тұтынушыларға – жеке жəне заңды тұлғаларға байланыс қызметін көрсетуден 
алынған көлемі жатады.

31. Байланыс қызметінің НКИ есептеу ай сайын келесі кезеңдер бойынша жүзеге асы-
рылады: 

өткен жылғы тиісті кезеңге;
өткен жылғы тиісті айға;
ағымдағы жылғы өткен айға.
32. Байланыс қызметінің НКИ тұтастай «байланыс» саласы бойынша, байланыстың же-

келеген түрлері бойынша, республика, облыстар астана жəне республикалық маңызы бар 
қалалар бойынша есептеледі.

33. Көрсетілген байланыс қызметінің көлемі жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 
статистикалық нысандарында байланыс түрлері бөлінісінде, оның ішінде жеке тұлғаларға 
көрсетілген байланыс түрлері бөлінісінде сипатталады.

34. Тұтастай сала бойынша жəне түрлері бөлінісіндегі байланыс қызметінің НКИ келесі 
тізбектілік бойынша есептеледі:

1) заңды тұлғалар мен жеке тұлғалар көрсетілген байланыс қызметі көлемінің үлесі 
байланыстың жекелеген түрлері жəне тұтастай сала бойынша байланыс қызметі көлемінің 
жалпы көлемінде анықталады. 

Есептеу формула бойынша жүргізіледі: 

100
o

f
f V
V

D
,

мұндағы:
Df – жеке тұлғаларға көрсетілетін байланыс қызметінен түскен көлемнің табыстардың 

жалпы көлеміндегі үлесі; 
Vf – жеке тұлғаларға көрсетілетін байланыс қызметінің көлемі;
Vo – байланыс қызметтерінің жалпы көлемі.
Заңды тұлғаларға көрсетілетін байланыс қызметі көлемінің үлесін есептеу байланыстың 

жекелеген түрлері бөлінісінде жəне тұтастай сала бойынша төмендегідей формула арқылы 
жүргізіледі: 

fu DD  100
,

мұндағы:
Du – табыстардың жалпы көлеміндегі заңды тұлғаларға көрсетілген байланыс қызметі 

көлемінің үлесі;
Df – табыстардың жалпы көлеміндегі жеке тұлғаларға көрсетілген байланыс қызметі 

көлемінің үлесі.
2) бұдан əрі байланыстың жекелеген түрлері мен тұтастай сала бойынша қызметтерге 

жалпы баға индекстерін есептеу жүргізіледі.
35. Байланыстың жекелеген түрлері мен тұтастай сала бойынша қызметтеріне жалпы баға 

индексін есептеу үшін баға статистикасы бойынша əзірленетін заңды жəне жеке тұлғалар үшін 
байланыс қызметтерінің баға индексі пайдаланылады. Байланыс қызметтеріне жеке баға 
индексі болмаған жағдайда барынша агрегатталған индекс пайдаланылады. 

36. Байланыс қызметтерінің жалпы баға индексін заңды жəне жеке тұлғаларға көрсетілген 

байланыс қызметтерінің құрылымдық баға индекстерінің сомасы құрайды. Құрылымдық баға 
индекстері келесі формулалар бойынша есептеледі:

1) заңды тұлғалар бойынша:
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,

мұндағы:
Isu – заңды тұлғаларға көрсетілген байланыс қызметіне құрылымдық баға индексі; 
Iu – заңды тұлғаларға көрсетілген байланыс қызметіне баға индексі; 
Du – заңды тұлғаларға көрсетілетін байланыс қызметтері көлемінің қызметтердің жалпы 

көлеміндегі үлесі.
2) жеке тұлғалар бойынша:
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,

мұндағы:
Isf – жеке тұлғаларға көрсетілген байланыс қызметтеріне құрылымдық баға индексі; 
If – жеке тұлғаларға көрсетілген байланыс қызметтеріне баға индексі;
Df – жеке тұлғаларға көрсетілетін байланыс қызметтері көлемінің қызметтердің жалпы 

көлеміндегі үлесі.
3) байланыс қызметтеріне жалпы баға индексі (Io) келесі формула бойынша есептеледі: 

sfsuo III 
,

37. Байланыс қызметінің нақты көлем индексін есептеу тұтастай сала бойынша жəне бай-
ланыс түрлері бойынша формула арқылы жүзеге асырылады: 
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,

мұндағы:
IFO – байланыс қызметінің нақты көлем индексі;
Vop – есепті кезеңдегі байланыс қызметінің жалпы көлемі;
Vsp – өткен жылғы тиісті кезеңдегі байланыс қызметінің жалпы көлемі;
Io – байланыс қызметтеріне жалпы баға индексі. 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 23 
қарашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№14447 болып енгізілді.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ СТАТИСТИКА 

КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 14 қараша               №264              Астана қаласы

Халық санының болжамдарын құрастыру бойынша 
әдістемені бекіту туралы

«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы 
Заңының 12-бабының 5) тармақшасына жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 
24 қыркүйектегі № 1011 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық экономи-
ка министрлігі туралы ереженің 17-тармағының 258) тармақшасына сəйкес, бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Халық санының болжамдарын құрастыру бойынша əдістеме 
бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Əлеуметтік 
жəне демографиялық статистика басқармасы Заң басқармасымен бірлесіп заңнамада 
белгіленген тəртіппен:

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

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

3) осы бұйрықтың көшірмелерін мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап күнтізбелік 
он күн ішінде қағаз жəне электрондық түрде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық 
актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Əлеуметтік 
жəне демографиялық статистика басқармасы осы бұйрықты жұмыс бабында басшылыққа 
алу жəне пайдалану үшін Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің құрылымдық бөлімшелеріне жəне аумақтық органдарына жеткізсін.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрлігі Статистика комитеті төрағасының орынбасарына (Қ.К. Орынханов) жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі 
Статистика комитетінің төрағасы Н.АЙДАПКЕЛОВ

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2016 жылғы 11 қарашадағы №264 бұйрығымен бекітілді

Халық санының болжамдарын құрастыру бойынша əдістеме 
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Халық санының болжамдарын құрастыру бойынша əдістеме (бұдан əрі – 
Əдістеме) «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 
наурыздағы Заңына сəйкес құрастырылған статистикалық əдіснамаға жатады.

2. Осы Əдістеме қолданыстағы жалпымемлекеттік статистикалық байқаулар шегінде 
қалыптастырылған ресми статистикалық деректерді пайдаланумен халықтың болжамдық 
санын есептеу əдістерін айқындайды. 

3. Демографиялық болжаудың қажеттілігі болжаулардың міндеттері мен жалпы əлеуметтік-
экономикалық үдерістерді жоспарлау міндеттеріне байланысты. 

4. Болжамдарды құрастыру үшін ақпараттың көздері – Қазақстан Республикасы Статистика 
агенттігі төрағасының міндетін атқарушының 2010 жылғы 14 шілдедегі № 183 бұйрығымен 
бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6394 болып 
тіркелген) Əкімшілік дереккөздердің əкімшілік деректерді өтеусіз негізде ұсыну қағидаларына 
сəйкес алынатын əкімшілік деректер болып табылады. 

2-тарау. Демографиялық болжамдардың вариациялары мен жіктелімдері
5. Біріккен Ұлттар Ұйымының халықаралық стандарттарына сəйкес халық санының бол-

жамдары келесі нұсқаларда жасалады:
1) жоғары (оптимистік);
2) орташа (оқиғалардың неғұрлым ықтимал болуы);
3) төменгі (пессимистік). 
6. Болжамдар шегінің ұзақтығына қарай жіктелінуі:
1) қысқа мерзімді (5–10 жыл);
2)  орта мерзімді (25–30 жыл);
3)  ұзақ мерзімді (30–50 жыл).

3- тарау. Болжамдық есептеулерде қолданылатын көрсеткіштер
7. Болжамдық есептеулерде келесі көрсеткіштер қолданылады: 
1) Туудың жасына қарай коэффициенті промилледе көрсетіледі жəне белгілі бір жастағы 

əйелдің туған балаларының санын көрсетеді. Репродуктивті жастың төменгі жəне жоғарғы шегі 
ретінде əдетте 15 жас жəне 49 (44) жас алынады. 15 жастан жас əйелдерден туылғандар мен 
50 (45) жастан жоғары жастағы əйелдерден туылғандар төменгі жəне жоғарғы шекке қосылады. 
Жасына қарай коэффиент келесі формуламен есептеледі:

ASFR=( Вх/ Fх)×1000,

мұндағы:
ASFR – туудың жасына қарай коэффициенті;
ВХ – х жастағы əйелдерден туғандар саны;
FХ – x жастағы əйелдердің орташа жылдық саны.
2) Халықтың саны мен оның құрамын болжау есептемелері үшін өлім-жітім кестесі негізінде 

есептелген өмір сүру коэффициенттері пайдаланады. Өлім-жітім кестесінің көрсеткіштері:

Мх=Dх/Pх,

мұндағы:
Mх – өлім-жітімнің бақыланатын коэффициенті;
Dх – х жаста өлгендер саны; 
Pх – х жастағы халықтың орташа жылдық саны.

qх=mх/(1+(1-ax)×mx),

мұндағы:
qх – х жаста қайтыс болу ықтималдығы (х-тен х+1-ге дейінгі жас аралығында);
mx – х-тен х+n-ге дейінгі жас аралығындағы өлім-жітімнің жас бойынша коэффициенті;
ax – түзету коэффициенті (а0 - 0,3, a1 - 0,5).

px=1- qx,

мұндағы:
рх – х жасқа дейін өмір сүргендердің барлығының х+1 жасқа дейін өмір сүру ықтималдығы;
qх – х жаста қайтыс болу ықтималдығы (х-тен х+1-ге дейінгі жас аралығында).

lo =100000, lx+1= lx×px, lx+2= lx+1×px+1 жəне тағы басқа,

мұндағы:
lx – х жасына дейін өмір сүргендер саны, буынның бастапқы саны немесе кестенің түбірі 

100 000 адамға тең деп қабылданады;
рх – х жасқа дейін өмір сүргендердің барлығының х+1 жасқа дейін өмір сүру ықтималдығы.

dx= lx- lx+1,

мұндағы:
dx – х жаста қайтыс болғандар саны (х-тен х+1-ге дейінгі жас аралығында);
lx – х жасына дейін өмір сүргендер саны, буынның бастапқы саны немесе кестенің түбірі 

100 000 адамға тең деп қабылданады.

Lx= lx+ax*dx,

мұндағы:
Lx – x жаста өмір сүргендер саны (х-тен х+1-ге дейінгі жас аралығында);
dx – х жаста қайтыс болғандар саны (х-тен х+1-ге дейінгі жас аралығында);
lx – х жасына дейін өмір сүргендер саны, буынның бастапқы саны немесе кестенің түбірі 

100 000 адамға тең деп қабылданады;
ax – түзету коэффициенті (а0 - 0,3, a1 - 0,5).

Tx= Lx+Lx+1+…+Lw,

мұндағы:
Тх – х жəне одан жоғары жаста өмір сүргендер саны (осы буынның алдағы өмірінің адам-

жас саны);
Lx – x жаста өмір сүргендер саны (х-тен х+1-ге дейінгі жас аралығында).
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мұндағы:
е0 – туылғанда күтілетін орташа өмір ұзақтығы;
Тх – х жəне одан жоғары жаста өмір сүргендер саны (осы буынның алдағы өмірінің адам-

жас саны);
Lx – x жаста өмір сүргендер саны (х-тен х+1-ге дейінгі жас аралығында);
l0 – буынның бастапқы саны немесе кестенің түбірі 100 000 адамға тең деп қабылданады.
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,
мұндағы:
ех – х жасқа толғандар үшін күтілетін орташа өмір ұзақтығы;

ω – бірде бір адам жетпейтін шекті жас;
Тх – х жəне одан жоғары жаста өмір сүргендер саны (осы буынның алдағы өмірінің адам-

жас саны);

Lx – x жаста өмір сүргендер саны (х-тен х+1-ге дейінгі жас аралығында);
lx – х жасына дейін өмір сүргендер саны.

4-тарау. Демографиялық болжамдардың негізгі əдістері
8. Демографиялық болжамдардың негізгі əдісі – жастарды жылжыту əдісі немесе компо-

неттер əдісі (когортты-компонентті) болып табылады. Болжамдар жабық халық үшін (бұнда 
гипотетикалық тұрғыда халықтың қандай да бір көші-қоны жоқ) жəне ашық халық үшін (халықтың 
көші-қонымен) жасалады.

9. Компонеттер əдісі (когортты-компонентті немесе жастарды жылжыту əдісі) халықтың тек 
жалпы санын ғана емес, оның жыныс-жас құрылымын да алуға мүмкіндік береді. Компоненттер 
əдісі көші-қонның (келгендер мен кеткендер) жасы бойынша қарқынын да ескеріледі.

Халықтың бастапқы саны мен оның құрылымы өлгендер мен көшіп кеткендер есебінен 
азайып, туғандар мен көшіп келгендер есебінен көбейіп отыра болашаққа «жылжытылады». 
Бастапқы деректер мен болжау үшін халық санағының қорытындысы жəне болжау кезеңіндегі 
өсіп-өну мен көші-қон тенденциялары бойынша гипотезалар (жорамалдар) халықтың саны 
мен оның құрылымы болып табылады. Болжамдық есептер əйелдер мен еркектер үшін жеке 
жасалады. Жылжыту халықтың жас топтары ұзындығына тең мерзімдік қадамдар бойынша 
жүзеге асырылады. Əрбір болжау қадамы кезінде тірі қалған жас топтарындағы халықтың саны 
келесі (үлкен ересек) жас аралығына ауысып отырады. Бұл үшін бастапқы халықтың əрбір жас 
топтарындағы саны (болжау мерзімінің басындағы халық), болжау мерзіміндегі өлімнің бол-
жамды үрдістерін (болжамдарын) сипаттайтын өлім кестелеріндегі Lx өмір сүріп жатқандардың 
қатар екі тобының қатынасы болып келетін, келесі (үлкен ересек) жас аралығына дейін өмір 
сүру коэффициентіне көбейтіледі.

Əрбір қадам үшін туылғандардың гипотикалық саны анықталып, ол кіші жас тобына 
қосылады (нəрестелердің бірінші жас аралығына дейін өмір сүру ықтималдығына түзетуімен). 
Болжаудың əрбір келесі қадамында есептеу үдерісі қайталанады. Есеп мына түрде жүргізіледі:

õMÑ
xL
nxL

xPnxP 
,

мұндағы:
Рх+п – x+n жасындағы халықтың болжамды саны;
Рх – x жасындағы халықтың бастапқы саны;
Lх жəне Lх+n – өлім кестелеріндегі өмір сүріп жатқандардың қатар екі тобының халық саны; 
n – жас аралығының ұзындығы (əрі – болжам қадамының ұзындығы); 
МСх – теріс не оң белгімен алынған сəйкес жас пен жыныстың көші-қон өсімі.
10. Аталмыш рəсім болжау кезеңінің əрбір жылына қайталанады жəне халықтың əрбір 

жасы, жынысы бойынша саны, жалпы халық саны, өлімнің, туудың, əрі жалпы жəне табиғи 
өсім коэффициенттері анықталады. 

11. Болжаулық есептеулер біржылдық жас аралықтар жəне əртүрлі жас топтары (5 
жас немесе 10 жас) үшін де жасалады. Екі жағдайда да перспективалы есептеу техникасы 

бірдей. Екі жыныстағы халық саны жəне оның жас құрылымы əйелдер мен еркектер санының 
жай қосындысы арқылы алынады. Бұл ретте туудың, өлімнің жəне көші-қонның болжамдық 
параметрлері болжаудың əрбір жылы немесе жыл аралығы үшін өзгеріп отырады.

12. Туылған нəрестелер саны 15–49 жастағы əйелдердің санын туудың болжамды өсуін 
есепке ала отырып, анықталған туудың сəйкес əр жас коэффициентіне көбейту арқылы 
анықталады. Көрсетілген жастағы əйелдердің туған балаларының саны, ел өңіріне қарай 
100 қыз балаға 105–107 ер бала (105–107:100) қатынасы бойынша анықталады, бұл тиісінше 
туған ұлдар мен қыздар санын береді. Əрі қарай бұл деректер өлімнің болжанған азаюын 
ескерумен бір жасқа дейінгі нəрестелердің өлу ықтималдығы бойынша анықталған өлген 
балалар санына қысқартылады.

13. Болжау нəтижесінде халықтың перспективтік жалпы саны, барлық жыныс-жас 
топтарындағы халықтың саны жəне үлесі анықталады.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 21 
желтоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№14545 болып енгізілді.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ СТАТИСТИКА 

КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 21 қараша            №268          Астана қаласы

Активтер және пассивтер теңгерімін қалыптастыру 
әдістемесін бекіту туралы

«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы 
Заңының 12-бабы 5) тармақшасына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 
24 қыркүйектегі № 1011 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрлігі туралы ереженің 17-тармағы 258) тармақшасына сəйкес, бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Активтер жəне пассивтер теңгерімін қалыптастыру əдістемесі 
бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Ұлттық 
шоттар басқармасы Заң басқармасымен бірлесіп заңнамада белгіленген тəртіппен:

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

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

3) мемлекеттік тіркелген күннен бастап осы бұйрықтың көшірмелерін он күнтізбелік күн 
ішінде қағаз жəне электрондық түрде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 
актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Ұлттық 
шоттар басқармасы осы бұйрықты жұмыс бабында басшылыққа алу жəне пайдалану үшін 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің құрылымдық 
бөлімшелеріне жəне аумақтық органдарына жеткізсін. 

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының орынбасарына (Г.М. Керімханова) 
жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрілігі
Статистика комитетінің төрағасы Н.АЙДАПКЕЛОВ 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының  2016 жылғы 21 қарашадағы № 268 бұйрығымен бекітілді

Активтер жəне пассивтер теңгерімін қалыптастыру əдістемесі
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Активтер жəне пассивтер теңгерімін қалыптастыру əдістемесі (бұдан əрі – 
Əдістеме) халықаралық стандарттарға жəне «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан 
Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңына сəйкес əзірленген статистикалық 
əдіснамаға жатады.

2. Осы Əдістеме халықаралық стандарттарға сəйкес активтер жəне пассивтер теңгерімін 
қалыптастыру кезінде Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің пайдалануына арналған жəне Ұлттық шоттар жүйесінің (бұдан əрі – ҰШЖ) 
мақсаттары үшін қолданылады.

3. Осы Əдістеменің мақсаты активтер жəне пассивтер теңгерімін қалыптастырудың 
алгоритмін сипаттау жəне макроэкономикалық көрсеткіштер есептеулерінің сапасын артты-
ру болып табылады.

4. Əдіснамалық негіздеме ретінде Халықаралық Валюта Қоры, Экономикалық 
ынтымақтастық жəне даму ұйымы, Еуропалық қоғамдастықтардың Статистикалық бюро-
сы, Біріккен Ұлттар Ұйымы жəне Дүниежүзілік Банк дайындаған 2008 жылғы Ұлттық шоттар 
жүйесі қолданылған.

5. Осы Əдістемеде негізгі анықтамалар қолданылады:
1) өндірілген қаржылық емес активтер – ҰШЖ өндіріс саласының шекараларын анықтауға 

жататын өндіріс процестерінің нəтижесінде туындаған активтер;
2) өндірілмеген қаржылық емес активтер – өндірістік процесстер нəтижесі болып табыл-

майтын активтер.
2-тарау. Активтер жəне пассивтер теңгерімінің əдіснамалық негізі

6. Активтер жəне пассивтер теңгерімі (бұдан əрі – Теңгерім) белгілі бір уақыт мезгіліне 
құрастырылған активтердің жəне міндеттемелер құны туралы деректері бар есепті білдіреді.

7. Теңгерім өндіріс, табысты бөлу мен қолдану жəне жинақтау шоттары бойынша барлық 
операциялардың қорытынды мəнін көрсете отырып, ұлттық шоттар жүйесінің бірізділігін 
аяқтайды. Теңгерім жинақтау шоттардағы барлық өзгерістерді көрсетеді. Соңғы теңгерім 
алдыңғы теңгерімді, операцияларды, актив көлеміндегі басқа өзгерістерді жəне қайта бағалауды 
қосу жолымен есептелінеді.

8. Активтер жəне пассивтер теңгерімінің негізгі тепе-теңдігі осы Əдістемеге 1-қосымшада 
ұсынылған. 

9. Жинақтау шоттары есепті кезең аралығындағы активтер, пассивтер жəне капиталдың 
таза құнының өзгерістерін көрсетеді. 

10. Қайта бағалау шоты жəне активтер көлеміндегі басқа да өзгерістер шоты операция-
лар нəтижесінде болмаған активтер мен міндеттемелердегі басқа да өзгерістерді көрсетеді. 
Қайта бағалау шоты баға өзгерістерімен байланысты кезең аралығындағы активтер мен 
міндеттемелердің құнының өзгерістерін көрсетеді. Активтер көлеміндегі басқа да өзгерістер 
шоты баға өзгерістері жəне операциялармен байланысты емес себептер бойынша кезең 
аралығындағы активтер мен міндеттемелер құнының өзгерістерін көрсетеді. Қаржы шоты 
қаржылық активтер мен міндеттемелердің операцияларын, ал капиталмен жасалатын опе-
рациялар шоты қаржылық емес активтермен операцияларды көрсетеді.

11. Теңгерімдік шоттарды құру активтердің санаттары бойынша бөлініп жүргізіледі. 
Теңгерімде көрсетілетін активтер екі үлкен топтарға бөлінеді: қаржылық жəне қаржылық емес.

12. Қаржылық активтерге барлық қаржылық талаптарды, акциялар немесе 
корпорациялардың капиталына қатысудың басқа түрлерін жəне ақша-кредит реттеу 
органдарының құймалардағы алтыны кіреді.

13. Қаржылық емес активтер екі санатқа бөлінеді: өндірілген жəне өндірілмеген активтер.
14. Өндірілген активтердің үш негізгі түрі бар: негізгі қорлар, материалдық айналым 

құралдары жəне құндылықтар.
15. Өндірілмеген активтер үш категориядан тұрады: 
1) табиғи ресурстар; 
2) келісімшарттар, жалдау шарттары жəне лицензиялар; 
3) сатып алынған гудвилл жəне маркетингтік активтер.
16. Теңгерімде көрсетілген институционалдық бірліктің немесе сектордың қаржылық жəне 

қаржылық емес активтері теңгерілетін бап болып табылатын капиталдың таза құнының эко-
номика дəрежесінің индикаторы болып табылады.

17. Капиталдың таза құны институционалдық бірлікке немесе институционалдық секторға 
тиесілі барлық активтер құнынан оның барлық міндеттемелерінің құнын алып тастағандағы 
құны ретінде анықталады. 

18. Активтер жəне пассивтер теңгерімінің құрылымы осы Əдістемеге 2-қосымшада 
ұсынылған.

3-тарау. Активтер жəне пассивтер теңгерімін қалыптастыру
19. Теңгерімді экспериментальды негізде құру үшін ақпараттық база болып табылады:
1) ресми статистикалық ақпарат;
2) мемлекеттік органдардың əкімшілік деректері.
20. Теңгерім бөлек қаржылық жəне қаржылық емес активтер бойынша қалыптастырылады. 

Активтер типтері бойынша бөлінеді. 
21. Деректер көздерінен қолданылатын активтердің құны бухгалтерлік стандарттар бой-

ынша бағаланады, деректер баға индекстерінің көмегімен қайта бағаланады. Табиғи ресур-
стар бойынша ақпарат натуралдық күйінде келеді, құндық бағалау үшін бағалы қазбалардың 
бағасы пайдаланылады, отандық бағалар болмаған жағдайда түсті жəне бағалы металдарға 
биржалық бағаланымның деректері пайдаланылады. 

22. Түзетілген активтердің құны теңгерімдік кестелерге салынады. Келесі кезеңде деректерді 
тексеру жəне матрицалық кестенің көмегімен теңгерімдеу жүргізіледі. Кестелер қаржылық ак-
тивтер мен міндеттемелердің запастары мен ағындары бойынша құрылады. 

23. Көлденең теңгерім əр операция үшін баламалылықты қолдаумен байланысты, 
ағындар мен запастар барлық резидент-секторлар жəне басқа əлем бойынша қосындылаған 
кезде теңеледі.

24. Теңгеріміде ағымдағы кезеңнің бастапқы запастардың сомасы өткендегі кезеңнің соңғы 
запастарының сомасына тең.

25. Кезең аралығындағы барлық өзгерістердің сомасы операцияның, активтер көлеміндегі 
басқа өзгерістердің жəне қайта бағалаудың сомасына тең. Сомада сəйкессіздік болған жағдайда 
шоттарды, деректер көздерін қосымша тексеру жүргізіледі.

Активтер жəне пассивтер теңгерімін қалыптастыру əдістемесіне 1-қосымша

Дереккөз ҚЖШ 2008.

Активтер жəне пассивтер теңгерімін қалыптастыру əдістемесіне 2-қосымша

Активтер жəне пассивтер теңгерімінің құрылымы

Активтердің запастары жəне ондағы өзгерістер

Код Активтердің запаста-
ры жəне активтердегі 
өзгерістер
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Бастапқы активтер жəне пассивтер теңгерімі

AN Қаржылық емес активтер 2 151  93  789 1 429  159 4 621  4 621
AN1 Өндірілген қаржылық емес 

активтер
1 274  67  497  856  124 2 818  2 818

AN11 Негізгі қорлар 1 226  52  467  713  121 2 579 2 579
AN12 Материалдық айналым 

құралдары
 43  22  48  1  114  114

AN13 Құндылықтар  5  15  8  95  2  125  125
AN2 Өндірілмеген қаржылық 

емес активтер
 877  26  292  573  35 1 803  1 803

AN21 Табиғи ресурстар  864  23  286  573  35 1 781 1 781
AN22 Келісімшарттар, жалдау 

шарттары жəне лицен-
зиялар

 13 3  6  22  22

AN23 Гудвилл жəне маркетингтік 
активтер

  

AF Қаржылық активтер/
міндеттемелер

 982 3 421  396 3 260  172 8 231  805 9 036

AF1 Монетарлы алтын жəне 
Қарыздарға арнайы 
құқықтар

690 80  770  770

AF2 Қолдағы валюта жəне де-
позиттер

382 150 840 110 1 482 105 1 587

AF3 Борыштық құнды қағаздар 90 950 198 25 1 263 125 1 388

AF4 Қарыздар 50 1 187 115 24 8 1 384 70 1 454
AF5 Акционерлік капитал жəне 

инвестициялық қорлардың 
акциялары

 280  551 12 1 749 22 2 614  345 2 959

AF6 Сақтандыру, зейнетақы 
қамтамасыз ету 
жəне стандартталған 
кепілдемелер 
бағдарламасы

25 30 20  391 4  470 26  496

AF7 Туынды қаржы құралдары 
жəне қызметкерлердің 
акцияларды сатып алуына 
арналған опциондар

 5  13  0  3  0  21  0  21

AF8 Басқа да дебиторлық/
кредиторлық берешек

150 19 55 3  227 134  361

Активтердегі барлық өзгерістер
AN Қаржылық емес активтер  300 - 2  57  116  11  482   482
AN1 Өндірілген қаржылық емес 

активтер
 195 - 4  29  67  7  294   294

AN11 Негізгі қорлар  165 - 2  23  53  7  246   246
AN12 Материалдық айналым 

құралдары
 27  0  1  4  0  32   32

AN13 Құндылықтар  3 - 2  5  10  0  16   16
AN2 Өндірілмеген қаржылық 

емес активтер
 105  2  28  49  4  188   188

AN21 Табиғи ресурстар  101  1  26  48  4  180   180
AN22 Келісімшарттар, жалдау 

шарттары жəне лицен-
зиялар

 4  1  2  1  0  8   8

AN23 Гудвилл жəне маркетингтік 
активтер

 0  0  0  0  0  0   0

AF Қаржылық активтер/
міндеттемелер

 93  230 - 9  205  4  523  54  577

AF1 Монетарлы алтын жəне 
Қарыздарға арнайы 
құқықтар

 0  10  1  0  0  11  1  12

AF2 Қолдағы валюта жəне де-
позиттер

 39  10 - 26  64  2  89  11  100

AF3 Борыштық құнды қағаздар  10  96  4  16  0  126  13  139

AF4 Қарыздар  19  53  3  3  0  78  4  82

AF5 Акционерлік капитал жəне 
инвестициялық қорлардың 
акциялары

 17  44  3  76  1  141  15  156

AF6 Сақтандыру, зейнетақы 
қамтамасыз ету 
жəне стандартталған 
кепілдемелер 
бағдарламасы

 1  8  1  39  0  49  0  49

AF7 Туынды қаржы құралдары 
жəне қызметкерлердің 
акцияларды сатып алуына 
арналған опциондар

 3  8  0  3  0  14  0  14

AF8 Басқа да дебиторлық/
кредиторлық берешек

 4  1  5  4  1  15  10  25

Соңғы активтер жəне пассивтер теңгерімі
AN Қаржылық емес активтер 2 451  91  846 1 545  170 5 103  5 103

AN1 Өндірілген қаржылық емес 
активтер

1 469  63  526  923  131 3 112  3 112

AN11 Негізгі қорлар 1 391  50  490  766  128 2 825  2 825

AN12 Материалдық айналым 
құралдары

 70  0  23  52  1  146   146

AN13 Құндылықтар  8  13  13  105  2  141   141

AN2 Өндірілмеген қаржылық 
емес активтер

 982  28  320  622  39 1 991  1 991

AN21 Табиғи ресурстар  965  24  312  621  39 1 961  1 961

AN22 Келісімшарттар, жалдау 
шарттары жəне лицен-
зиялар

 17  4  8  1  0  30   30

AN23 Гудвилл жəне маркетингтік 
активтер

 0  0  0  0  0  0   0

AF Қаржылық активтер/
міндеттемелер

1 075 3 651  387 3 465  176 8 754  859 9 613

AF1 Монетарлы алтын жəне 
Қарыздарға арнайы 
құқықтар

 0  700  81  0  0  781  1  782

AF2 Қолдағы валюта жəне де-
позиттер

 421  10  124  904  112 1 571  116 1 687

AF3 Борыштық құнды қағаздар  100 1 046  4  214  25 1 389  138 1 527

AF4 Қарыздар  69 1 240  118  27  8 1 462  74 1 536

AF5 Акционерлік капитал жəне 
инвестициялық қорлардың 
акциялары

 297  595  15 1 825  23 2 755  360 3 115

AF6 Сақтандыру, зейнетақы 
қамтамасыз ету 
жəне стандартталған 
кепілдемелер 
бағдарламасы

 26  38  21  430  4  519  26  545

AF7 Туынды қаржы құралдары 
жəне қызметкерлердің 
акцияларды сатып алуына 
арналған опциондар

 8  21  0  6  0  35  0  35

AF8 Басқа да дебиторлық/
кредиторлық берешек

 154  1  24  59  4  242  144  386

Міндеттемелердің запастары жəне ондағы өзгерістер

Код

Міндеттемеледің 
запастары жəне 
міндеттемелер мен 
капиталдың таза 
құнындағы өзгерістер
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Бастапқы активтер жəне пассивтер теңгерімі

AF
Қаржылық активтер/
міндеттемелер 3 221

3 
544  687  189  121 7 762 1 274 9 036

AF1

Монетарлы алтын жəне 
Қарыздарға арнайы 
құқықтар  0  770  770

AF2
Қолдағы валюта жəне 
депозиттер 40

1 
281 102 10 38 1 471 116 1 587

AF3
Борыштық құнды 
қағаздар 44

1 
053 212 2 1 311 77 1 388

AF4 Қарыздар 897 328 169 43 1 437 17 1 454

AF5

Акционерлік капитал 
жəне инвестициялық 
қорлардың акциялары 1 987

 
765 4 2 756  203 2 959

AF6

Сақтандыру, зейнетақы 
қамтамасыз ету 
жəне стандартталған 
кепілдемелер 
бағдарламасы 12

 
435 19 5  471 25  496

AF7

Туынды қаржы 
құралдары жəне 
қызметкерлердің акци-
яларды сатып алуына 
арналған опциондар  4  10  14  7  21

AF8
Басқа да дебиторлық/
кредиторлық берешек  237 22  8 35  302 59  361

B90 Капиталдың таза құны - 88 - 30  498 4 500  210 5 090 - 469 4 621
Міндеттемелер мен капиталдың таза құнындағы барлық өзгерістер

AF
Қаржылық активтер/
міндеттемелер  157

 
224  102  16  6  505  72  577

AF1

Монетарлы алтын жəне 
Қарыздарға арнайы 
құқықтар        12  12

AF2
Қолдағы валюта жəне 
депозиттер  0  65  37  0  0  102 - 2  100

AF3
Борыштық құнды 
қағаздар  7  64  45  0  0  116  23  139

AF4 Қарыздар  21  0  9  11  6  47  35  82

AF5

Акционерлік капитал 
жəне инвестициялық 
қорлардың акциялары  100  39  2  0  0  141  15  156

AF6

Сақтандыру, зейнетақы 
қамтамасыз ету 
жəне стандартталған 
кепілдемелер 
бағдарламасы  0  48  0  1  0  49  0  49

AF7

Туынды қаржы 
құралдары жəне 
қызметкерлердің акци-
яларды сатып алуына 
арналған опциондар  3  8  0  0  0  11  3  14

AF8
Басқа да дебиторлық/
кредиторлық берешек  26  0  9  4  0  39 - 14  25

B10

Капиталдың таза 
құнындағы барлық 
өзгерістер  236  4 - 54  305  9  500 - 18  482

B101
Жинақтау жəне күрделі 
трансферттер  88 - 5 - 90  210 - 1  202 - 10  192

B102
Активтер көлеміндегі 
басқа өзгерістер  14 - 1 - 2 - 1  0  10   10

B103
Номиналдық холдингтік 
пайдалар/шығындар  134  10  38  96  10  288 - 8  280

B1031
Нейтралдық холдингтік 
пайдалар/шығындар  82  6  27  87  6  208 - 10  198

B1032
Нактылы холдингтік пай-
далар/шығындар  52  4  11  9  4  80  2  82

Соңғы активтер жəне пассивтер теңгерімі

AF
Қаржылық активтер/
міндеттемелер 3 378

3 
768  789  205  127 8 267 1 346 9 613

AF1

Монетарлы алтын жəне 
Қарыздарға арнайы 
құқықтар        782  782

AF2
Қолдағы валюта жəне 
депозиттер  40

1 
346  139  10  38 1 573  114 1 687

AF3
Борыштық құнды 
қағаздар  51

1 
117  257  2  0 1 427  100 1 527

AF4 Қарыздар  918  0  337  180  49 1 484  52 1 536

AF5

Акционерлік капитал 
жəне инвестициялық 
қорлардың акциялары 2 087

 
804  6  0  0 2 897  218 3 115

AF6

Сақтандыру, зейнетақы 
қамтамасыз ету 
жəне стандартталған 
кепілдемелер 
бағдарламасы  12

 
483  19  1  5  520  25  545

AF7

Туынды қаржы 
құралдары жəне 
қызметкерлердің акци-
яларды сатып алуына 
арналған опциондар  7  18  0  0  0  25  10  35

AF8
Басқа да дебиторлық/
кредиторлық берешек  263  0  31  12  35  341  45  386

B90 Капиталдың таза құны  148 - 26  444 4 805  219 5 590 - 487 5 103
Дереккөз ҰШЖ 2008.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 21 
желтоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№14547 болып енгізілді.
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