
7 ҚАРАША 2017 ЖЫЛ 13РЕСМИ

(Соңы 14-бетте) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 1 қараша           №692        Астана, Үкімет Үйі

«Шекаралық белдеудің, карантиндік белдеудің және 
шекаралық аймақтың шектерін белгілеу және жекелеген 

режимдік шектеулердің қолданысы алып тасталатын 
немесе тоқтатыла тұратын шекаралық аймаққа кіретін 

шекара маңы аумақтарының тізбесін бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 

16 сәуірдегі № 356 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
1. «Шекаралық белдеудің, карантиндік белдеудің жəне шекаралық аймақтың шектерін 

белгілеу жəне жекелеген режимдік шектеулердің қолданысы алып тасталатын немесе 
тоқтатыла тұратын шекаралық аймаққа кіретін шекара маңы аумақтарының тізбесін бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 16 сəуірдегі № 356 қаулысына 
(Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 28, 232-құжат) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген жекелеген режимдік шектеулердің қолданысы алып тастала-
тын немесе тоқтатыла тұратын шекаралық аймаққа кіретін шекара маңы аумақтарының тізбесінде:

реттік нөмірі 4-жол мынадай редакцияда жазылсын:
«
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17 км Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі беретін шекаралық 
аймаққа кіруге арналған рұқсаттамалар бойынша шетелдіктердің 
жəне азаматтығы жоқ адамдардың аталған аумаққа кіруі бөлігінде 
шекаралық режимнің қолданысы алып тасталады
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а ө
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ні 17 км Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі беретін шекаралық 
аймаққа кіруге арналған рұқсаттамалар бойынша шетелдіктердің 
жəне азаматтығы жоқ адамдардың аталған аумаққа кіруі бөлігінде 
шекаралық режимнің қолданысы алып тасталады
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6 км Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі беретін шекаралық 
аймаққа кіруге арналған рұқсаттамалар бойынша шетелдіктердің 
жəне азаматтығы жоқ адамдардың аталған аумаққа кіруі бөлігінде 
шекаралық режимнің қолданысы алып тасталады
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6 км Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі беретін шекаралық 
аймаққа кіруге арналған рұқсаттамалар бойынша шетелдіктердің 
жəне азаматтығы жоқ адамдардың аталған аумаққа кіруі бөлігінде 
шекаралық режимнің қолданысы алып тасталады
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8 км Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі беретін шекаралық 
аймаққа кіруге арналған рұқсаттамалар бойынша шетелдіктердің 
жəне азаматтығы жоқ адамдардың аталған аумаққа кіруі бөлігінде 
шекаралық режимнің қолданысы алып тасталады
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рі 5 км Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі беретін шекаралық 
аймаққа кіруге арналған рұқсаттамалар бойынша шетелдіктердің 
жəне азаматтығы жоқ адамдардың аталған аумаққа кіруі бөлігінде 
шекаралық режимнің қолданысы алып тасталады
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рі 5 км Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі беретін шекаралық 

аймаққа кіруге арналған рұқсаттамалар бойынша шетелдіктердің 
жəне азаматтығы жоқ адамдардың аталған аумаққа кіруі бөлігінде 
шекаралық режимнің қолданысы алып тасталады
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р 5 км Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі беретін шекаралық 
аймаққа кіруге арналған рұқсаттамалар бойынша шетелдіктердің 
жəне азаматтығы жоқ адамдардың аталған аумаққа кіруі бөлігінде 
шекаралық режимнің қолданысы алып тасталады
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18-25
км

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі беретін шекаралық 
аймаққа кіруге арналған рұқсаттамалар бойынша шетелдіктердің 
жəне азаматтығы жоқ адамдардың аталған аумаққа кіруі бөлігінде 
шекаралық режимнің қолданысы алып тасталады
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ы 5 км Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі беретін шекаралық 
аймаққа кіруге арналған рұқсаттамалар бойынша шетелдіктердің 
жəне азаматтығы жоқ адамдардың аталған аумаққа кіруі бөлігінде 
шекаралық режимнің қолданысы алып тасталады
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рі 10 км Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі беретін шекаралық 

аймаққа кіруге арналған рұқсаттамалар бойынша шетелдіктердің 
жəне азаматтығы жоқ адамдардың аталған аумаққа кіруі бөлігінде 
шекаралық режимнің қолданысы алып тасталады
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18 км Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі беретін шекаралық 
аймаққа кіруге арналған рұқсаттамалар бойынша шетелдіктердің 
жəне азаматтығы жоқ адамдардың аталған аумаққа кіруі бөлігінде 
шекаралық режимнің қолданысы алып тасталады
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18 км Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі беретін шекаралық 
аймаққа кіруге арналған рұқсаттамалар бойынша шетелдіктердің 
жəне азаматтығы жоқ адамдардың аталған аумаққа кіруі бөлігінде 
шекаралық режимнің қолданысы алып тасталады
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2 км Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі беретін шекаралық 
аймаққа кіруге арналған рұқсаттамалар бойынша шетелдіктердің 
жəне азаматтығы жоқ адамдардың аталған аумаққа кіруі бөлігінде 
шекаралық режимнің қолданысы алып тасталады
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10 км Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі беретін шекаралық 
аймаққа кіруге арналған рұқсаттамалар бойынша шетелдіктердің 
жəне азаматтығы жоқ адамдардың аталған аумаққа кіруі бөлігінде 
шекаралық режимнің қолданысы алып тасталады
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10 км Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі беретін шекаралық 
аймаққа кіруге арналған рұқсаттамалар бойынша шетелдіктердің 
жəне азаматтығы жоқ адамдардың аталған аумаққа кіруі бөлігінде 
шекаралық режимнің қолданысы алып тасталады
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0,5 км Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі беретін шекаралық 
аймаққа кіруге арналған рұқсаттамалар бойынша шетелдіктердің 
жəне азаматтығы жоқ адамдардың аталған аумаққа кіруі бөлігінде 
шекаралық режимнің қолданысы алып тасталады
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Ресей Феде-
рациясымен 
Мемлекет
тік шекарадан 
5 км

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі беретін шекаралық 
аймаққа кіруге арналған рұқсаттамалар бойынша шетелдіктердің 
жəне азаматтығы жоқ адамдардың аталған аумаққа кіруі бөлігінде 
шекаралық режимнің қолданысы алып тасталады
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лі 2,5 км Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі беретін шекаралық 
аймаққа кіруге арналған рұқсаттамалар бойынша шетелдіктердің 
жəне азаматтығы жоқ адамдардың аталған аумаққа кіруі бөлігінде 
шекаралық режимнің қолданысы алып тасталады
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Қытай Халық 
Республикасымен 
Мемлекеттік шека
радан 9 км, Ресей 
Федерациясымен 
Мемлекеттік шека-
радан 20 км

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі беретін шекаралық 
аймаққа кіруге арналған рұқсаттамалар бойынша шетелдіктердің 
жəне азаматтығы жоқ адамдардың аталған аумаққа кіруі бөлігінде 
шекаралық режимнің қолданысы алып тасталады
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2,5 км Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі беретін шекаралық 
аймаққа кіруге арналған рұқсаттамалар бойынша шетелдіктердің 
жəне азаматтығы жоқ адамдардың аталған аумаққа кіруі бөлігінде 
шекаралық режимнің қолданысы алып тасталады
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8 км Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі беретін шекаралық 
аймаққа кіруге арналған рұқсаттамалар бойынша шетелдіктердің 
жəне азаматтығы жоқ адамдардың аталған аумаққа кіруі бөлігінде 
шекаралық режимнің қолданысы алып тасталады
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5 км Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі беретін шекаралық 
аймаққа кіруге арналған рұқсаттамалар бойынша шетелдіктердің 
жəне азаматтығы жоқ адамдардың аталған аумаққа кіруі бөлігінде 
шекаралық режимнің қолданысы алып тасталады
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1 км Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі беретін шекаралық 
аймаққа кіруге арналған рұқсаттамалар бойынша шетелдіктердің 
жəне азаматтығы жоқ адамдардың аталған аумаққа кіруі бөлігінде 
шекаралық режимнің қолданысы алып тасталады
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ды 9 км Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі беретін шекаралық 

аймаққа кіруге арналған рұқсаттамалар бойынша шетелдіктердің 
жəне азаматтығы жоқ адамдардың аталған аумаққа кіруі бөлігінде 
шекаралық режимнің қолданысы алып тасталады
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3 км Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі беретін шекаралық 
аймаққа кіруге арналған рұқсаттамалар бойынша шетелдіктердің 
жəне азаматтығы жоқ адамдардың аталған аумаққа кіруі бөлігінде 
шекаралық режимнің қолданысы алып тасталады
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ы 22 км Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі беретін шекаралық 

аймаққа кіруге арналған рұқсаттамалар бойынша шетелдіктердің 
жəне азаматтығы жоқ адамдардың аталған аумаққа кіруі бөлігінде 
шекаралық режимнің қолданысы алып тасталады
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5 км Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі беретін шекаралық 
аймаққа кіруге арналған рұқсаттамалар бойынша шетелдіктердің 
жəне азаматтығы жоқ адамдардың аталған аумаққа кіруі бөлігінде 
шекаралық режимнің қолданысы алып тасталады
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8 км Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі беретін шекаралық 
аймаққа кіруге арналған рұқсаттамалар бойынша шетелдіктердің 
жəне азаматтығы жоқ адамдардың аталған аумаққа кіруі бөлігінде 
шекаралық режимнің қолданысы алып тасталады
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24 км Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі беретін шекаралық 
аймаққа кіруге арналған рұқсаттамалар бойынша шетелдіктердің 
жəне азаматтығы жоқ адамдардың аталған аумаққа кіруі бөлігінде 
шекаралық режимнің қолданысы алып тасталады

Са
ры

мс
ақ

ты
, Т

ар
ба

ғат
ай

Жо
та

ла
ры

 (Е
скі

 Ау
стр

ия
 

жо
лы

)

10 км Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі беретін шекаралық 
аймаққа кіруге арналған рұқсаттамалар бойынша шетелдіктердің 
жəне азаматтығы жоқ адамдардың аталған аумаққа кіруі бөлігінде 
шекаралық режимнің қолданысы алып тасталады
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ні 9 км Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі беретін шекаралық 

аймаққа кіруге арналған рұқсаттамалар бойынша шетелдіктердің 
жəне азаматтығы жоқ адамдардың аталған аумаққа кіруі бөлігінде 
шекаралық режимнің қолданысы алып тасталады
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5 км Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі беретін шекаралық 
аймаққа кіруге арналған рұқсаттамалар бойынша шетелдіктердің 
жəне азаматтығы жоқ адамдардың аталған аумаққа кіруі бөлігінде 
шекаралық режимнің қолданысы алып тасталады
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10 км Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі беретін шекаралық 
аймаққа кіруге арналған рұқсаттамалар бойынша шетелдіктердің 
жəне азаматтығы жоқ адамдардың аталған аумаққа кіруі бөлігінде 
шекаралық режимнің қолданысы алып тасталады
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5 км Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі беретін шекаралық 
аймаққа кіруге арналған рұқсаттамалар бойынша шетелдіктердің 
жəне азаматтығы жоқ адамдардың аталған аумаққа кіруі бөлігінде 
шекаралық режимнің қолданысы алып тасталады
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і 5 км Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі беретін шекаралық 
аймаққа кіруге арналған рұқсаттамалар бойынша шетелдіктердің 
жəне азаматтығы жоқ адамдардың аталған аумаққа кіруі бөлігінде 
шекаралық режимнің қолданысы алып тасталады
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5 км Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі беретін шекаралық 
аймаққа кіруге арналған рұқсаттамалар бойынша шетелдіктердің 
жəне азаматтығы жоқ адамдардың аталған аумаққа кіруі бөлігінде 
шекаралық режимнің қолданысы алып тасталады
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2 км Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі беретін шекаралық 
аймаққа кіруге арналған рұқсаттамалар бойынша шетелдіктердің 
жəне азаматтығы жоқ адамдардың аталған аумаққа кіруі бөлігінде 
шекаралық режимнің қолданысы алып тасталады
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ні 11 км Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі беретін шекаралық 

аймаққа кіруге арналған рұқсаттамалар бойынша шетелдіктердің 
жəне азаматтығы жоқ адамдардың аталған аумаққа кіруі бөлігінде 
шекаралық режимнің қолданысы алып тасталады
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5 км Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі беретін шекаралық 
аймаққа кіруге арналған рұқсаттамалар бойынша шетелдіктердің 
жəне азаматтығы жоқ адамдардың аталған аумаққа кіруі бөлігінде 
шекаралық режимнің қолданысы алып тасталады
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17 км Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі беретін шекаралық 
аймаққа кіруге арналған рұқсаттамалар бойынша шетелдіктердің 
жəне азаматтығы жоқ адамдардың аталған аумаққа кіруі бөлігінде 
шекаралық режимнің қолданысы алып тасталады
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5 км Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі беретін шекаралық 
аймаққа кіруге арналған рұқсаттамалар бойынша шетелдіктердің 
жəне азаматтығы жоқ адамдардың аталған аумаққа кіруі бөлігінде 
шекаралық режимнің қолданысы алып тасталады

Бо
ль

ша
я 

ре
чка

 
өз

ен
і

6 км Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі беретін шекаралық 
аймаққа кіруге арналған рұқсаттамалар бойынша шетелдіктердің 
жəне азаматтығы жоқ адамдардың аталған аумаққа кіруі бөлігінде 
шекаралық режимнің қолданысы алып тасталады
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6 км Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі беретін шекаралық 
аймаққа кіруге арналған рұқсаттамалар бойынша шетелдіктердің 
жəне азаматтығы жоқ адамдардың аталған аумаққа кіруі бөлігінде 
шекаралық режимнің қолданысы алып тасталады
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5 км Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі беретін шекаралық 
аймаққа кіруге арналған рұқсаттамалар бойынша шетелдіктердің 
жəне азаматтығы жоқ адамдардың аталған аумаққа кіруі бөлігінде 
шекаралық режимнің қолданысы алып тасталады
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3 км Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі беретін шекаралық 
аймаққа кіруге арналған рұқсаттамалар бойынша шетелдіктердің 
жəне азаматтығы жоқ адамдардың аталған аумаққа кіруі бөлігінде 
шекаралық режимнің қолданысы алып тасталады
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5 км Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі беретін шекаралық 
аймаққа кіруге арналған рұқсаттамалар бойынша шетелдіктердің 
жəне азаматтығы жоқ адамдардың аталған аумаққа кіруі бөлігінде 
шекаралық режимнің қолданысы алып тасталады
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2 км Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі беретін шекаралық 
аймаққа кіруге арналған рұқсаттамалар бойынша шетелдіктердің 
жəне азаматтығы жоқ адамдардың аталған аумаққа кіруі бөлігінде 
шекаралық режимнің қолданысы алып тасталады

Үр
жа

р 
(Қы

та
й 

Ха
лы

қ 
Ре

сп
уб

ли
ка

-
сы

ме
н 

ше
ка

ра
)

Ал
ак

өл
 

өз
ен

іні
ң 

жа
ғал

ау
ы

8 км Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі беретін шекаралық 
аймаққа кіруге арналған рұқсаттамалар бойынша шетелдіктердің 
жəне азаматтығы жоқ адамдардың аталған аумаққа кіруі бөлігінде 
шекаралық режимнің қолданысы алып тасталады

».
2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң 

қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының

 Премьер-Министрі Б.САҒЫНТАЕВ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 26 қазан         №675           Астана, Үкімет Үйі 

Каспий теңізіндегі Қазақстан Республикасының аумақтық 
суларының (теңізінің) енін есептеп шығару үшін бастапқы 

сызықтарды, сондай-ақ аумақтық сулардың (теңіздің) 
сыртқы шегін айқындау үшін географиялық нүктелерді 

(негізгі геодезиялық деректерді көрсете отырып) белгілеу 
туралы

«Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы туралы» 2013 жылғы 16 
қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы 55-бабының 6) тармақшасына сəйкес 
Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

1. Мыналар: 
1) осы қаулыға 1-қосымшаға сəйкес Каспий теңізіндегі Қазақстан Республикасының 

аумақтық суларының (теңізінің) енін есептеп шығару үшін бастапқы сызықтар; 
2) осы қаулыға 2-қосымшаға сəйкес аумақтық сулардың (теңіздің) сыртқы шегін 

айқындауға арналған (негізгі геодезиялық деректерді көрсете отырып) географиялық 
нүктелер белгіленсін.

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

Қазақстан Республикасының 
Премьер-Министрі Б. САҒЫНТАЕВ

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2017 жылғы 26 қазандағы №675 қаулысына 1-қосымша

Каспий теңізіндегі Қазақстан Республикасының аумақтық суларының 
(теңізінің) енін есептеп шығаруға арналған бастапқы сызықтар

0

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 30 қазан             №687            Астана, Үкімет Үйі

Мемлекеттік қызметшілердің лауазымдық айлықақы 
белгілеуге құқық беретін жұмыс өтілін есептеу 

қағидаларын бекіту туралы

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» 2015 жылғы 23 
қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы 53-бабының 6-тармағына сəйкес 
Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

1. Қоса беріліп отырған Мемлекеттік қызметшілердің лауазымдық айлықақы 
белгілеуге құқық беретін жұмыс өтілін есептеу қағидалары бекітілсін.

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

Қазақстан Республикасының 
Премьер-Министрі Б.САҒЫНТАЕВ

Бас-
тапқы 

сызық-
тар 

нүкте-
лерінің 

№

Бастапқы сызықтардың 
географиялық нүктелері 
Солтүстік 

ендігі
Шығыс 

бойлығы

1 2 3
1 41° 45ʹ 42,88ʹ 52° 26ʹ 46,41ʹʹ
2 41° 45ʹ 49,60ʹʹ 52° 26ʹ 44,63ʹʹ
3 41° 45ʹ 50,55ʹʹ 52° 26ʹ 44,01ʹʹ
4 41° 46ʹ 06,38ʹʹ 52° 26ʹ 35,70ʹʹ
5 41° 46ʹ 09,02ʹʹ 52° 26ʹ 34,70ʹʹ
6 41° 46ʹ 26,01ʹʹ 52° 26ʹ 33,34ʹʹ
7 41° 46ʹ 28,48ʹʹ 52° 26ʹ 33,08ʹʹ
8 41° 46ʹ 34,13ʹʹ 52° 26ʹ 32,73ʹʹ
9 41° 46ʹ 38,19ʹʹ 52° 26ʹ 32,95ʹʹ

10 41° 46ʹ 41,87ʹʹ 52° 26ʹ 33,47ʹʹ
11 42° 01ʹ 50,82ʹʹ 52° 26ʹ 17,53ʹʹ
12 42° 04ʹ 50,97ʹʹ 52° 25ʹ 24,60ʹʹ
13 42° 05ʹ 29,74ʹʹ 52° 25ʹ 21,28ʹʹ
14 42° 05ʹ 36,62ʹʹ 52° 25ʹ 21,00ʹʹ
15 42° 07ʹ 14,75ʹʹ 52° 25ʹ 43,13ʹʹ
16 42° 08ʹ 12,77ʹʹ 52° 25ʹ 55,67ʹʹ
17 42° 08ʹ 38,54ʹʹ 52° 26ʹ 02,28ʹʹ
18 42° 08ʹ 59,31ʹʹ 52° 26ʹ 07,39ʹʹ
19 42° 09ʹ 05,30ʹʹ 52° 26ʹ 09,52ʹʹ
20 42° 09ʹ 10,71ʹʹ 52° 26ʹ 12,16ʹʹ
21 42° 09ʹ 13,23ʹʹ 52° 26ʹ 13,51ʹʹ
22 42° 09ʹ 57,10ʹʹ 52° 26ʹ 36,76ʹʹ
23 42° 10ʹ 03,53ʹʹ 52° 26ʹ 40,41ʹʹ
24 42° 10ʹ 56,20ʹʹ 52° 27ʹ 06,95ʹʹ
25 42° 10ʹ 59,06ʹʹ 52° 27ʹ 08,33ʹʹ
26 42° 11ʹ 05,39ʹʹ 52° 27ʹ 12,25ʹʹ
27 42° 11ʹ 18,97ʹʹ 52° 27ʹ 22,94ʹʹ
28 42° 11ʹ 24,93ʹʹ 52° 27ʹ 28,38ʹʹ
29 42° 26ʹ 56,64ʹʹ 52° 39ʹ 02,86ʹʹ
30 42° 42ʹ 58,38ʹʹ 52° 33ʹ 29,55ʹʹ
31 42° 46ʹ 57,42ʹʹ 52° 17ʹ 31,91ʹʹ
32 42° 49ʹ 49,96ʹʹ 51° 55ʹ 00,88ʹʹ
33 42° 49ʹ 50,42ʹʹ 51° 54ʹ 57,52ʹʹ
34 42° 49ʹ 53,13ʹʹ 51° 54ʹ 45,90ʹʹ
35 42° 49ʹ 55,34ʹʹ 51° 54ʹ 40,45ʹʹ
36 42° 49ʹ 57,22ʹʹ 51° 54ʹ 37,18ʹʹ
37 42° 50ʹ 07,05ʹʹ 51° 54ʹ 24,70ʹʹ
38 42° 50ʹ 11,02ʹʹ 51° 54ʹ 19,89ʹʹ
39 42° 50ʹ 14,61ʹʹ 51° 54ʹ 16,01ʹʹ
40 42° 50ʹ 18,21ʹʹ 51° 54ʹ 12,13ʹʹ
41 42° 50ʹ 35,85ʹʹ 51° 53ʹ 55,65ʹʹ
42 42° 50ʹ 38,30ʹʹ 51° 53ʹ 53,77ʹʹ
43 42° 51ʹ 01,50ʹʹ 51° 53ʹ 31,52ʹʹ
44 42° 51ʹ 08,31ʹʹ 51° 53ʹ 25,95ʹʹ
45 42° 55ʹ 03,36ʹʹ 51° 50ʹ 11,34ʹʹ
46 42° 57ʹ 25,52ʹʹ 51° 48ʹ 30,15ʹʹ
47 43° 06ʹ 15,14ʹʹ 51° 39ʹ 31,47ʹʹ
48 43° 08ʹ 49,49ʹʹ 51° 17ʹ 11,44ʹʹ
49 43° 08ʹ 51,41ʹʹ 51° 16ʹ 56,94ʹʹ
50 43° 08ʹ 55,51ʹʹ 51° 16ʹ 39,33ʹʹ
51 43° 08ʹ 56,80ʹʹ 51° 16ʹ 35,41ʹʹ
52 43° 09ʹ 00,94ʹʹ 51° 16ʹ 25,35ʹʹ
53 43° 09ʹ 03,77ʹʹ 51° 16ʹ 20,03ʹʹ
54 43° 09ʹ 08,33ʹʹ 51° 16ʹ 12,95ʹʹ
55 43° 09ʹ 15,02ʹʹ 51° 16ʹ 04,41ʹʹ
56 43° 09ʹ 24,51ʹʹ 51° 15ʹ 56,56ʹʹ
57 43° 09ʹ 26,38ʹʹ 51° 15ʹ 55,74ʹʹ
58 43° 09ʹ 28,31ʹʹ 51° 15ʹ 54,97ʹʹ
59 43° 09ʹ 32,09ʹʹ 51° 15ʹ 54,14ʹʹ
60 43° 09ʹ 34,30ʹʹ 51° 15ʹ 53,79ʹʹ
61 43° 09ʹ 38,75ʹʹ 51° 15ʹ 53,79ʹʹ
62 43° 09ʹ 43,25ʹʹ 51° 15ʹ 54,37ʹʹ
63 43° 12ʹ 24,00ʹʹ 51° 16ʹ 33,95ʹʹ
64 43° 29ʹ 36,34ʹʹ 51° 17ʹ 45,87ʹʹ
65 43° 38ʹ 04,54ʹʹ 51° 09ʹ 24,62ʹʹ
66 43° 38ʹ 06,56ʹʹ 51° 09ʹ 22,81ʹʹ
67 43° 38ʹ 46,39ʹʹ 51° 08ʹ 46,72ʹʹ
68 43° 39ʹ 09,68ʹʹ 51° 08ʹ 26,28ʹʹ
69 43° 39ʹ 26,64ʹʹ 51° 08ʹ 11,86ʹʹ
70 43° 39ʹ 30,58ʹʹ 51° 08ʹ 08,95ʹʹ
71 43° 40ʹ 35,00ʹʹ 51° 07ʹ 21,99ʹʹ
72 43° 43ʹ 26,67ʹʹ 51° 05ʹ 17,56ʹʹ
73 43° 43ʹ 27,98ʹʹ 51° 05ʹ 16,49ʹʹ
74 43° 43ʹ 32,02ʹʹ 51° 05ʹ 13,58ʹʹ
75 43° 47ʹ 05,16ʹʹ 51° 02ʹ 41,33ʹʹ
76 43° 47ʹ 37,02ʹʹ 51° 02ʹ 13,03ʹʹ
77 43° 47ʹ 41,94ʹʹ 51° 02ʹ 09,05ʹʹ
78 43° 47ʹ 48,94ʹʹ 51° 02ʹ 03,97ʹʹ
79 44° 01ʹ 16,46ʹʹ 50° 52ʹ 43,22ʹʹ
80 44° 17ʹ 43,89ʹʹ 50° 28ʹ 24,29ʹʹ
81 44° 17ʹ 45,05ʹʹ 50° 25ʹ 44,99ʹʹ
82 44° 17ʹ 44,14ʹʹ 50° 25ʹ 32,92ʹʹ
83 44° 17ʹ 44,21ʹʹ 50° 25ʹ 32,34ʹʹ
84 44° 17ʹ 54,46ʹʹ 50° 24ʹ 30,19ʹʹ
85 44° 17ʹ 54,97ʹʹ 50° 24ʹ 27,99ʹʹ
86 44° 18ʹ 09,92ʹʹ 50° 23ʹ 35,34ʹʹ
87 44° 18ʹ 23,04ʹʹ 50° 22ʹ 53,20ʹʹ

88 44° 19ʹ 01,98ʹʹ 50° 21ʹ 05,00ʹʹ
89 44° 19ʹ 16,08ʹʹ 50° 20ʹ 11,61ʹʹ
90 44° 19ʹ 16,59ʹʹ 50° 20ʹ 10,15ʹʹ
91 44° 20ʹ 03,18ʹʹ 50° 18ʹ 39,37ʹʹ
92 44° 21ʹ 17,74ʹʹ 50° 16ʹ 17,76ʹʹ
93 44° 21ʹ 18,78ʹʹ 50° 16ʹ 15,73ʹʹ
94 44° 21ʹ 20,43ʹʹ 50° 16ʹ 13,79ʹʹ
95 44° 22ʹ 49,49ʹʹ 50° 15ʹ 00,54ʹʹ
96 44° 22ʹ 53,13ʹʹ 50° 14ʹ 56,91ʹʹ
97 44° 22ʹ 57,30ʹʹ 50° 14ʹ 54,01ʹʹ
98 44° 23ʹ 00,34ʹʹ 50° 14ʹ 52,45ʹʹ
99 44° 23ʹ 03,19ʹʹ 50° 14ʹ 51,10ʹʹ

100 44° 23ʹ 06,12ʹʹ 50° 14ʹ 50,48ʹʹ
101 44° 24ʹ 51,30ʹʹ 50° 14ʹ 37,13ʹʹ
102 44° 34ʹ 48,21ʹʹ 50° 13ʹ 37,43ʹʹ
103 44° 53ʹ 29,21ʹʹ 50° 02ʹ 12,11ʹʹ
104 44° 55ʹ 12,75ʹʹ 50° 01ʹ 12,41ʹʹ
105 44° 55ʹ 17,07ʹʹ 50° 01ʹ 10,37ʹʹ
106 44° 55ʹ 52,36ʹʹ 50° 00ʹ 52,39ʹʹ
107 44° 56ʹ 00,46ʹʹ 50° 00ʹ 48,41ʹʹ
108 44° 56ʹ 10,53ʹʹ 50° 00ʹ 43,95ʹʹ
109 44° 56ʹ 13,95ʹʹ 50° 00ʹ 42,69ʹʹ
110 44° 56ʹ 20,22ʹʹ 50° 00ʹ 40,68ʹʹ
111 44° 56ʹ 24,86ʹʹ 50° 00ʹ 39,52ʹʹ
112 44° 57ʹ 10,95ʹʹ 50° 00ʹ 26,81ʹʹ
113 44° 57ʹ 16,87ʹʹ 50° 00ʹ 25,16ʹʹ
114 44° 57ʹ 30,40ʹʹ 50° 00ʹ 21,60ʹʹ
115 44° 57ʹ 38,96ʹʹ 50° 00ʹ 19,60ʹʹ
116 44° 57ʹ 48,60ʹʹ 50° 00ʹ 17,76ʹʹ
117 44° 57ʹ 52,48ʹʹ 50° 00ʹ 17,20ʹʹ
118 44° 57ʹ 57,90ʹʹ 50° 00ʹ 16,65ʹʹ
119 44° 58ʹ 04,90ʹʹ 50° 00ʹ 16,65ʹʹ
120 44° 58ʹ 11,88ʹʹ 50° 00ʹ 17,20ʹʹ
121 44° 58ʹ 26,18ʹʹ 50° 00ʹ 19,50ʹʹ
122 44° 58ʹ 32,02ʹʹ 50° 00ʹ 21,05ʹʹ
123 45° 00ʹ 06,11ʹʹ 50° 00ʹ 42,53ʹʹ
124 45° 02ʹ 14,66ʹʹ 50° 01ʹ 38,24ʹʹ
125 45° 02ʹ 15,51ʹʹ 50° 01ʹ 39,05ʹʹ
126 45° 02ʹ 16,17ʹʹ 50° 01ʹ 40,25ʹʹ
127 45° 02ʹ 16,63ʹʹ 50° 01ʹ 41,90ʹʹ
128 45° 03ʹ 00,28ʹʹ 50° 04ʹ 28,41ʹʹ
129 45° 03ʹ 01,09ʹʹ 50° 04ʹ 33,75ʹʹ
130 45° 03ʹ 17,38ʹʹ 50° 19ʹ 00,24ʹʹ
131 45° 03ʹ 11,91ʹʹ 50° 19ʹ 53,69ʹʹ
132 45° 03ʹ 11,13ʹʹ 50° 19ʹ 58,61ʹʹ
133 45° 03ʹ 08,49ʹʹ 50° 20ʹ 13,38ʹʹ
134 45° 03ʹ 06,59ʹʹ 50° 20ʹ 19,98ʹʹ
135 44° 55ʹ 32,14ʹʹ 50° 42ʹ 04,72ʹʹ
136 44° 59ʹ 31,23ʹʹ 50° 58ʹ 50,85ʹʹ
137 45° 12ʹ 20,60ʹʹ 51° 15ʹ 53,14ʹʹ
138 45° 16ʹ 16,50ʹʹ 51° 18ʹ 56,66ʹʹ
139 45° 22ʹ 48,74ʹʹ 51° 25ʹ 16,97ʹʹ
140 45° 22ʹ 55,03ʹʹ 51° 25ʹ 26,90ʹʹ
141 45° 22ʹ 58,52ʹʹ 51° 25ʹ 37,79ʹʹ
142 45° 27ʹ 02,74ʹʹ 51° 45ʹ 37,08ʹʹ
143 45° 27ʹ 02,03ʹʹ 51° 45ʹ 44,03ʹʹ
144 45° 23ʹ 52,58ʹʹ 52° 14ʹ 54,69ʹʹ
145 45° 30ʹ 04,31ʹʹ 52° 37ʹ 24,93ʹʹ
146 45° 39ʹ 34,01ʹʹ 52° 43ʹ 18,04ʹʹ
147 45° 39ʹ 40,91ʹʹ 52° 43ʹ 23,61ʹʹ
148 45° 54ʹ 39,95ʹʹ 53° 00ʹ 15,39ʹʹ
149 46° 00ʹ 25,12ʹʹ 53° 05ʹ 32,67ʹʹ
150 46° 15ʹ 32,80ʹʹ 52° 58ʹ 24,60ʹʹ
151 46° 23ʹ 31,92ʹʹ 52° 56ʹ 10,78ʹʹ
152 46° 23ʹ 35,88ʹʹ 52° 56ʹ 09,81ʹʹ
153 46° 38ʹ 57,65ʹʹ 53° 00ʹ 59,95ʹʹ
154 46° 49ʹ 49,53ʹʹ 52° 45ʹ 40,79ʹʹ
155 46° 44ʹ 57,44ʹʹ 52° 17ʹ 51,13ʹʹ
156 46° 44ʹ 56,44ʹʹ 52° 17ʹ 33,19ʹʹ
157 46° 43ʹ 53,59ʹʹ 51° 44ʹ 59,57ʹʹ
158 46° 43ʹ 58,24ʹʹ 51° 38ʹ 54,65ʹʹ
159 46° 44ʹ 00,27ʹʹ 51° 38ʹ 45,83ʹʹ
160 46° 44ʹ 05,91ʹʹ 51° 38ʹ 35,25ʹʹ
161 46° 44ʹ 12,38ʹʹ 51° 38ʹ 27,04ʹʹ
162 46° 57ʹ 51,95ʹʹ 51° 32ʹ 14,81ʹʹ
163 46° 55ʹ 30,39ʹʹ 51° 01ʹ 40,65ʹʹ
164 46° 46ʹ 51,00ʹʹ 50° 34ʹ 32,32ʹʹ
165 46° 40ʹ 18,74ʹʹ 50° 14ʹ 15,42ʹʹ
166 46° 29ʹ 25,99ʹʹ 49° 53ʹ 55,96ʹʹ
167 46° 15ʹ 11,71ʹʹ 49° 51ʹ 40,72ʹʹ
168 46° 11ʹ 37,58ʹʹ 49° 50ʹ 26,47ʹʹ
169 46° 11ʹ 30,39ʹʹ 49° 50ʹ 22,56ʹʹ
170 46° 11ʹ 27,00ʹʹ 49° 50ʹ 18,74ʹʹ
171 46° 11ʹ 22,51ʹʹ 49° 50ʹ 11,59ʹʹ
172 46° 05ʹ 48,00ʹʹ 49° 36ʹ 30,09ʹʹ
173 45° 55ʹ 30,22ʹʹ 49° 35ʹ 45,72ʹʹ
174 45° 55ʹ 27,85ʹʹ 49° 35ʹ 44,88ʹʹ
175 45° 55ʹ 24,78ʹʹ 49° 35ʹ 43,56ʹʹ
176 45° 54ʹ 44,58ʹʹ 49° 34ʹ 49,52ʹʹ
177 45° 54ʹ 39,86ʹʹ 49° 34ʹ 40,95ʹʹ
178 45° 54ʹ 36,18ʹʹ 49° 34ʹ 29,99ʹʹ
179 45° 54ʹ 32,70ʹʹ 49° 34ʹ 13,11ʹʹ
180 45° 54ʹ 26,34ʹʹ 49° 33ʹ 41,45ʹʹ
181 45° 54ʹ 26,34ʹʹ 49° 26ʹ 21,00ʹʹ

Ескертпе: Каспий теңіз індегі  Қазақстан Республикасының аумақтық 
суларының (теңізінің) енін есептеп шығару үшін бастапқы сызықтардың коор-
динаталары Меркатор проекциясында масштабы 1:200 000, номенклатурала-
ры 32007, 32008, 32010, 32011, 32012, 32013 теңіз навигациялық карталарына 
енгізілді, 1942 жылғы (Пулково) координаталар жүйесінде, метрмен алынған 
тереңдігі теңіздің орташа деңгейіне - Балтық биіктік жүйесінде, Кронштадт 
футштогының нөлінен 28 м төмен келтірілген. Каспий теңізінің солтүстік-шығыс 
бөлігі аймағына 1:200 000 масштабтағы карталар жасалмаған, сондықтан 
бастапқы сызықтар нүктелерінің бір бөлігі 1:750 000 масштабтағы 31003 теңіз 
навигациялық картасының парағына енгізілді.

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

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2017 жылғы 26 қазандағы №675 қаулысына 2-қосымша

Аумақтық сулардың (теңіздің) сыртқы шегін айқындауға арналған (негізгі 
геодезиялық деректерді көрсете отырып) географиялық нүктелер

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2017 жылғы 30 қазандағы №687 қаулысымен бекітілген 

Мемлекеттік қызметшілердің лауазымдық айлықақы белгілеуге құқық 
беретін жұмыс өтілін есептеу қағидалары

1. Осы Мемлекеттік қызметшілердің лауазымдық айлықақы белгілеуге құқық беретін 
жұмыс өтілін есептеу қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) «Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік қызметі туралы» 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының 
Заңы 53-бабының 6-тармағына сəйкес əзірленді жəне мемлекеттік қызметшілердің 
лауазымдық айлықақы белгілеуге құқық беретін жұмыс өтілін есептеу тəртібін айқындайды.

2. Қазақстан Республикасының Президентімен келісу бойынша Қазақстан 
Республикасының Үкіметі бекітетін мемлекеттік бюджет есебінен қамтылатын Қазақстан 
Республикасы органдары қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеудің бірыңғай жүйесі 
негізінде белгіленетін мемлекеттік қызметшілердің лауазымдық айлықақыларын 
жəне сауықтыру жəрдемақыларын есептеу коэффициенттеріне сəйкес лауазымдық 
айлықақы белгілеуге құқық беретін өтілге Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
қызмет саласындағы заңнамасында белгіленген тəртіппен мемлекеттік лауазымға 
тағайындалған немесе сайланған кезден бастап мемлекеттік қызметті тоқтатқан кезге 
дейінгі мемлекеттік қызметте болған бүкіл уақыт енгізіледі.

3. Лауазымдық айлықақыны белгілеуге құқық беретін жұмыс өтілін есептеу үшін, 
сондай-ақ мына:

1) Қазақстан Республикасының, бұрынғы Кеңестік Социалистік Республикалар 
Одағының (бұдан əрі – КСРО) Қарулы Күштерінде, басқа да əскерлері мен əскери 
құралымдарында əскери қызмет өткерген уақыт, сондай-ақ арнайы оқу орындарында 
оқу жəне арнайы бастапқы оқу кезеңі;

2) құқық қорғау органдарында, оның ішінде мемлекеттік фельдъегерлік қызметте, 
қаржы полициясында (салық полициясында (милицияда), мемлекеттік өртке қарсы 
қызметте, қылмыстық-атқару жүйесінде, оның ішінде бұрынғы КСРО-ның, бұрынғы 
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік тергеу комитетінде лауазымға тағайындалған 
күннен бастап (оның ішінде тағылымдамашы лауазымында) қызмет өткерген уақыт, 
сондай-ақ арнайы оқу орындарында оқу жəне арнайы бастапқы оқу кезеңі;

3) арнаулы мемлекеттік органдарда қызмет өткерген уақыт, оның ішінде арнаулы 
(əскери) оқу орындарында оқу кезеңі, сондай-ақ Қазақстан Республикасының арнаулы 
мемлекеттік органдар туралы заңнамасына сəйкес қызметкерлердің еңбек қызметі өтілі 
еңбек сіңірген жылдарына есептелген уақыт;

4) Қазақстан Республикасы мен бұрынғы КСРО-ның судья лауазымында жəне 
сот аппараттарында (кеңселерінде) мемлекеттік (жауапты) лауазымдарда жұмыс 
істеген уақыт;

5) мемлекеттік қызметтегі адамдардың бала үш жасқа толғанға дейінгі оның күтімі 
бойынша жалақысы сақталмайтын демалыс, сондай-ақ жалақысы сақталмайтын 
əлеуметтік демалыстың басқа да түрлерінің уақыты;

6) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен оның аумақтық бөлімшелеріндегі 
қызметші ретінде, сондай-ақ КСРО Мемлекеттік банкі жүйесінде жұмыс істеген уақыт;

7) 1992 жылғы 1 қаңтарға дейін Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасы мен 
Қазақстан Республикасының партия, кəсіподақ жəне комсомол органдарында сайлан-
балы жəне өзге де жауапты лауазымдарда жұмыс істеген уақыт;

8) мемлекеттік мекемелер мен мемлекеттік кəсіпорындарда басшы лауазымдарда 
немесе нақты мемлекеттік əкімшілік лауазымның функционалдық бағыттарына сəйкес 
лауазымдарда жұмыс істеген уақыт;

9) егер осы лауазымдар Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
мемлекеттік қызметшілер лауазымдарына жатқызылған болса, мемлекеттік органдар 
мен олардың аппараттарына техникалық қызмет көрсеткен жəне олардың жұмыс істеуін 
қамтамасыз еткен қызметкерлер лауазымдарында жұмыс істеген уақыт;

10) егер қызметші тағайындауға дейін тікелей мемлекеттік қызметте болса, 
мемлекеттік органдар мен мемлекеттік ұйымдардың жолдамасы бойынша халықаралық 
ұйымдарда немесе басқа мемлекеттерде жұмыс істеген уақыт;

11) Еуразиялық экономикалық комиссияда жəне Еуразиялық экономикалық одақтың 
Сотында жұмыс істеген уақыт;

12) кадрларды даярлау, қайта даярлау жəне олардың біліктілігін арттыру жөніндегі 
курстарда жұмыстан қол үзіп оқыған, сондай-ақ қызметші оқуға түскенге дейін 
мемлекеттік қызметте болса жəне оны аяқтаған соң мемлекеттік қызметке қайтып кел-
се, мемлекеттік органдар мен ұйымдардың жолдауы бойынша шетелде оқыған уақыт;

13) Қазақстан Республикасының Парламенті депутатының, сондай-ақ тұрақты 
негізде жұмыс істейтін мəслихат депутатының өкілеттігін жүзеге асырған уақыт;

14) мемлекеттік органның құрылуы кезінде, сондай-ақ арнайы тексеру нəтижелерін 
алғанға дейін бос мемлекеттік əкімшілік лауазымда көзделген міндеттерді уақытша 
атқарған адамдардың жұмыс істеген уақыты;

15) мемлекеттік қызметшілерді заңсыз қызметтен шығару кезінен бастап олар 
мемлекеттік қызметке қайта орналастырылғанға дейінгі уақыт;

16) мемлекеттік жəне құқық қорғау қызметіне кіру кезіндегі сынақ мерзімінен өту 
уақыты кіреді.

4. Құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне лауазымдық айлықақыны белгілеуге 
құқық беретін өтіліне құқық қорғау органдарында қызмет өткерген жəне Тəуелсіз 
Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің Қарулы Күштерінде, басқа 
да əскерлері мен əскери құралымдарында əскери қызмет өткерген уақыты кіреді.

5. Лауазымдық айлықақы белгілеуге құқық беретін өтілді еңбек өтілін белгілеу 
жөніндегі комиссия айқындайды, оның құрамын мемлекеттік органның қызметкерлерін 
лауазымға тағайындауға жəне лауазымнан босатуға құқығы бар адам бекітеді.

Лауазымдық айлықақы белгілеуге құқық беретін өтілді белгілеу мəселесін қарау үшін:
1) мемлекеттік қызметшінің өтініші;
2) мемлекеттік қызметшіні мемлекеттік органдағы мемлекеттік лауазымға 

тағайындау негіздер болып табылады.
Лауазымдық айлықақы белгілеуге құқық беретін өтілді белгілеу жөніндегі 

комиссияның шешімі хаттамамен ресімделеді, оның көшірмесі бухгалтерияға беріледі.
Персоналды басқару қызметі (кадр қызметі) мемлекеттік қызметшінің талап етуі бой-

ынша үш жұмыс күні ішінде оған комиссия шешімінен үзінді береді жəне оны растайды.
6. Лауазымдық айлықақы белгілеуге құқық беретін өтілді айқындау үшін еңбек 

кітапшасы немесе қызметтік тізім негізгі құжаттар болып табылады.
Еңбек кітапшасы, қызметтік тізім болмаған кезде, сондай-ақ қажетті жазба болмаған 

не жұмыс кезеңдері туралы қате немесе дəл емес жазбалар болған жағдайда 
лауазымдық айлықақы белгілеуге құқық беретін еңбек өтілін растауға еңбек шарты, 
жұмыс берушінің актілерінен үзінділер, қызметкерлерге жалақы төлеу ведомосынан 
үзінділер, аударылған міндетті зейнетақы жарналары туралы бірыңғай жинақтаушы 
зейнетақы қорынан үзінділер, жүргізілген əлеуметтік аударымдар туралы Мемлекеттік 
əлеуметтік сақтандыру қорынан мəліметтер, жұмыс орнынан анықтамалар немесе 
қызметкердің еңбек қызметі туралы мəліметтер қамтылған архивтік анықтама, сондай-
ақ əскери билет қабылданады. Лауазымдық айлықақы белгілеуге құқық беретін еңбек 
өтілін куəлардың айғақтарымен растау Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тəртіппен жүзеге асырылады.

7. Күнтізбелік бір ай ішінде лауазымдық айлықақыны арттыруға құқығы пайда болған 
қызметшілерге лауазымдық айлықақыны өтілін есепке алумен есептеу осындай құқық 
пайда болған күннен бастап жүзеге асырылады.

8. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, осы 
Қағидаларға сəйкес лауазымдық айлықақыны белгілеуге құқық беретін жұмыс өтілі 
күнтізбелік есептеумен есепке алынады.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 31 қазан           №688           Астана, Үкімет Үйі

«Кепілдендірілген сатып алу бағасы мен сатып алу бағасы 
белгіленетін ауылшаруашылық өнімнің тізбесін бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 
13 мамырдағы № 486 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
1. «Кепілдендірілген сатып алу бағасы мен сатып алу бағасы белгіленетін 

ауылшаруашылық өнімнің тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2014 жылғы 13 мамырдағы № 486 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 
2014 ж., № 33, 311-құжат) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген кепілдендірілген сатып алу бағасы мен сатып алу 
бағасы белгіленетін ауылшаруашылық өнімнің тізбесі осы қаулыға қосымшаға сəйкес 
жаңа редакцияда жазылсын.

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

Қазақстан Республикасының 
Премьер-Министрі Б.САҒЫНТАЕВ

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2017 жылғы 31 қазандағы №688 қаулысына қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2014 жылғы 13 мамырдағы №486 қаулысымен бекітілген

Кепілдендірілген сатып алу бағасы мен сатып алу бағасы белгіленетін ауыл 
шаруашылығы өнімінің тізбесі

Құрғақ сүт (майы алынбаған, майы алынған), сары май жəне қатты ірімшік өндіруге 
арналған шикі сүт.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ
2017 жылғы 31 қазан              №689              Астана, Үкімет Үйі

Қазақстан Республикасындағы мерекелік күндердің 
тізбесін бекіту туралы

«Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы» 2001 жылғы 13 желтоқсандағы 
Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабына сəйкес Қазақстан Республикасының 
Үкіметі қаулы етеді:

1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасындағы мерекелік күндердің тізбесі 
бекітілсін.

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

Қазақстан Республикасының 
Премьер-Министрі Б.САҒЫНТАЕВ

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2017 жылғы 31 қазандағы №689 қаулысымен бекітілген

Қазақстан Республикасындағы мерекелік күндердің тізбесі
1.  Қазақстан Республикасының Ұлттық  – 10 қаңтар
     ұланы күні
2.  Алғыс айту күні   – 1 наурыз
3.  Жерге орналастыру, геодезия жəне  – наурыздың екінші сенбісі
     картография күні
4.  Геолог күні   – сəуірдің бірінші жексенбісі
5.  Ғылым қызметкерлері күні  – 12 сəуір
6.  Қазақстан Республикасының   – 21 сəуір
     Мемлекеттік күзет қызметі күні
7. Мəдениет жəне өнер қызметкерлері  – 21 мамыр
    күні
8. Саяси қуғын-сүргін жəне ашаршылық  – 31 мамыр
    құрбандарын еске алу күні
9. Химия өнеркəсібі қызметкерлері күні – мамырдың соңғы жексенбісі
10. Қазақстан Республикасының   – 4 маусым
      мемлекеттік рəміздері күні
11. Эколог күні   – 5 маусым
12. Полиция күні   – 23 маусым
13. Мемлекеттік қызметші күні  – 23 маусым
14. Жеңіл өнеркəсіп қызметкерлері күні – маусымның екінші жексенбісі
15. Медицина қызметкері күні  – маусымның үшінші жексенбісі
16. Байланыс жəне ақпарат   – 28 маусым
      қызметкерлері күні
17. Дипломатиялық қызмет күні  – 2 шілде
18. Қазақстан Республикасы Ұлттық   – 13 шілде
      қауіпсіздік органдарының күні
19. Балық шаруашылығы   – шілденің екінші жексенбісі
      қызметкерлері күні
20. Металлург күні   – шілденің үшінші жексенбісі
21. Сауда қызметкерлері күні  – шілденің төртінші жексенбісі
22. Көлік қызметкерлері күні  – тамыздың бірінші жексенбісі
23. Құрылысшы күні   – тамыздың екінші жексенбісі
24. Шекарашылар күні   – 18 тамыз
25. Спорт күні   – тамыздың үшінші жексенбісі
26. Шахтер күні   – тамыздың соңғы жексенбісі
27. Білім күні   – 1 қыркүйек
28. Мұнай-газ кешені қызметкерлері күні – қыркүйектің бірінші жексенбісі
29. Отбасы күні   – қыркүйектің екінші жексенбісі
30. Қазақстан халқы тілдері күні  – 5 қыркүйек
31. Атом саласы қызметкерлері күні  – 28 қыркүйек
32. Əділет органдары қызметкерлері күні – 30 қыркүйек
33. Машина жасаушы күні  – қыркүйектің соңғы жексенбісі
34. Еңбек күні   – қыркүйектің соңғы жексенбісі
35. Қорғаныс өнеркəсібі қызметкерлері  – 6 қазан
      күні
36. Мұғалім күні   – қазанның бірінші жексенбісі
37. Құтқарушы күні   – 19 қазан
38. Орман шаруашылығы қызметкері   – қазанның үшінші жексенбісі
      күні
39. Əлеуметтік қорғау жүйесі   – қазанның соңғы жексенбісі
қызметкерлері күні
40. Күзет ұйымдарының қызметкерлері  – 29 қазан
      күні
41. Сыртқы барлау күні   – 5 қараша
42. Статистика күні   – 8 қараша
43. Ұлттық валюта    – теңге күні, – 15 қараша
      Қазақстан Республикасының қаржы 
      саласы қызметкерлерінің кəсіби мерекесі
44. Ауыл шаруашылығы қызметкерлері  – қарашаның үшінші жексенбісі
      күні
45. Прокуратура күні   – 6 желтоқсан
46. Энергетик күні   – желтоқсанның үшінші 
    жексенбісі

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 1 қараша                №700              Астана, Үкімет Үйі

«Терроризм актісінің салдарынан жеке және заңды 
тұлғаларға келтірілген мүліктік зиянды өтеу қағидаларын 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2013 жылғы 28 тамыздағы №877 қаулысына өзгеріс енгізу 

туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
1. «Терроризм актісінің салдарынан жеке жəне заңды тұлғаларға келтірілген мүліктік 

зиянды өтеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 
жылғы 28 тамыздағы № 877 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 
ж., № 51, 715-құжат) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Терроризм актісінің салдарынан жеке жəне заңды 
тұлғаларға келтірілген мүліктік зиянды өтеу қағидаларында:

4 тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Мүліктің құны мүлік иесіне Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 

19 жəне 20-баптарына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 
25 сəуірдегі № 325 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің жəне 
жергілікті атқарушы органдардың резервтерін пайдалану қағидаларына сəйкес 
жергілікті бюджеттерде ағымдағы қаржы жылына бекітілген көлем шегінде жергілікті 
атқарушы органдардың шұғыл шығындарға арналған резервтерінде көзделген қаражат 
есебінен жергілікті атқарушы органның ақша қаражатын төлеуі арқылы өтеледі.».

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

Қазақстан Республикасының 
Премьер-Министрі Б.САҒЫНТАЕВ

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 1 қараша                №702              Астана, Үкімет Үйі

«Білім беру ұйымдарында білім алушыларға мемлекеттік стипендияларды 
тағайындау, төлеу қағидаларын жəне олардың мөлшерлерін бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 7 ақпандағы № 116 қаулысына 
өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
1. «Білім беру ұйымдарында білім алушыларға мемлекеттік стипендиялар-

ды тағайындау, төлеу қағидаларын жəне олардың мөлшерлерін бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 7 ақпандағы №116 қаулысына 
(Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2008 ж., № 7, 67-құжат) мынадай өзгерістер 
мен толықтыру енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Білім беру ұйымдарында білім алушыларға 
мемлекеттік стипендияларды тағайындау, төлеу қағидаларында жəне олардың 
мөлшерлерінде:

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Мемлекеттік стипендия емтихан сессиясының немесе білім алушыларды аралық 

аттестаттаудың нəтижелері бойынша «жақсы», «өте жақсы» деген бағаға сəйкес 
бағалардың баламасын алған, мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқитын, 
сондай-ақ мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқуға ауыстырылған студент-
терге, интерндерге, магистранттарға тағайындалады жəне емтихан сессиясынан не-
месе білім алушыларды аралық аттестаттаудан кейін келетін айдың бірінші күнінен 
бастап семестр аяқталатын айдың соңына дейін қоса алғанда ай сайын төленеді.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 29 желтоқсандағы №919 
қаулысымен бекітілген Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті 
дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасының бірінші бағытының 
шеңберінде білім алушыларға ағымдағы үлгерімінің нəтижелеріне қарамастан сти-
пендия төленеді.»;

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

Қазақстан Республикасының 
Премьер-Министрі Б.САҒЫНТАЕВ

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚОРҒАНЫС ЖӘНЕ АЭРОҒАРЫШ ӨНЕРКӘСІБІ 

МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 26 тамыз             №155/НҚ               Астана қаласы

«Ғарышкерлікке кандидатқа, ғарышкерге қызметтiк 
мiндеттерiн атқару кезінде алған жарақатының, 

мертігуінің, ауруының салдарынан мүгедектік белгіленген 
кезде, сондай-ақ ол қызметтік міндеттерін атқаруға 
байланысты қаза тапқан (қайтыс болған) жағдайда 

бiржолғы өтемақы төлеу қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму 

министрінің 2015 жылғы 30 сәуірдегі №552 бұйрығына 
өзгеріс енгізу туралы

«Құқықтық актiлер туралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы 
50-бабының 2-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. «Ғарышкерлікке кандидатқа, ғарышкерге қызметтiк мiндеттерiн атқару кезінде алған 
жарақатының, мертігуінің, ауруының салдарынан мүгедектік белгіленген кезде, сондай-ақ ол 
қызметтік міндеттерін атқаруға байланысты қаза тапқан (қайтыс болған) жағдайда бiржолғы 
өтемақы төлеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 
даму министрінің 2015 жылғы 30 сəуірдегі № 552 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11805 болып тіркелген, 2015 жылғы 18 тамыздағы «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Ғарышкерлікке кандидатқа, ғарышкерге қызметтiк 
мiндеттерiн атқару кезінде алған жарақатының, мертігуінің, ауруының салдарынан мүгедектік 
белгіленген кезде, сондай-ақ ол қызметтік міндеттерін атқаруға байланысты қаза тапқан (қайтыс 
болған) жағдайда бiржолғы өтемақы төлеу қағидаларында:

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Ғарышкерлікке кандидаттың, ғарышкердің қаза табу (қайтыс болу), сондай-ақ олардың 

алған жарақатының, мертігуінің, ауруының мəн-жайларын тексеру 2015 жылғы 23 қарашадағы 
Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексіне сəйкес жүргiзiледi.».

2. Қазақстан Республикасы Қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігінің Аэроғарыш 
комитеті (Е.М. Шаймағамбетов):

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

жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмелерін ресми жариялау жəне 
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне 
енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі 
министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі 
министрлігінің Заң департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларына сəйкес іс-
шаралардың орындалуы туралы мəліметтердің ұсынылуын қамтамасыз етсін. 

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі вице-министріне жүктелсiн.

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

Қазақстан Республикасының Қорғаныс жəне 
аэроғарыш өнеркəсібі министрі Б. АТАМҚҰЛОВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министрі
_______________Т. Дүйсенова
2017 жылғы 26 тамыз

«КЕЛІСІЛДІ»
 Қазақстан Республикасының Қаржы министрі 
________________Б. Сұлтанов
2017 жылғы 8 қыркүйек

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 5 қазанда 
Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15845 бо-
лып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
СЫРТҚЫ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 15 қыркүйек         №11-1-2/422           Астана қаласы

«Қайтып оралуға куәлікті ресімдеу» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартын бекіту туралы

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

1. Қоса беріліп отырған «Қайтып оралуға куəлікті ресімдеу» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандарты бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің Консулдық қызмет департаменті:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 

Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін; 
2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеу күнінен 

бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық 
түрдегі көшірмелерін Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкіне ресми жариялау жəне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

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

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің ресми интернет-
ресурсында орналастырылуын;

5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2), 3), 4) тармақшаларында көзделген іс-
шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы Сыртқы істер 
министрлігінің құқықтық сараптама басқармасына ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Сыртқы істер 
министрінің бірінші орынбасары М.Б. Тілеубердіге жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының
 Сыртқы істер министрі Қ.ƏБДІРАХМАНОВ

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі
____________ Т. Сүлейменов
2017 жылғы 22 қыркүйек

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрі
_______________Қ. Қасымов
2017 жылғы 29 қыркүйек

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің 
2017 жылғы 15 қыркүйектегі № 11-1-2/422 бұйрығымен бекітілген

«Қайтып оралуға куəлікті ресімдеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Қайтып оралуға куəлікті ресімдеу» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет). 

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын (бұдан əрі – Стандарт) Қазақстан 
Республикасы Сыртқы істер министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Қазақстан Республикасының шет елдердегі мекемелері 
(бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Құжаттарды қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру көрсетілетін 
қызметті беруші арқылы жүзеге асырылады.

2-тарау. Мемлекеттiк қызметті көрсету тəртiбi
4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған күннен бастап – 2 

(екі) жұмыс күні, егер жеке басты куəландыратын құжаттардың бірінің түпнұсқасы болған 
жағдайда, 10 (он) жұмыс күні, егер жеке басты куəландыратын құжаттардың бірінің түпнұсқасы 
болмаған жағдайда;

2) құжаттар топтамасын тапсыру үшін кезек күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 60 
(алпыс) минут;

3) қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 10 (он) минут. 
5. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі – «Қайтып оралуға арналған куəлікті ресімдеу, беру, 

ауыстыру, тапсыру, алып қою жəне жою қағидалары жəне қайтып оралуға арналған куəліктің 
үлгісі мен оны қорғауға қойылатын талаптарды бекіту туралы» (бұдан əрі – Қағидалар) Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 5 қыркүйектегі № 926 қаулысымен белгіленген нысан 
бойынша қайтып оралуға куəлігі немесе осы Стандарттың 10-тармағына сəйкес мемлекеттік 
қызмет көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап. 

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру нысаны: қағаз түрінде.
7. Мемлекеттiк көрсетілетін қызмет «Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті 

төлемдер туралы (Салық кодексі)» Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы 
Кодексіне сəйкес белгіленген консулдық алым мөлшерлемесінің көлемі бойынша жеке 
тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті алушы) ақылы негізде көрсетіледі. 

Консулдық алым сомасын төлеу қолма-қол ақшалай немесе қолма-қол ақшасыз түрде 
екінші деңгейдегі банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыра-
тын ұйымдар арқылы жүргізіледі.

8. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі: 
Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен 

басқа, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, сағат 13:00-ден 14:30-ға дейінгі түскі үзіліспен 
сағат 09:00-ден 18:30-ға дейін.

Құжаттарды қабылдау көрсетілетін қызметті берушімен сағат 09:30-дан 12:30-ға дейін, ал 
мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру сағат 16:00-ден 17:00-ге дейін жүзеге асыры-
лады. Сəрсенбі – қабылдамайтын күн.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет алдын ала жазылусыз жəне жедел қызмет көрсетусіз, 
кезек күту тəртібімен жүзеге асырылады.
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9. Көрсетілетін қызметті алушы жеке өзі немесе оның заңды өкілі өкілдік етуге құзыреттілігін 
растайтын құжаттар ұсына отырып, көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде мемлекеттік 
қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі: 

1) еркін нысандағы өтініш немесе шет мемлекеттің құзыретті органының қолдаухаты 
(Қазақстан Республикасының азаматы, Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын 
азаматтығы жоқ адам Қазақстан Республикасына шығарып жіберілген немесе Қазақстан 
Республикасына берілген жағдайда);

2) жеке басын куəландыратын құжатты жоғалтқаны туралы өтініш беру фактісін растайтын 
шет мемлекеттің құзыретті органы берген құжат;

3) өлшемі 3,5х4,5 см түрлі-түсті екі фотосурет;
4) консулдық алымның төленгенін растайтын құжаттың түпнұсқасы;
5) жеке басын куəландыратын құжаттардың (бар болған жағдайда) бірінің түпнұсқасы, ал ол 

болмаған жағдайда Қағидалармен белгіленген нысан бойынша толтырылған сауалнама-өтініш; 
6) жынысының өзгеру фактісін растайтын шет мемлекеттің медициналық мекемесі берген 

тиісті құжат тапсырылады.
Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге барлық қажетті құжаттарды 

тапсырған кезде қағаз жеткізгіштегі өтініштің көшірмесіндегі қабылдау күні, қабылдаған адамның 
тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда) жəне құжаттар топтамасын қабылдаған уақыты 
көрсетілген белгі оның қабылданғанын растау болып табылады.

10. Көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік қызметті көрсетуден мынадай негіздер 
бойынша бас тартады:

1) көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін ұсынған 
құжаттардың жəне (немесе) олардағы деректердің (мəліметтердің) дұрыс еместігін анықтау;

2) көрсетілетін қызметті алушының жəне (немесе) мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті 
ұсынылған деректердің жəне мəліметтердің Қағидалардың талаптарына сəйкес келмеуі; 

3) Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің мемлекеттік қызмет көрсету үшін талап 
етілетін қажетті келісімі туралы сұрау салуға берілген теріс жауабы.

Көрсетілетін қызметті алушы осы Стандарттың 9-тармағында көзделген тізбеге сəйкес 
құжаттардың топтамасын толық ұсынбаған жəне (немесе) қолданылу мерзімі өтіп кеткен 
құжаттарды ұсынған жағдайларда көрсетілетін қызметті беруші өтінішті қабылдаудан бас 
тартады, бұл ретте көрсетілетін қызметті беруші құжат қабылдаудан бас тартқаны туралы 
қолхат (ерікті нысанда) береді.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды 
адамдарының мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жөніндегі əрекеттеріне 

(əрекетсіздігіне) шағымдану тəртiбi
11. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының 

мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) 
шағымдану: шағым осы Стандарттың 13-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша 
көрсетілетін қызметті беруші немесе Министрлік басшысының атына беріледі.

Шағым көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы қолма-қол, пошта арқылы жазбаша 
түрде немесе «электронды үкімет» веб-порталы арқылы беріледі.

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

Көрсетілген қызметті алушының шағымында оның тегі, аты, əкесінің аты (бар болған 
жағдайда), почта мекенжайы, шығыс нөмірі жəне уақыты көрсетіледі. Шағымда көрсетілетін 
қызметті алушының қолтаңбасы болу керек. 

Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы 
тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

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

Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органның 
атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап он бес 
жұмыс күні ішінде қаралады.

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

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету ерекшеліктерін ескере 
отырып қойылатын өзге талаптар

13. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары Министрліктің www.mfa.
gov.kz интернет-ресурсында орналастырылған.

14. Мемлекеттік қызметті көрсету мəселелері бойынша анықтама қызметтерінің байла-
ныс телефондары www.mfa.gov.kz интернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін қызмет» 
бөлімінде көрсетілген, мемлекеттік қызметті көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс 
орталығының нөмірі – 1414, 8 800 080 7777.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 16 
қазанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15899 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
СЫРТҚЫ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 26 қыркүйек           №11-1-2/440         Астана қаласы

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі 
«Б» корпусының мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің 

жұмысын бағалау әдістемесін және Қазақстан 
Республикасы шет елдердегі мекемелері «Б» корпусының 

мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің жұмысын бағалау 
әдістемесін бекіту туралы

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» 2015 жылғы 23 қарашадағы 
Қазақстан Республикасының Заңы 33-бабының 5-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған:
1) Осы бұйрықтың 1-қосымшасына сəйкес Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі 

«Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің жұмысын бағалау əдістемесі;
2) Осы бұйрықтың 2-қосымшасына сəйкес Қазақстан Республикасы шет елдердегі 

мекемелері «Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің жұмысын бағалау 
əдістемесі бекітілсін.

2. «Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің «Б» корпусының мемлекеттік əкім-
шілік қызметшілерінің жұмысын бағалау əдістемесін бекіту туралы» Қазақстан Респуб ликасы 
Сыртқы істер министрінің 2016 жылғы 8 тамыздағы № 11-1-2/362 бұйрығының (Норма тивтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14216 болып тіркелген, «Əділет» ақпарат-
тық-құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 26 қыркүйекте жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің Кадрлар басқармасы:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 

Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген 

күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне 
электрондық түрдегі көшірмелерін ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасы Нормативтік 
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін Қазақстан Республикасы Əділет 
министрлігінің «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркеуден өткізгеннен кейін оның көшірмесін күнтізбелік он күн 
ішінде мерзімдік баспа басылымдарында ресми жариялауға жіберуді; 

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің ресми интернет-
ресурсында орналастыруды;

5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2), 3), 4) тармақшаларында көзделген іс-
шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы Сыртқы істер 
министрлігінің Құқықтық сараптама басқармасына ұсынуды қамтамасыз етсін.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Сыртқы істер 
министрлігінің Жауапты хатшысы А.Б. Қарашевқа жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының
 Сыртқы істер министрі Қ.ƏБДІРАХМАНОВ

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің 
2017 жылғы 26 қыркүйектегі № 11-1-2/440 бұйрығына 1-қосымша

 
Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі «Б» корпусының мемлекеттік 

əкімшілік қызметшілерінің жұмысын бағалау əдістемесі
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі «Б» корпусы мемлекеттік əкім-
шілік қызметшілерінің қызметін бағалаудың əдістемесі (бұдан əрі – Əдістеме) «Қазақстан 
Респуб ликасының мемлекеттік қызметі туралы» 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Респуб-
ликасының Заңы 33-бабының 5-тармағына сəйкес əзірленді жəне Қазақстан Республикасы 
Сыртқы істер министрлігі «Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің (бұдан əрі 
– «Б» корпусының қызметшілері) қызметін бағалау алгоритмін айқындайды.

2. «Б» корпусы қызметшілерінің қызметін бағалау (бұдан əрі – бағалау) олардың жұмыс 
тиімділігі мен сапасын анықтау үшін жүргізіледі.

3. Бағалау «Б» корпусы қызметшісінің атқаратын лауазымындағы қызметінің нəтижелері 
бойынша: 

1) тоқсан қорытындысы бойынша (тоқсандық бағалау) – бағаланып жатқан жылдағы есептік 
тоқсаннан кейінгі айдың онынан кешіктірмей (бағалануы оныншы желтоқсаннан кеш емес 
өткізілетін төртінші тоқсанды қоспағанда);

2) жыл қорытындысы бойынша (жылдық бағалау) – бағаланып жатқан жылдың жиырма 
бесінші желтоқсанынан кешіктірмей жүргізіледі.

«Б» корпусының қызметшісін бағалау оның нақты лауазымда болу мерзімі үш айдан кем 
болған жағдайда, сондай-ақ сынақ мерзімі кезеңінде өткізілмейді.

«Б» корпусының əлеуметтік демалыстағы немесе еңбекке уақытша қабілетсіздігі кезеңіндегі 
қызметшілерінің бағалауы олар жұмысқа шыққаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде өтеді.

4. Тоқсандық бағалауды тікелей басшы жүргізеді жəне ол «Б» корпусы қызметшісінің 
лауазымдық міндеттерді орындауын бағалауға негізделеді.

Лауазымдық нұсқаулыққа сəйкес «Б» корпусы қызметшісі тікелей бағынатын тұлға, оның 
тікелей басшысы болып табылады.

5. Жылдық бағалау:
1) «Б» корпусы қызметшісінің есептік тоқсандардағы орта бағасынан;
2) Осы Əдістеменің 1-қосымшасына сəйкес «Б» корпусы қызметшісінің жеке жұмыс жоспа-

рын (бұдан əрі – жеке жоспары) орындау бағасынан құралады.
6. Бағалауды өткізу үшін Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігінің (бұдан 

əрі – Министрлік) Жауапты хатшысы Бағалау жөніндегі комиссия құрады, Министрліктің 
Кадрлар басқармасы (бұдан əрі – Кадрлар бақсқармасы) оның жұмыс органы болып табылады.

7. Бағалау жөніндегі комиссияның отырысы оның құрамының үштен екісінен астамы 
қатысқан жағдайда өкілетті болып есептеледі.

Бағалау жөніндегі комиссияның төрағасы не мүшесі болмаған жағдайда, оларды алмастыру 
Министрліктің Жауапты хатшысының шешімі бойынша жүзеге асырылады.

8. Бағалау жөніндегі комиссияның шешімі ашық дауыс беру арқылы қабылданады.
9. Дауыс беру қорытындысы Бағалау жөніндегі комиссия мүшелерінің көпшілік дауысы-

мен ай қындалады. Дауыс саны тең болған жағдайда, комиссия төрағасының дауысы шешуші 
болып табылады.

Бағалау жөніндегі комиссияның хатшысы ретінде Кадрлар басқармасының қызметшісі бо-
лып табылады. Бағалау жөніндегі комиссияның хатшысы дауыс беруге қатыспайды.

2-тарау. Жеке жоспарды құрастыру
10. Жеке жоспар «Б» корпусы қызметшісімен жəне оның тікелей басшысымен бірлесіп 

келесі жылдың оныншы қаңтарынан кешіктірілмей құрастырылады.
11. «Б» корпусының қызметшісін лауазымға осы Əдістеменің 10-тармағында көрсетілген 

мерзім өткеннен кейін тағайындалған жағдайда, атқаратын лауазымдағы «Б» корпусы 
қызметшісінің жеке жоспары оны лауазымға тағайындаған күннен бастап он жұмыс күні 
ішінде құрастырылады.

12. «Б» корпусының қызметшісінің жеке жоспарындағы мақсаттық көрсеткіштердің саны 
төрттен көп емес жəне олар нақты, өлшенетін, қолжетімді, белгілі бір орындау мерзімдермен 
болу қажет.

13. Жеке жоспар екі данада құрастырылады. Бір дана Кадрлар басқармасына беріледі. 
Екінші дана «Б» корпусы қызметшісінің құрылымдық бөлімше басшысында болады.

3-тарау. Бағалауды жүргізуге дайындық
14. Кадрлар басқармасы Бағалау бойынша комиссия төрағасының келісімімен бағалауды 

өткізу кестесін қалыптастырады.
Кадрлар басқармасы бағалауға жататын «Б» корпусы қызметшісін жəне бағалауды іске 

асыратын тұлғаларды бағалау басталмастан күнтізбелік он күн бұрын бағалау туралы хабардар 
етуді қамтамасыз етеді жəне оларға бағалау парақтарын толтыру үшін жібереді.

4-тарау. Лауазымдық міндеттерді орындаудың тоқсандық бағалауы
15. Лауазымдық міндеттерді орындауды бағалау негізгі, көтермелеу жəне айыппұл бал-

дарынан құралады.
16. Қызметшінің өз лауазымдық міндеттерін орындағаны үшін негізгі балдар 100 балл 

деңгейінде белгіленеді.
17. Көтермелеу балдары ағымдағы жұмыстың орташа көлемінен асатын қызмет 

көрсеткіштері, сондай-ақ мазмұндық жəне/немесе ұйымдастырушылық жағынан күрделі болып 
табылатын қызмет түрлері үшін қойылады.

18. Əр көтермеленетін қызмет көрсеткіші мен түрі үшін «Б» корпусының қызметшісі тікелей 
басшымен бекітілген шəкілге сəйкес «+1»-ден «+5» баллға дейін иеленеді.

19. Айыппұл балдары орындау жəне еңбек тəртібін бұзғаны үшін қойылады.
20. Атқарушылық тəртібін бұзуға жоғары тұрған органдардың, Министрлік басшылығының, 

тікелей басшының тапсырмаларын жəне бақылаудағы құжаттар мен жеке жəне заңды 
тұлғалардың өтініштерін орындау мерзімдерін бұзу жатады.

Атқарушылық тəртібін бұзу фактілері туралы ақпараттың дереккөздері ретінде Министрліктің 
Əкімшілік жəне бақылау департаменті Бақылау жəне құжатайналым басқармасының жəне «Б» 
корпусы қызметшісінің тікелей басшысының құжатпен дəлелденген мəліметі саналады.

21. Еңбек тəртібін бұзуға:
1) дəлелді себепсіз жұмысқа кешігу;
2) қызметшілердің қызметтік əдебін бұзуы жатады.
Еңбек тəртібін бұзу фактілері туралы ақпараттың дереккөздері ретінде Кадрлар 

басқармасының жəне «Б» корпусы қызметшісінің тікелей басшысының құжатпен дəлелденген 
мəліметі саналады.

22. Əр атқарушылық жəне еңбек тəртібін бұзғаны үшін «Б» корпусының қызметшісіне əр 
бұзу фактісі үшін «-2» мөлшерінде айыппұл балдары қойылады.

23. Лауазымдық міндеттердің орындалуын бағалауды жүргізу үшін «Б» корпусының 
қызметшісі тікелей басшыға осы Əдістеменің 2-қосымшасына сəйкес нысан бойынша 
толтырылған бағалау парағын келісу үшін ұсынады.

24. Тікелей басшы «Б» корпусы қызметшісінің еңбек жəне атқарушылық тəртібін бұзғаны 
туралы Кадрлар басқармасы, Министрліктің Əкімшілік жəне бақылау департаменті Бақылау 
жəне құжат айналымы басқармасының берген мəліметтерін ескере отырып, бағалау парағында 
берілген деректердің растығын қарастырып, оған өзгертулер (болған жағдайда) енгізеді жəне 
онымен келіседі.

25. Тікелей басшы келіскеннен кейін, бағалау парағына «Б» корпусы қызметшісімен қол 
қойылады.

«Б» корпусы қызметшісінің бағалау парағына қол қоюдан бас тартуы құжаттарды Бағалау 
жөніндегі комиссияның отырысына жіберу үшін кедергі болмайды. Бұл жағдайда Кадрлар 
басқармасының жұмыскері жəне «Б» корпусы қызметшісінің тікелей басшысы еркін нысанда 
танысудан бас тарту туралы акт жасақтайды.

26. Қызметшінің тікелей басшысы «Б» корпусы қызметшісінің тоқсандық қорытынды бағасын 
келесі формула арқылы есептейді:

∑т=100+а-в,
мұндағы:
∑т – тоқсандық баға;
a – көтермелеу балдары;
в – айыппұл балдары.
27. Тоқсандық қорытынды баға келесі шəкіл бойынша қойылады: 80 баллдан төмен – 

«қанағаттанарлықсыз», 80-нен 105 (қоса алғанда) баллға дейін – «қанағаттанарлық», 106-дан 
130 баллға дейін (қоса алғанда) – «тиімді», 130 баллдан астам – «өте жақсы».

5-тарау. Жылдық бағалау
28. Жылдық бағалауды өткізу үшін «Б» корпусының қызметшісі тікелей басшыға келісу 

үшін осы Əдістеменің 3-қосымшасына сəйкес нысан бойынша толтырылған жеке жоспарды 
орындаудың бағалау парағын жолдайды.

29. Тікелей басшы бағалау парағын онда берілген мəліметтердің анықтылығы тұрғысынан 
қарастырып, түзету енгізеді (болған жағдайда) жəне оған келісім береді.

30. Жеке жоспардың орындалуын бағалау келесі шəкіл бойынша қойылады:
Жеке жоспармен көзделген мақсаттық көрсеткіштің орындалмағаны үшін 2 балл;
Мақсаттық көрсеткіштің жартылай орындалғаны үшін – 3 балл;

Мақсаттық көрсеткіштің орындалғаны (күтілетін нəтижеге қол жеткізгені) үшін – 4 балл;
Мақсаттық көрсеткіштің күтілетін нəтижесіне асыра қол жеткізгені үшін – 5 балл қойылады.
31. Тікелей басшымен келіскеннен кейін бағалау парағын «Б» корпусының қызметшісі 

растайды.
«Б» корпусы қызметшісінің бағалау парағына қол қоюдан бас тартуы құжаттарды Бағалау 

жөніндегі комиссияның отырысына жіберуге кедергі бола алмайды. Бұл жағдайда Кадрлар 
басқармасының жұмыскері жəне «Б» корпусы қызметшісінің тікелей басшысы танысудан бас 
тарту туралы еркін нысанда акт құрастырылады.

32. Кадрлар басқармасы «Б» корпусы қызметшісінің жылдық қорытынды бағасын 
келесі формула бойынша Бағалау жөніндегі комиссия отырысына дейін бес жұмыс күнінен 
кешіктірмей есептейді:

∑жыл=0.4 * ∑т. + 0,6 * ∑жж,
мұндағы:
∑жыл – жылдық баға;
∑т. – есептік тоқсандардың орта бағасы (орта арифметикалық мəн).
Бұл ретте тоқсандық бағалардың алынған орта арифметикалық мəні осы Əдістеменің 

27-тармағында көрсетілген шəкілді есепке ала отырып, бес балдық бағалар жүйесіне 
келтіріледі, атап айтқанда:

«қанағаттанарлықсыз» мəнге (80 баллдан төмен) – 2 балл,
«қанағаттанарлық» мəнге (80-нен 105 баллға (қоса алғанда) дейін) – 3 балл,
«тиімді» мəнге (106-дан 130 баллға (қоса алғанда) дейін) – 4 балл,
«өте жақсы» мəнге (130 баллдан астам) – 5 балл;
∑жж – жеке жоспардың орындау бағасы (орта арифметикалық мəн).
33. Жылдың қорытынды баға мынадай шəкіл бойынша қойылады: 
3 баллдан төмен – «қанағаттанарлықсыз»; 3 баллдан бастап 3,9 (қоса алғанда) баллға 

дейін – «қанағаттанарлық» ; 4 баллдан бастап 4,9 (қоса алғанда) баллға дейін – «тиімді»; 5 
балл – «өте жақсы».

6-тарау. Комиссияның бағалау нəтижелерін қарауы
34. Кадрлар басқармасы Комиссия төрағасымен келісілген кестеге сəйкес бағалау 

нəтижелерін қарау жөніндегі Комиссияның отырысын өткізуді қамтамасыз етеді.
Кадрлар басқармасы Комиссияның отырысына келесі құжаттарды:
1) толтырылған бағалау парақтарын;
2) «Б» корпусы қызметшісінің лауазымдық нұсқаулығын;
3) осы Əдістемеге 4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Бағалау комиссия отырысы 

хаттамасының жобасын тапсырады.
35. Комиссия бағалау нəтижелерін қарастырады жəне келесі шешімдердің бірін шығарады:
1) бағалау нəтижелерін бекітеді;
2) бағалау нəтижелерін қайта қарайды.
Бағалау нəтижелерін қайта қарау туралы шешім қабылдаған жағдайда Комиссия хаттамада 

тиісті түсіндірмемен бағаны түзетеді.
36. Кадрлар басқармасы бағалау нəтижелерімен ол аяқталған соң екі жұмыс күні ішінде 

«Б» корпусының қызметшісін таныстырады.
«Б» корпусының қызметшісін бағалау нəтижелерімен таныстыру жазбаша немесе элек-

тронды нысанда жүргізіледі.
«Б» корпусы қызметшісінің танысудан бас тартуы бағалау нəтижелерін оның қызметтік 

тізіміне енгізуге кедергі болмайды. Бұл жағдайда Кадрлар басқармасының қызметкері таны-
судан бас тарту туралы еркін нұсқада акт құрастырылады.

37. Осы Əдістеменің 34-тармағында көрсетілген құжаттар, сондай-ақ комиссия отырысының 
қол қойылған хаттамасы Кадрлар басқармасында сақталады.

7-тарау. Бағалау нəтижелеріне шағымдану
38. Комиссия шешіміне «Б» корпусы қызметшісінің мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 

уəкілетті органға немесе оның аумақтық департаментіне шағымдануы шешім шыққан күннен 
бастап он жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

39. Қабылданған шешім туралы ақпаратты мемлекеттік орган екі апта ішінде мемлекеттік 
қызмет істері жөніндегі уəкілетті органға жолданады.

40. «Б» корпусы қызметшісінің бағалау нəтижелері бойынша сот тəртібімен шағымдануға 
құқығы бар.

8-тарау. Бағалау нəтижелері бойынша шешім қабылдау
41. Бағалау нəтижелері бонус төлеу жəне оқыту бойынша шешім қабылдауға негіз бо-

лып табылады.
42. Бонустар «өте жақсы» жəне «тиімді» бағалау нəтижелері бар «Б» корпусы қызмет-

шілеріне төленеді.
43. «Б» корпусының қызметшісін оқыту (біліктілігін арттыру) жылдық бағалаудың қорытын-

дылары бойынша «Б» корпусы қызметшісінің қанағаттанарлықсыз болып танылған қызмет 
бағыты бойынша жүргізіледі.

«Б» корпусының қызметшісі Комиссия оның қызметін жылдық бағалаудың нəтижелерін 
бекіткеннен кейін үш ай ішінде біліктілікті жоғарылату курстарына жіберіледі.

44. «Қанағаттанарлықсыз» баға алған «Б» корпусының қызметшісі мемлекеттік əкімшілік 
лауазымға алғаш рет қабылданған тұлғаларға тəлімгер ретінде бекітілмейді.

45. «Б» корпусы қызметшісінің қатарынан екі жыл қорытындысы бойынша «қанағат-
танарлықсыз» мəндегі бағалау нəтижесі оны лауазымында төмендетуге негіз болып табы-
лады. Кез келген төмен тұрған бос лауазым болмаған жағдайда, «Б» корпусының қызметшісі 
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіпте жұмыстан босатылады.

46. «Б» корпусының қызметшілерін бағалаудың нəтижелері олардың қызметтік тізімдеріне 
енгізіледі.

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік қызметшілерінің жұмысын бағалау əдістемесіне 1-қосымша

Нысан

«Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік қызметшісінің жеке жұмыс жоспары

__________________________________ жыл
(жеке жоспар құрастырылатын кезең)

Қызметшінің (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
________________________________________________________
Қызметшінің лауазымы: 
________________________________________________________
Қызметшінің құрылымдық бөлімшесінің атауы:
________________________________________________________

№ р/с Мақсаттық көрсеткіштер* Күтілетін нəтижелер
1 Мақсаттық көрсеткіш 1 
2 Мақсаттық көрсеткіш 2 
3 Мақсаттық көрсеткіш 3
4 …

Ескертпе:
* Мақсаттық көрсеткіштер мемлекеттік органның стратегиялық мақсатына (мақсаттарына), 

олар болмаған жағдайда қызметшінің функционалдық міндеттеріне сəйкестігін есепке ала 
отыра анықталады.

Мақсаттық көрсеткіштердің саны төрттен көп емес, оның ішінде жартысы өлшенетін 
болуға тиіс.

Қызметші
___________________________
(тегі, аты-жөні)
күні _______________________
қолы ____________________

Тікелей басшы
___________________________
(тегі, аты-жөні)
күні _______________________
қолы ____________________ 

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік қызметшілерінің жұмысын бағалау əдістемесіне 2-қосымша

Нысан
Бағалау парағы

_____________________ тоқсан _____ жыл
(бағаланатын кезең)

Қызметшінің (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
________________________________________________________
Қызметшінің лауазымы: 
________________________________________________________
Қызметшінің құрылымдық бөлімшесінің атауы:
________________________________________________________
Лауазымдық міндеттерді орындау бағасы:

№ 
р/с

Қызметшінің өзін-өзі бағалауы Тікелей басшының бағалауы

Ескер-
ту

Көтерме-
ленетін 

көрсеткіштер 
мен қызмет 

түрлері 
туралы 

мəліметтер

Орындау 
тəртібін 

бұзу 
туралы 

мəлі-
меттер

Еңбек 
тəртібін 

бұзу 
туралы 

мəлі-
меттер

Көтерме-
ленетін 
көрсет-

кіштер мен 
қызмет 
түрлері 
туралы 

мəліметтер

Орындау 
тəртібін 
бұзу ту-

ралы 
мəліметтер

Еңбек 
тəртібін 
бұзу ту-

ралы 
мəліметтер 

1
2
3

Өзін-өзі бағалау нəтижесі: Бағалау нəтижесі:
Қызметші
___________________________
(тегі, аты-жөні)
күні _______________________
қолы ____________________

Тікелей басшы
___________________________
(тегі, аты-жөні)
күні _______________________
қолы ____________________

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік қызметшілерінің жұмысын бағалау əдістемесіне 3-қосымша

Нысан

Бағалау парағы

_________________ жыл
(бағаланатын жыл)

Қызметшінің (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
________________________________________________________
Қызметшінің лауазымы: 
________________________________________________________
Қызметшінің құрылымдық бөлімшесінің атауы:
________________________________________________________
Жеке жоспарды орындау бағасы:

№ 
р/с

Мақсаттық көрсеткіштің 
нəтижесі

Маңызы Қызметшінің 
өзін-өзі бағалау 

нəтижелері

Басшының 
бағалау 

нəтижелері

Ескерту

1 1 мақсаттық көрсеткіштің 
нəтижесі

2-ден 5 ке 
дейін 

2 2 мақсаттық көрсеткіштің 
нəтижесі 

2-ден 5 ке 
дейін 

3 3 мақсаттық көрсеткіштің 
нəтижесі 

2-ден 5 ке 
дейін

… 

Қызметші
___________________________
(тегі, аты-жөні)
күні _______________________
қолы ____________________

Тікелей басшы
___________________________
(тегі, аты-жөні)
күні _______________________
қолы ____________________

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік қызметшілерінің жұмысын бағалау əдістемесіне 4-қосымша

Нысан

Бағалау жөніндегі комиссия отырысының хаттамасы
______________________________________________________________

(мемлекеттік органның атауы)
______________________________________________________________

(бағалау түрі: тоқсандық /жылдық жəне бағаланатын кезең тоқсан жəне (немесе) жыл)
Бағалау нəтижелері

 № 
р/с 

Қызметшілердің 
тегі, аты, əкесінің 

аты (болған 
жағдайда)

Бағалау нəтижелері 
туралы мəлімет

Бағалау нəтижелері 
комиссиямен 
түзетілуі (бар 

болған жағдайда)

Комиссияның 
ұсыныстары

1.
2.
...

Комиссия қорытындысы:
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Тексерген:

Комиссияның хатшысы: ______________________Күні: _____________
 (тегі, аты-жөні, қолы)

Комиссияның төрағасы: ______________________Күні: ____________
 (тегі, аты-жөні, қолы)

Комиссияның мүшесі: ________________________Күні: _____________
 (тегі, аты-жөні, қолы)

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің 
2017 жылғы 26 қыркүйектегі №11-1-2/440 бұйрығына 2-қосымша

 
Қазақстан Республикасы шет елдердегі мекемелері

«Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің жұмысын 
бағалау əдістемесі

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Қазақстан Республикасы шет елдердегі мекемелері «Б» корпусының мемлекеттік 

əкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалаудың əдістемесі (бұдан əрі – Əдістеме) «Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан 
Республикасының Заңы 33-бабының 5-тармағына сəйкес əзірленді жəне Қазақстан Рес-
публикасы шет елдердегі мекемелері «Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің 
(бұдан əрі – «Б» корпусының қызметшілері) қызметін бағалау алгоритмін айқындайды.

2. «Б» корпусы қызметшілерінің қызметін бағалау (бұдан əрі – бағалау) олардың жұмыс 
тиімділігі мен сапасын анықтау үшін жүргізіледі.

3. Бағалау «Б» корпусы қызметшісінің атқаратын лауазымындағы қызметінің нəтижелері 
бойынша: 

1) тоқсан қорытындысы бойынша (тоқсандық бағалау) – бағаланып жатқан жылдағы есептік 
тоқсаннан кейінгі айдың онынан кешіктірмей (бағалануы оныншы желтоқсаннан кеш емес 
өткізілетін төртінші тоқсанды қоспағанда);

2) жыл қорытындысы бойынша (жылдық бағалау) – бағаланып жатқан жылдың жиырма 
бесінші желтоқсанынан кешіктірмей жүргізіледі.

«Б» корпусының қызметшісін бағалау оның нақты лауазымда орналасу мерзімі үш айдан 
кем болған жағдайда өткізілмейді.

«Б» корпусының əлеуметтік демалыстағы немесе еңбекке уақытша қабілетсіздігі кезеңіндегі 
қызметшілерінің бағалауы олар жұмысқа шыққаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде өтеді.

4. Тоқсандық бағалауды тікелей басшы жүргізеді жəне «Б» корпусы қызметшісінің 
лауазымдық міндеттерді орындауын бағалауға негізделеді.

Лауазымдық нұсқаулыққа сəйкес «Б» корпусы қызметшісі тікелей бағынатын тұлға, оның 
тікелей басшысы болып табылады.

5. Жылдық бағалау:
1) «Б» корпусы қызметшісінің есептік тоқсандардағы орта бағасынан;
2) Осы Əдістеменің 1-қосымшасына сəйкес «Б» корпусы қызметшісінің жеке жұмыс жоспа-

рын (бұдан əрі – жеке жоспар) орындау бағасынан құралады.
6. Қазақстан Республикасы шет елдердегі мекемелері (бұдан əрі – шет елдердегі ме-

кемелер) «Б» корпусы қызметшілерінің бағалауын өткізу үшін Қазақстан Республикасының 
Сыртқы істер министрі аймақтық белгілеріне, сонымен қатар «Б» корпусы қызметшілерінің 
функционалдық міндеттеріне қарай консулдық қызметкерлер жəне əкімшілік-техникалық 
қызметкерлер бойынша Бағалау жөніндегі комиссия (бұдан əрі – Бағалау жөніндегі комиссия) 
құрады, Министрліктің Кадрлар басқармасы (бұдан əрі – Кадрлар бақсқармасы) оның жұмыс 
органы болып табылады.

7. Бағалау жөніндегі комиссияның отырысы оның құрамының үштен екісінен астамы 
қатысқан жағдайда өкілетті болып есептеледі.

Бағалау жөніндегі комиссияның төрағасы не мүшесі болмаған жағдайда, оларды алмастыру 
Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрінің шешімі бойынша жүзеге асырылады.

8. Бағалау жөніндегі комиссияның шешімі ашық дауыс беру арқылы қабылданады.
9. Дауыс беру қорытындысы Бағалау жөніндегі комиссия мүшелерінің көпшілік дауысы-

мен айқындалады. Дауыс саны тең болған жағдайда, комиссия төрағасының дауысы шешуші 
болып табылады.

Бағалау жөніндегі комиссияның хатшысы ретінде Кадрлар басқармасының қызметшісі бо-
лып табылады. Бағалау жөніндегі комиссияның хатшысы дауыс беруге қатыспайды.

2-тарау. Жеке жоспарды құрастыру
10. Жеке жоспар «Б» корпусы қызметшісімен жəне оның тікелей басшысымен бірлесіп 

келесі жылдың оныншы қаңтарынан кешіктірілмей құрастырылады.
11. «Б» корпусының қызметшісін лауазымға осы Əдістеменің 10-тармағында көрсетілген 

мерзім өткеннен кейін тағайындалған жағдайда, атқаратын лауазымдағы «Б» корпусы 
қызметшісінің жеке жоспары оны лауазымға тағайындаған күннен бастап он жұмыс күні 
ішінде құрастырылады.

12. «Б» корпусының қызметшісінің жеке жоспарындағы мақсаттық көрсеткіштердің саны төрттен 
көп емес жəне олар нақты, өлшенетін, қолжетімді, белгілі бір орындау мерзімдермен болу қажет.

13. Жеке жоспар екі данада құрастырылады. Бір дана Кадрлар басқармасына беріледі. 
Екінші дана «Б» корпусы қызметшісінің құрылымдық бөлімше басшысында болады.

3-тарау. Бағалауды жүргізуге дайындық
14. Кадрлар басқармасы Бағалау бойынша комиссия төрағасының келісімімен бағалауды 

өткізу кестесін қалыптастырады.
Шет елдегі мекеменің кеңсе меңгерушісі немесе өзге уəкілетті тұлға бағалауға жататын 

«Б» корпусы қызметшісін жəне бағалауды іске асыратын тұлғаларды бағалау басталмастан 
күнтізбелік он күн бұрын бағалау туралы хабардар етуді қамтамасыз етеді жəне оларға бағалау 
парақтарын толтыру үшін жібереді.

4-тарау. Лауазымдық міндеттерді орындаудың тоқсандық бағалауы
15. Лауазымдық міндеттерді орындауды бағалау негізгі, көтермелеу жəне айыппұл бал-

дарынан құралады.
16. Қызметшінің өз лауазымдық міндеттерін орындағаны үшін негізгі балдар 100 балл 

деңгейінде белгіленеді.
17. Көтермелеу балдары ағымдағы жұмыстың орташа көлемінен асатын қызмет 

көрсеткіштері, сондай-ақ мазмұндық жəне/немесе ұйымдастырушылық жағынан күрделі болып 
табылатын қызмет түрлері үшін қойылады.

18. Əр көтермеленетін қызмет көрсеткіші мен түрі үшін «Б» корпусының қызметшісі тікелей 
басшымен бекітілген шəкілге сəйкес «+1»-ден «+5» баллға дейін иеленеді.

19. Айыппұл балдары орындау жəне еңбек тəртібін бұзғаны үшін қойылады.
20. Атқарушылық тəртібін бұзуға жоғары тұрған органдардың, Министрлік пен шет елдердегі 

мекемелердің басшылығының, тікелей басшының тапсырмаларын жəне бақылаудағы құжаттар 
мен жеке жəне заңды тұлғалардың өтініштерін орындау мерзімдерін бұзу жатады.

Атқарушылық тəртібін бұзу фактілері туралы ақпараттың дереккөздері ретінде шет елдегі 
мекеменің кеңсе меңгерушісі немесе өзге уəкілетті тұлғаның, «Б» корпусы қызметшісінің тікелей 
басшысының жəне Министрліктегі жетекшілік ететін департаменттің құжатпен дəлелденген 
мəліметі саналады.

21. Еңбек тəртібін бұзуға:
1) дəлелді себепсіз жұмысқа кешігу;
2) қызметшілердің қызметтік əдебін бұзуы жатады.
Еңбек тəртібін бұзу фактілері туралы ақпараттың дереккөздері ретінде Кадрлар 

басқармасының жəне «Б» корпусы қызметшісінің тікелей басшысының құжатпен дəлелденген 
мəліметі саналады.

22. Əр атқарушылық жəне еңбек тəртібін бұзғаны үшін «Б» корпусының қызметшісіне əр 
бұзу фактісі үшін «-2» мөлшерінде айыппұл балдары қойылады.

23. Лауазымдық міндеттердің орындалуын бағалауды жүргізу үшін «Б» корпусының 
қызметшісі тікелей басшыға осы Əдістеменің 2-қосымшасына сəйкес нысан бойынша 
толтырылған бағалау парағын келісу үшін ұсынады.

24. Тікелей басшы «Б» корпусы қызметшісінің еңбек жəне атқарушылық тəртібін бұзғаны 
туралы шет елдегі мекеменің кеңсе меңгерушісі немесе өзге уəкілетті тұлғамен берген 
мəліметтерін ескере отырып, бағалау парағында берілген деректердің растығын қарастырып, 
оған өзгертулер (болған жағдайда) енгізеді жəне онымен келіседі.

25. Тікелей басшы келіскеннен кейін, бағалау парағына «Б» корпусы қызметшісімен қол 
қойылады.

«Б» корпусы қызметшісінің бағалау парағына қол қоюдан бас тартуы құжаттарды Бағалау 
жөніндегі комиссияның отырысына жіберу үшін кедергі болмайды. Бұл жағдайда шет елдегі 
мекеменің кеңсе меңгерушісі немесе өзге уəкілетті тұлға жəне «Б» корпусы қызметшісінің 
тікелей басшысы еркін нысанда танысудан бас тарту туралы акт жасақтайды.

26. Қызметшінің тікелей басшысы «Б» корпусы қызметшісінің тоқсандық қорытынды бағасын 
келесі формула арқылы есептейді:

∑т=100+а-в,
мұндағы:
∑т – тоқсандық баға;
a – көтермелеу балдары;
в – айыппұл балдары.
27. Тоқсандық қорытынды баға келесі шəкіл бойынша қойылады: 80 баллдан төмен – 

«қанағаттанарлықсыз», 80-нен 105 (қоса алғанда) баллға дейін – «қанағаттанарлық», 106-дан 
130 баллға дейін (қоса алғанда) – «тиімді», 130 баллдан астам – «өте жақсы».

5-тарау. Жылдық бағалау
28. Жылдық бағалауды өткізу үшін «Б» корпусының қызметшісі тікелей басшыға келісу 

үшін осы Əдістеменің 3-қосымшасына сəйкес нысан бойынша толтырылған жеке жоспарды 
орындаудың бағалау парағын жолдайды.

29. Тікелей басшы бағалау парағын онда берілген мəліметтердің анықтылығы тұрғысынан 
қарастырып, түзету енгізеді (болған жағдайда) жəне оған келісім береді.

30. Жеке жоспардың орындалуын бағалау келесі шəкіл бойынша қойылады:
Жеке жоспармен көзделген мақсаттық көрсеткіштің орындалмағаны үшін 2 балл;
Мақсаттық көрсеткіштің жартылай орындалғаны үшін – 3 балл;
Мақсаттық көрсеткіштің орындалғаны (күтілетін нəтижеге қол жеткізгені) үшін – 4 балл;
Мақсаттық көрсеткіштің күтілетін нəтижесіне асыра қол жеткізгені үшін – 5 балл қойылады.
31. Тікелей басшымен келіскеннен кейін бағалау парағын «Б» корпусының қызметшісі 

растайды.
«Б» корпусы қызметшісінің бағалау парағына қол қоюдан бас тартуы құжаттарды Бағалау 

жөніндегі комиссияның отырысына жіберуге кедергі бола алмайды. Бұл жағдайда шет елдегі 
мекеменің кеңсе меңгерушісі немесе өзге уəкілетті тұлға жəне «Б» корпусы қызметшісінің тікелей 
басшысы танысудан бас тарту туралы еркін нысанда акт құрастырылады.

«Б» корпусы қызметшілерінің бағалау парақтары Кадрлар басқармасына жолданады: 
1) тоқсан қорытындысы бойынша – бағаланып жатқан жылдағы есептік тоқсаннан кейінгі 

айдың бірінен кешіктірмей (бағалануы бірінші желтоқсаннан кеш емес жолданатын төртінші 
тоқсанды қоспағанда);

2) жыл қорытындысы бойынша – бағаланып жатқан жылдың он бесінші желтоқсанынан 
кешіктірмей жолданады.

32. Кадрлар басқармасы «Б» корпусы қызметшісінің жылдық қорытынды бағасын келесі 
формула бойынша Бағалау жөніндегі комиссиялар отырысына дейін бес жұмыс күнінен 
кешіктірмей есептейді:

∑жыл=0.4 * ∑т. + 0,6 * ∑жж,
мұндағы:
∑жыл – жылдық баға;
∑т. – есептік тоқсандардың орта бағасы (орта арифметикалық мəн).
Бұл ретте тоқсандық бағалардың алынған орта арифметикалық мəні осы Əдістеменің 

27-тармағында көрсетілген шəкілді есепке ала отырып, бес балдық бағалар жүйесіне 
келтіріледі, атап айтқанда:

«қанағаттанарлықсыз» мəнге (80 баллдан төмен) – 2 балл,
«қанағаттанарлық» мəнге (80-нен 105 (қоса алғанда) баллға дейін) – 3 балл,
«тиімді» мəнге (106-дан 130 баллға (қоса алғанда) дейін) – 4 балл,
«өте жақсы» мəнге (130 баллдан астам) – 5 балл;
∑жж – жеке жоспарды орындау бағасы (орта арифметикалық мəн).
33. Жылдық қорытынды баға мынадай шəкіл бойынша қойылады: 3 баллдан төмен – 

«қанағаттанарлықсыз»; 3 баллдан бастап 3,9 (қоса алғанда) баллға дейін – «қанағаттанарлық»; 
4 баллдан бастап 4,9 (қоса алғанда) баллға дейін – «тиімді»; 5 балл – «өте жақсы».

6-тарау. Комиссияның бағалау нəтижелерін қарауы
34. Кадрлар басқармасы Комиссия төрағасымен келісілген кестеге сəйкес бағалау 

нəтижелерін қарау жөніндегі Комиссияның отырысын өткізуді қамтамасыз етеді.
Кадрлар басқармасы Комиссияның отырысына келесі құжаттарды:
1) толтырылған бағалау парақтарын;
2) «Б» корпусы қызметшісінің лауазымдық нұсқаулығын;
3) осы Əдістемеге 4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Бағалау комиссиясы отырысы 

хаттамасының жобасын тапсырады.
35. Комиссия бағалау нəтижелерін қарастырады жəне келесі шешімдердің бірін шығарады:
1) бағалау нəтижелерін бекітеді;
2) бағалау нəтижелерін қайта қарайды.
Бағалау нəтижелерін қайта қарау туралы шешім қабылдаған жағдайда Комиссия хаттамада 

тиісті түсіндірмемен бағаны түзетеді.
36. Кадрлар басқармасы қол қойылған хаттамаларды екі жұмыс күні ішінде шет елдердегі 

мекемелерге жолдайды, шет елдегі мекеменің кеңсе меңгерушісі немесе өзге уəкілетті тұлға 
екі жұмыс күні ішінде «Б» корпусының қызметшісін таныстырады.

«Б» корпусының қызметшісін бағалау нəтижелерімен таныстыру жазбаша немесе элек-
тронды нысанда жүргізіледі.

«Б» корпусы қызметшісінің танысудан бас тартуы бағалау нəтижелерін оның қызметтік 
тізіміне енгізуге кедергі болмайды. Бұл жағдайда шет елдегі мекеменің кеңсе меңгерушісі не-
месе өзге уəкілетті тұлғамен танысудан бас тарту туралы еркін нұсқада акт құрастырылады.

37. Осы Əдістеменің 34-тармағында көрсетілген құжаттар, сондай-ақ комиссия отырысының 
қол қойылған хаттамасы Кадрлар басқармасында сақталады.

7-тарау. Бағалау нəтижелеріне шағымдану
38. Комиссиялар шешімдеріне «Б» корпусы қызметшісінің мемлекеттік қызмет істері 

жөніндегі уəкілетті органға немесе оның аумақтық департаментіне шағымдануы шешім шыққан 
күннен бастап он жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

39. Қабылданған шешім туралы ақпаратты мемлекеттік орган екі апта ішінде мемлекеттік 
қызмет істері жөніндегі уəкілетті органға жолданады.

40. «Б» корпусы қызметшісінің бағалау нəтижелері бойынша сот тəртібімен шағымдануға 
құқығы бар.

8-тарау. Бағалау нəтижелері бойынша шешім қабылдау
41. «Б» корпусы қызметшісінің қатарынан екі жыл қорытындысы бойынша 

«қанағаттанарлықсыз» мəндегі бағалау нəтижесі оны лауазымында төмендетуге негіз бо-
лып табылады. Кез келген төмен тұрған бос лауазым болмаған жағдайда, «Б» корпусының 
қызметшісі заңнамамен белгіленген тəртіпте жұмыстан босатылады.

42. «Б» корпусының қызметшілерін бағалаудың нəтижелері олардың қызметтік тізімдеріне 
енгізіледі.

Қазақстан Республикасы шет елдердегі мекемелері «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік қызметшілерінің жұмысын бағалау əдістемесіне 1-қосымша

Нысан

«Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
қызметшісінің жеке жұмыс жоспары

__________________________________ жыл
(жеке жоспар құрастырылатын кезең)

Қызметшінің (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
________________________________________________________
Қызметшінің лауазымы: 
________________________________________________________
Қызметшінің құрылымдық бөлімшесінің атауы:
________________________________________________________

№ р/с Мақсаттық көрсеткіштер* Күтілетін нəтижелер
1 Мақсаттық көрсеткіш 1 
2 Мақсаттық көрсеткіш 2 
3 Мақсаттық көрсеткіш 3
4 …

Ескертпе:
* Мақсаттық көрсеткіштер мемлекеттік органның стратегиялық мақсатына (мақсаттарына), 

олар болмаған жағдайда қызметшінің функционалдық міндеттеріне сəйкестігін есепке ала 
отыра анықталады.

Мақсаттық көрсеткіштердің саны төрттен көп емес, оның ішінде жартысы өлшенетін 
болуға тиіс.

Қызметші
___________________________
(тегі, аты-жөні)
күні _______________________
қолы ____________________

Тікелей басшы
___________________________
(тегі, аты-жөні)
күні _______________________
қолы ____________________ 

Қазақстан Республикасы шет елдердегі мекемелері «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік қызметшілерінің жұмысын бағалау əдістемесіне 2-қосымша

Нысан
Бағалау парағы

_____________________ тоқсан _____ жыл
(бағаланатын кезең)

Қызметшінің (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
________________________________________________________
Қызметшінің лауазымы: 
________________________________________________________
Қызметшінің құрылымдық бөлімшесінің атауы:
________________________________________________________
Лауазымдық міндеттерді орындау бағасы:

№ 
р/с

Қызметшінің өзін-өзі бағалауы Тікелей басшының бағалауы

Ес-
кер-
ту

Көтермеленетін 
көрсеткіштер 
мен қызмет 

түрлері туралы 
мəліметтер

Орындау 
тəртібін 

бұзу 
туралы 

мəлі-
меттер

Еңбек 
тəртібін 

бұзу 
туралы 

мəлі-
меттер

Көтермеленетін 
көрсеткіштер 
мен қызмет 

түрлері туралы 
мəліметтер

Орындау 
тəртібін 

бұзу 
туралы 

мəлі-
меттер

Еңбек 
тəртібін 

бұзу 
туралы 

мəлі-
меттер 

1
2
3

Өзін-өзі бағалау нəтижесі: Бағалау нəтижесі:
Қызметші
___________________________
(тегі, аты-жөні)
күні _______________________
қолы ____________________

Тікелей басшы
___________________________
(тегі, аты-жөні)
күні _______________________
қолы ____________________

Қазақстан Республикасы шет елдердегі мекемелері «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік қызметшілерінің жұмысын бағалау əдістемесіне 3-қосымша

Нысан
Бағалау парағы

_________________ жыл
(бағаланатын жыл)

Қызметшінің (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
________________________________________________________
Қызметшінің лауазымы: 

________________________________________________________
Қызметшінің құрылымдық бөлімшесінің атауы:
________________________________________________________
Жеке жоспарды орындау бағасы:

№ 
р/с

Мақсаттық көрсеткіштің 
нəтижесі

Маңызы Қызметшінің 
өзін-өзі 
бағалау 

нəтижелері

Басшының 
бағалау 

нəтижелері

Ескерту

1 1 мақсаттық көрсеткіштің 
нəтижесі 2-ден 5 ке дейін 

2 2 мақсаттық көрсеткіштің 
нəтижесі 2-ден 5 ке дейін 

3 3 мақсаттық көрсеткіштің 
нəтижесі 2-ден 5 ке дейін

… 

Қызметші
___________________________
(тегі, аты-жөні)
күні _______________________
қолы ____________________

Тікелей басшы
___________________________
(тегі, аты-жөні)
күні _______________________
қолы ____________________

Қазақстан Республикасы шет елдердегі мекемелері «Б» корпусының мемлекеттік 
əкімшілік қызметшілерінің жұмысын бағалау əдістемесіне 4-қосымша

Нысан

Бағалау жөніндегі комиссия отырысының хаттамасы
______________________________________________________________

(мемлекеттік органның атауы)
______________________________________________________________

(бағалау түрі: тоқсандық /жылдық жəне бағаланатын кезең тоқсан жəне (немесе) жыл)
Бағалау нəтижелері

 № р/с 
Қызметшілердің 
тегі, аты, əкесінің 

аты (болған 
жағдайда)

Бағалау 
нəтижелері 

туралы 
мəлімет

Бағалау нəтижелері 
комиссиямен 

түзетілуі (бар болған 
жағдайда)

Комиссияның 
ұсыныстары

1.
2.
...

Комиссия қорытындысы:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Тексерген:

Комиссияның хатшысы: ______________________Күні: _____________
 (тегі, аты-жөні, қолы)

Комиссияның төрағасы: ______________________Күні: ____________
 (тегі, аты-жөні, қолы)

Комиссияның мүшесі: ________________________Күні: _____________
 (тегі, аты-жөні, қолы)

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 11 
қазанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15874 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ СПОРТ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 5 қазан            №267          Астана қаласы 

«Спорт түрлерін, спорт салаларын тану және спорт 
түрлерінің тізілімін қалыптастыру қағидаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт 

министрінің міндетін атқарушының 2014 жылғы 28 
қазандағы № 55 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

«Дене шынықтыру жəне спорт туралы» 2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасы 
Заңының 7-бабының 37) тармақшасына сəйкес бұйырамын: 

1. «Спорт түрлерін, спорт салаларын тану жəне спорт түрлерінің тізілімін қалаптастыру 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрінің 
міндетін атқарушының 2014 жылғы 28 қазандағы № 55 бұйрығына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9912 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесінде 2014 жылғы 19 желтоқсанда жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Спорт түрлерін, спорт салаларын тану жəне спорт 
түрлерінің тізілімін қалаптастыру қағидаларында:

1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«1-тарау. Жалпы ережелер»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтін өзгермейді:
«1. Осы Спорт түрлерін, спорт салаларын тану жəне спорт түрлеріннің тізілімін 

қалыптастыру қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) спорт түрлерін, спорт салаларын танудың 
жəне спорт түрлерінің тізілімін қалыптастырудың тəртібін айқындайды.»;

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын өзгермейді:
«2. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:
1) спорт саласы – айырым белгілері бар жəне өзінде бір немесе бірнеше спорттық жары-

стар түрі (бағдарламалары) қамтылатын спорт түрінің бір бөлігі;
2) спорт түрлерінің тізілімі – Қазақстан Республикасының аумағында дамып отырған 

спорт түрлері мен спорт салалары туралы қағаз жəне электрондық жеткізгіштерде тіркелген 
мəліметтерді қамтитын ақпараттық жүйе;

3) спорт түрі – жаттығу ортасы, жарыстастық қызметіндегі дене шынықтыру жаттығуларының 
немесе интеллектуалдық қабілеттердің жиынтығы жəне жарыстар қағидалары айырым белгiлерi 
болып табылатын спорттың құрамдас бөлiгi.»;

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. «Дене шынықтыру жəне спорт туралы» 2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасы 

Заңының 34-бабы 1-тармағына сəйкес Қазақстан Республикасының аумағында спорт түрлері 
мен спорт салаларын тануды дене шынықтыру жəне спорт саласындағы уəкілетті орган 
(бұдан əрі – уəкілетті орган) спорт түрлерінің тізіліміне (бұдан əрі – Тізілім) енгізу арқылы 
жүзеге асырады.»;

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтін өзгермейді:
«4. Спорт түрлерін, спорт саласының белгілеріне жататын жарыстар қағидаларының, 

жаттығу ортасының, жарысушылықтың, спортшылардың қатысуы, қолданылатын спорттық 
мүкəммалдың (қорғаныс құралдарын есепке алмағанда) жəне жабдықтың болуы, адамның дене 
жəне интеллектуалдық қабілеттерін дамыту, оның қозғалыс белсенділігін жетілдіру жəне салау-
атты өмір салтын қалыптастыру спорт түрін, спорт саласын тануға негіздеме болып табылады.»;

2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. Спорт түрлерін, спорт салаларын тану тəртібі»;
6-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) қолданылатын спорттық мүкəммаларды (қорғаныс құралдарын есепке алмағанда) жəне 

жабдықтарды (бар болса) қолданудың қысқаша сипаты қамтылған, өтінілетін спорт түрін, спорт 
саласын оқытудың бағдарламасы жəне əдістемесі;»;

8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтін өзгермейді:
«8. Уəкілетті орган құрамы кемінде бес адамнан тұратын тұрақты жұмыс істейтін комиссия 

(бұдан əрі – Комиссия) құрады. Комиссия отырысы Комиссия мүшелерінің жалпы санының 
кемінде 2/3-сі болған жағдайда өткізіледі.»;

10-тармақта: 
1) тармақшасына орыс тіліндегі мəтінде өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мəтін өзгермейді;
3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтін өзгермейді:
«3) егер өтінім берілген спорт түрінің, спорт саласының танылған спорт түрі, спорт 

саласының жарыс қағидасы мазмұнынан, жаттығу ортасынан, қолданылатын мүкəммаларды 
(қорғаныс құралдарын есепке алмағанда) мен жабдықтарынан елеулі өзгешеліктері болмаса.»;

3-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«3-тарау. Тізілімді қалаптастыру тəртібі»;
12-тармаққа орыс тіліндегі мəтінде өзгеріс енгізіледі, қазақ тіліндегі мəтін өзгермейді;
15-тармақта: 
бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтін өзгермейді: 
«15. Танылған спорт түрінің, спорт саласының нөмір – коды келесі төрт белгіден тұрады:»;
тармақшасында:
жетінші абзац мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтін өзгермейді:
«6 – паралимпиадалық спорт түрлері;»;
сегізінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«7 – сурдлимпиадалық спорт түрлері;».
2. Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігінің Спорт жəне дене 

шынықтыру істері комитеті заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелуін;
2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 

көшірмесін қағаз 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 бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін оны күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін 
мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберілуін;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігінің интернет-
ресурсында орналастыруды;

5) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 
2), 3) жəне 4) тармақшаларымен көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді 
Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігінің Заң қызметі департаментіне 
ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт 
жетекшілік ететін вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының
Мəдениет жəне спорт министрі А. МҰХАМЕДИҰЛЫ

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 
20 қазанда  Нормативтік  құқықтық  кесімдерді  мемлекеттік  тіркеудің 
тізіліміне №15921 болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 25 тамыз             №356         Астана қаласы

Республикалық және жергілікті маңызы бар мемлекеттік 
табиғи қаумалдарды және республикалық маңызы бар 

мемлекеттік қорық аймақтарын таратудың және олардың 
аумағын кішірейтудің жаратылыстану-ғылыми 

негiздемесінің жобаларын әзірлеу қағидаларын бекіту 
туралы

 «Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы» 2006 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан 
Республикасының Заңының 8-бабының 6-1) тармақшасына сəйкес бұйырамын:

 1. Қоса беріліп отырған Республикалық жəне жергілікті маңызы бар мемлекеттік табиғи 
қаумалдарды жəне республикалық маңызы бар мемлекеттік қорық аймақтарын таратудың 
жəне олардың аумағын кішірейтудің жаратылыстану-ғылыми негiздемесінің жобаларын 
əзірлеу қағидалары бекітілсін.

 2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман шаруашылығы жəне 
жануарлар дүниесі комитеті заңнамада белгіленген тəртіппен:

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

қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесінің ресми жариялау 
жəне Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне 
енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін; 

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

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

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

 Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары-
 Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрі А.МЫРЗАХМЕТОВ

«КЕЛІСІЛДІ»
 Қазақстан Республикасының  Энергетика министрі
 ________ Қ. Бозымбаев
 2017 жылғы 28 тамыз 

 Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары − Қазақстан 
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2017 жылғы 25 тамыздағы №356 

бұйрығымен бекітілген
 

Республикалық жəне жергілікті маңызы бар мемлекеттік табиғи қаумалдарды жəне 
республикалық маңызы бар мемлекеттік қорық аймақтарын таратудың жəне олардың 

аумағын кішірейтудің жаратылыстану-ғылыми негiздемесінің жобаларын əзірлеу 
қағидалары 

1-тарау. Жалпы ережелер
 1. Осы Республикалық жəне жергілікті маңызы бар мемлекеттік табиғи қаумалдарды 

жəне республикалық маңызы бар мемлекеттік қорық аймақтарын таратудың жəне олардың 
аумағын кішірейтудің жаратылыстану-ғылыми негіздемесінің жобаларын əзірлеу қағидалары 
«Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы» 2006 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы 
Заңының 8-бабының 6-1) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне республикалық жəне жергілікті 
маңызы бар мемлекеттік табиғи қаумалдарды жəне республикалық маңызы бар мемлекеттік 
қорық ай мақтарын таратудың жəне олардың аумағын кішірейтудің жаратылыстану-ғылыми 
негіз демесінің (бұдан əрі - жаратылыстану-ғылыми негіздеме) жобаларын дайындау тəртібін 
айқындайды.

 2-тарау. Республикалық жəне жергілікті маңызы бар мемлекеттік табиғи 
қаумалдарды жəне республикалық маңызы бар мемлекеттік қорық аймақтарын 

таратудың жəне олардың аумағын кішірейтудің жаратылыстану-ғылыми 
негiздемесінің жобаларын əзірлеу тəртібі

2. Жаратылыстану-ғылыми негіздеменің жобаларын əзірлеуді мамандандырылған ғылыми 
(ғылыми-зерттеу) жəне жобалау (жобалау-іздестіру) ұйымдары жүргізеді.

3. Республикалық жəне жергілікті маңызы бар мемлекеттік табиғи қаумалдарды жəне 
республикалық маңызы бар мемлекеттік қорық аймақтарын таратуға жəне олардың аумағын 
кішірейтуге бастамашылық жасаған мемлекеттік орган жаратылыстану-ғылыми негіздеменің 
жобасын əзірлеуді ұйымдастырады.

(Соңы. Басы 13-бетте) 

(Соңы 15-бетте) 
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4. Жеке немесе заңды тұлға республикалық жəне жергілікті маңызы бар мемлекеттік табиғи 
қаумалдар мен республикалық маңызы бар мемлекеттік қорық аймақтарын таратуға немесе 
олардың аумақтарын қысқартуға байланысты өзінің өтінішін құзыретіне өтініште көрсетілген 
қызмет мəселелері енетін мемлекеттік органға (бұдан əрі – мемлекеттік орган) енгізеді, онда 
ол 15 жұмыс күні ішінде қаралады.

5. Республикалық маңызы бар мемлекеттік табиғи қаумалдар мен республикалық маңызы 
бар мемлекеттік қорық аймақтарын тарату немесе олардың аумақтарын қысқарту туралы 
мəселені қарау орынды деп танылған жағдайда, мемлекеттік орган материалдарды (карталар, 
сызбалар, негіздемелер) ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы уəкілетті органға 
жібереді (бұдан əрі – уəкілетті орган).

 Жергілікті маңызы бар мемлекеттік табиғи қаумалдарды тарату немесе олардың 
аумақтарын қысқарту туралы мəселені қарау орынды деп танылған жағдайда, мемлекеттік орган 
материалдарды (карталар, сызбалар, негіздемелер) аумақтық тиесілігі бойынша облыстардың 
немесе республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органына (бұдан 
əрі – жергілікті атқарушы орган) жібереді.

6. Уəкілетті орган 15 жұмыс күні ішінде республикалық маңызы бар мемлекеттік табиғи 
қаумалдар мен республикалық маңызы бар мемлекеттік қорық аймақтарын тарату немесе 
олардың аумақтарын қысқарту жөніндегі ұсынысты қабылдамау туралы не бұл мəселені одан 
əрі қарау туралы шешім шығарады.

 Жергілікті атқарушы орган 15 жұмыс күні ішінде жергілікті маңызы бар мемлекеттік табиғи 
қаумалдарды тарату жөніндегі ұсынысты қабылдамау туралы не бұл мəселені одан əрі қарау 
туралы шешім шығарады.

7. Республикалық жəне жергілікті маңызы бар мемлекеттік табиғи қаумалдар мен 
республикалық маңызы бар мемлекеттік қорық аймақтарын тарату жəне олардың аумақтарын 
қысқарту ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы уəкілетті органның ұсынысы 
бойынша жаратылыстану-ғылыми негіздемеге мемлекеттік экологиялық сараптаманың оң 
қорытындысы негізінде жүзеге асырылады.

8. Уəкілетті орган не жергілікті орган оң шешім қабылдағаннан кейін уəкілетті орган 
республикалық жəне жергілікті маңызы бар мемлекеттік табиғи қаумалдар мен республикалық 
маңызы бар мемлекеттік қорық аймақтарын таратудың немесе олардың аумақтарын 
қысқартудың жаратылыстану-ғылыми негіздемесінің жобасын əзірлеуді жəне оның мемлекеттік 
экологиялық сараптамадан өтуін ұйымдастырады.

9. Республикалық жəне жергілікті маңызы бар мемлекеттік табиғи қаумалдар мен 
республикалық маңызы бар мемлекеттік қорық аймақтарын таратудың немесе олардың 
аумақтарын қысқартудың жаратылыстану-ғылыми негіздемесінің жобасын əзірлеуді белгіленген 
заңнамалық тəртіпте республикалық бюджет жəне (немесе) өзге де қаржыландыру көздерінен 
жүзеге асырылады

 10. Жаратылыстану-ғылыми негіздеме:
 1) зерттеліп отырған аумақтың табиғи кешендері мен онда орналасқан мемлекеттік табиғи-

қорық қоры объектілерінің бірегейлігін, маңыздылығын жəне ерекшелік сипатын бағалауды;
 2) зерттеліп отырған аумақтағы мемлекеттік табиғи-қорық қорының экологиялық жүйелері 

мен объектілерінің жай-күйін, оларды сақтау жəне қорғау жөніндегі тəуекелдерді, қатерлерді 
жəне шараларды;

3) зерттеліп отырған аумақтағы əлеуметтік-экономикалық жағдайларды бағалау мен 
республикалық жəне жергілікті маңызы бар мемлекеттік табиғи қаумалдар мен республикалық 
маңызы бар мемлекеттік қорық аймақтарын таратудың жəне олардың аумақтарын қысқартудың 
экологиялық жəне экономикалық орындылығы туралы тұжырымдарды;

 4) республикалық жəне жергілікті маңызы бар мемлекеттік табиғи қаумалдар мен 
республикалық маңызы бар мемлекеттік қорық аймақтарының аумақтары қысқартылған 
жағдайда – ерекше қорғалатын табиғи аумақтың құрамынан шығарылатын меншік иелері мен 
жер пайдаланушылардың жер учаскелерінің ұсынылып отырған шекараларын, шекаралардың 
сипаттамасын, координаталарын, санаттары мен көлемін;

 5) жер учаскелерін кейіннен пайдалану жəне қалпына келтіру туралы ұсыныстарды 
қамтиды.

11. Республикалық маңызы бар мемлекеттік табиғи қаумалдар мен республикалық маңызы 
бар мемлекеттік қорық аймақтарын таратудың жəне олардың аумақтарын қысқартудың 
жаратылыстану-ғылыми негіздемесінің жобасын мемлекеттік экологиялық сараптаманың оң 
қорытындысы болған жағдайда уəкілетті органның ведомствосы 10 жұмыс күні ішінде бекітеді.

 Жергілікті маңызы бар мемлекеттік табиғи қаумалдарды таратудың жəне олардың 
аумақтарын қысқартудың жаратылыстану-ғылыми негіздемесінің жобасын мемлекеттік 
экологиялық сараптаманың оң қорытындысы болған жағдайда жергілікті атқарушы орган 10 
жұмыс күні ішінде бекітеді.

12. Республикалық маңызы бар мемлекеттік табиғи қаумалдар мен республикалық маңызы 
бар мемлекеттік қорық аймақтарын таратудың жəне олардың аумақтарын қысқартудың 
жаратылыстану-ғылыми негіздемесі бекітілгеннен кейін уəкілетті орган 10 жұмыс күні ішінде 
Қазақстан Республикасының Үкіметі шешімінің тиісті жобасын əзірлейді. Жергілікті маңызы 
бар мемлекеттік табиғи қаумалдарды таратудың жəне олардың аумақтарын қысқартудың 
жаратылыстану-ғылыми негіздемесі бекітілгеннен кейін жергілікті атқарушы орган 10 күнтізбелік 
күн ішінде тиісті шешім қабылдайды.

13. Республикалық маңызы бар мемлекеттік табиғи қаумалдар мен республикалық маңызы 
бар мемлекеттік қорық аймақтарын тарату немесе олардың аумақтарын қысқарту Қазақстан 
Республикасының Үкіметі бекіткен республикалық маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи 
аумақтар тізбесіне тиісті өзгерістер енгізіліп жүзеге асырылады.

 Жергілікті маңызы бар мемлекеттік табиғи қаумалдарды тарату немесе олардың 
аумақтарын қысқарту жергілікті атқарушы орган бекіткен жергілікті маңызы бар ерекше 
қорғалатын табиғи аумақтардың тізбесіне тиісті өзгерістер енгізіліп жүзеге асырылады.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 
28 қыр күйекте Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №15802 болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 28 тамыз           №364          Астана қаласы

Басқа санаттардағы жерді орман қоры жеріне 
ауыстыру қағидаларын бекіту туралы

2003 жылғы 8 шілдедегі Қазақстан Республикасы Орман кодексінің 13-бабы 1-тармағының 
18-48) тармақшасын сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Басқа санаттардағы жерді орман қоры жеріне ауыстыру қағидалары 
бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман шаруашылығы жəне 
жануарлар дүниесі комитеті заңнамада белгіленген тəртіппен:

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

жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесінің ресми жариялау жəне 
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне 
енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

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

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

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Ауыл шаруашылығы вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары –
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрі А. МЫРЗАХМЕТОВ 

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қаржы министрі
_______________Б. Сұлтанов
2017 жылғы 30 қыркүйек

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі
_______________Т. Сүлейменов
2017 жылғы 26 қыркүйек

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Энергетика министрі
_______________Қ. Бозымбаев
2017 жылғы 20 қыркүйек

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – 
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 

2017 жылғы 28 тамыздағы № 364 бұйрығымен бекітілген

Басқа санаттардағы жерді орман қоры жеріне ауыстыру қағидалары
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Басқа санаттардағы жерді орман қоры жеріне ауыстыру қағидалары (бұдан əрі 
– Қағидалар) 2003 жылғы 8 шілдедегі Қазақстан Республикасы Орман кодексінің (бұдан əрі 
– Орман кодексі) 13-бабы 1-тармағының 18-48) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне басқа 
санаттағы жерлерді орман қоры жерлеріне ауыстыру тəртібін айқындайды.

2. Басқа санаттардағы жерді орман қоры жеріне ауыстыруды облыстардың, республикалық 
маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдары (бұдан əрі – жергілікті 
атқарушы орган) жүзеге асырады.

3. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады: 
1) мемлекеттік орман орналастыру ұйымы - Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі 

бойынша құрылған республикалық мемлекеттік қазыналық кəсіпорын;
2) орман шаруашылығы мемлекеттік мекемесі (бұдан əрі – орман мекемесі) – мемлекеттiк 

орман қорын күзету жəне қорғау, ормандарды молықтыру жəне орман өсiру, орман пайдалануды 
реттеу жөнiндегi іс-шараларды жүзеге асыру үшiн Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгiленген тəртiппен құрылған мекеме;

3) өтініш беруші – жеке тұлға, мемлекеттік емес заңды тұлға, орман шаруашылығы 
саласындағы уəкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшесі, мемлекеттік орман ор-
наластыру ұйымы.

4. Ені 10 метр жəне одан да көп, алаңы 0,05 гектар жəне одан да көп табиғи жəне (немесе) 
жасанды жолмен өскен ормандар көмкерген басқа санаттағы жерлер орман қоры жерлеріне 
ауыстырылуы мүмкін.

5. Осы Қағидалардың 4 тармағында көрсетілген басқа санаттардағы жерді мемлекеттік 
орман қоры жеріне, жеке меншікке немесе жеке тұлға, мемлекеттік емес заңды тұлғаларға ұзақ 
мерзімді пайдалануға берілген аталған учаскелер ауыстыруы мүмкін емес.

2-тарау. Басқа санаттардағы жерді орман қоры жеріне ауыстыру тəртібі
6. Өтініш беруші жер учаскесінің орналасқан жері бойынша еркін нысанда жергілікті 

атқарушы органға өтініш береді.
Орман кодексінің 6-бабының 4-тармағында көрсетілген, жеке жəне мемлекеттік емес 

заңды тұлғаларға жеке меншікке немесе ұзақ мерзімді жер пайдалануға берілген екпелер 
орналасқан жер учаскелері олардың өтініші бойынша жеке меншік орман қоры жерлеріне 
ауыстырылуы мүмкін.

Жеке немесе мемлекеттік емес заңды тұлғаларға жер пайдалануға берілмеген, мемлекет 
меншігіндегі жер учаскелері орман шаруашылығы саласындағы уəкілетті орган ведомствосының 
аумақтық бөлімшесінің немесе мемлекеттік орман орналастыру ұйымының өтініші бойынша 
мемлекеттік орман қоры жерлеріне ауыстырылуы мүмкін.

Жеке жəне мемлекеттік емес заңды тұлғаларға жеке меншікке немесе жер пайдалануға 
берілген жер учаскелері 2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасының Жер кодексіне 
сəйкес жеке меншік немесе жер пайдалану құқығы тоқтатылғаннан кейін, осы Қағидаларда 
белгіленген тəртіппен мемлекеттік орман қоры жеріне ауыстырылуы мүмкін.

7. Жергілікті атқарушы орган өтініш келіп түскен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы 
Қағиадаларға қосымшаға сəйкес нысан бойынша орман қоры жерлерінің санатына ауыстыру 
үшін жер учаскесін таңдау туралы акт (бұдан əрі – учаске таңдау туралы акт) ресімдеу үшін 
өтініштің көшірмесін орман мекемесіне жібереді.

Орман мекемесі өтініш берушімен бірлесіп өтініштің көшірмесі келіп түскен күннен бастап он 
жұмыс күні ішінде учаскені таңдау туралы акт жасап, оны жергілікті атқарушы органға жібереді.

8. Басқа санаттардағы жерді орман қоры жеріне ауыстыру туралы мəселені қарау үшін 
жергілікті атқарушы орган құрамында кемінде 5 мүшесі бар комиссия құрады. 

Комиссия құрамына жергілікті атқарушы органның: орман шаруашылығы, жер қатынастары, 
экология мəселелеріне жетекшілік ететін өкілдері, сондай-ақ үкіметтік емес ұйымдардың 
өкілдері енгізіледі.

Комиссияның жұмыс органы жергілікті атқарушы органның орман шаруашылығы 
саласындағы функцияларды жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

9. Облыс (республикалық маңызы бар қала, астана) əкімінің орман шаруашылығына 
жетекшілік ететін орынбасары комиссия төрағасы болып тағайындалады.

10. Комиссия жергілікті атқарушы орган учаскені таңдау туралы актіні алған күннен бастап 
он бес жұмыс күні ішінде жер учаскелерін ауыстыру мəселесі бойынша уəжді жазбаша оң не-
месе теріс қорытынды беріп, оны жергілікті атқарушы органға жібереді. 

Қорытындыда басқа санаттардағы жерді орман қоры жеріне ауыстырудың мақсаттары, 
басқа санаттардағы жерді орман қоры жеріне ауыстыру қажеттігінің талдамасы, оларды кейін-
нен орман қоры жерлерінің құрамында пайдаланудың орындылығы жəне басқа да мəлі меттер 
көрсетіледі. Комиссия қорытындысы хаттамалық шешім нысанында екі данада жасалады.

11. Комиссияның теріс қорытындысы болған жағдайда жергілікті атқарушы орган өтініш 
берушіге жазбаша уəжді бас тарту береді.

12. Жергілікті атқарушы орган комиссияның оң қорытындысы негізінде қорытындыға қол 
қойылған сəттен бастап он жұмыс күні ішінде басқа санаттағы жерлерді орман қоры жерлеріне 
ауыстыру туралы қаулы шығарады. Қаулыда орман қорына берілетін учаскелер алаңы, орман 
иелену құқығы берілетін орман мекемесі, жеке немесе заңды тұлға көрсетіледі.

13. Басқа санаттардағы жерлер орман қоры жерлеріне ауыстырылған жағдайда жергілікті 
атқарушы орган қаулы қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде оны мемлекеттік ор-
ман қоры учаскесін Орман кодексінің 22-бабының 2-тармағында көрсетілген мемлекеттік заңды 
тұлғаларға орман иелену құқығымен беру жəне мемлекеттік орман қорын Орман кодексінің 
45-бабына сəйкес санаттарға жатқызу мəселелері бойынша Қазақстан Республикасы Үкіметі 
шешімінің жобасын əзірлеу үшін мынадай құжаттарды қоса бере отырып, орман шаруашылығы 
саласындағы уəкілетті органға жібереді:

1) учаскені таңдау туралы акт;
2) орман мекемесі басшысының жазбаша келісімі;
3) орман мекемесі қарамағындағы мемлекеттік органның жазбаша келісімі;
4) орман шаруашылығы саласындағы уəкілетті орган ведомствосының аумақтық 

бөлімшесінің жазбаша келісімі;
5) комиссияның оң қорытындысы;
6) басқа санаттағы жерлерді орман қоры жерлеріне ауыстыру туралы жергілікті атқарушы 

орган қаулысының көшірмелері.
14. Орман шаруашылығы саласындағы уəкілетті орган осы Қағидалардың 12-тармағында 

көрсетілген материалдар келіп түскен күннен бастап бір ай ішінде Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің тиісті шешімінің жобасын əзірлеп, оны мүдделі мемлекеттік органдарға келісімге 
жолдайды.

Басқа санаттағы жерлерді орман қоры жерлеріне ауыстыру қағидаларына қосымша

 Нысан

Орман қоры жері санатына ауыстыру үшін 
жер учаскесін таңдау туралы 

акті

Қазақстан Республикасы _________________ облысы ________ ауданы

Ереже негізінде əрекет етуші орман шаруашылығы мемлекеттік мекемесінің өкілі 
_____________________________________________________________________________

 (лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда)
бір тараптан, жəне жер учаскесінің меншік иесі, жер пайдаланушы, орман шаруашылығы 

саласындағы уəкілетті орган ведомствосы аумақтық бөлімшесінің немесе мемлекеттік орман 
орналастыру ұйымының өкілі (бұдан əрі – өтініш беруші) (қажеттісінің асты сызылсын) _____

____________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________ 

 (лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда) 
екінші тараптан, төмендегілер туралы осы актіні жасасты:__________________________
____________________________________________________________________________ 

 (өтініш берушінің атауы немесе тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда) 
келіп түскен өтінішке сəйкес көрсетілген учаскеге тұрған күйінде зерттеп-қарау жүргізілді. 
Зерттеп-қарау кезінде мыналар анықталды:

1. Учаске _____________________________________________орналасқан. 
   (жергілікті жердің атауы) 
2. Зерттеп-қаралған учаскенің алаңы _________________ гектар,
оның ішінде:
орман көмкерген орманды алаң ____________ гектар,
орман көмкермеген орманды алаң __________ гектар, 
алқаптар ________________ гектар,
шабындықтар ____________ гектар, 
жайсыз жерлер (батпақты жерлер жəне басқалар) ______ гектар,
жайылымдар _________ гектар, 
жолдар ______________ гектар,
өзге жерлер __________ гектар. 
3. Орман көмкерген алаң мыналардан тұрады:

 Тұрған 
жері

Учаскенің 
координа-

талары

Орналасқан 
жердің си-

паты
Учаске 
алаңы Құрамы

Жас 
сыны-

бы
Жуан-
дығы

Сүрек қоры
кəделік отын

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4. зерттеп-қаралған учаске ______________ өзенінің жиегі шекарасында орналасқан, оны 
орман қорына қосу жоларалықтар жасамайды.

5. Жер учаскесі сипаттамаларына сəйкес келетін орман қорының санаты _____________
___________________________________________________________________________
6. Учаскенің орман шаруашылығы ерекшеліктері___________________________________
____________________________________________________________________________
7. Учаске мəлімделген мақсаттар үшін жарамды (жарамсыз), мынадай топырақтық-

геологиялық сипаттамаға ие:______________________________________________________
___________________________________________________________________________
8. Əкімшілік ауданның ормандылығы____________________________________________
Қолдары:
орман шаруашылығы мемлекеттік мекемесінің өкілі: _______________________________
___________________________________________________________________________

 (лауазымы, қолы, тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда)) 
өтініш беруші:_________________________________________________________________

 (лауазымы, қолы, тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда))
Жасалған күні_____________________

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 
17 қазанда  Нормативтік  құқықтық  кесімдерді  мемлекеттік  тіркеудің 
тізіліміне №15901 болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 25 қыркүйек         №403           Астана қаласы 

 «Тіркеу және өндірістік сынақтар өткізуге арналған 
өсімдіктерді қорғаудың тіркелмеген құралдарын, 

сондай-ақ лицензиялаусыз қайта анықталған карантиндік 
зиянды ағзаның ошақтарын жоюға арналған өсімдіктерді 
қорғаудың тіркелмеген құралдарының шектелген санын 

әкелудің орындылығы туралы Кеден одағына мүше 
мемлекеттердің уәкілетті органының қорытындысын 

беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентін бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 

министрінің 2015 жылғы 9 қыркүйектегі №15-02/810 
бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

бұйырамын:
1. «Тіркеу жəне өндірістік сынақтар өткізуге арналған өсімдіктерді қорғаудың тіркелмеген 

құралдарын, сондай-ақ лицензиялаусыз қайта анықталған карантиндік зиянды ағзаның 
ошақтарын жоюға арналған өсімдіктерді қорғаудың тіркелмеген құралдарының шектелген 
санын əкелудің орындылығы туралы Кеден одағына мүше мемлекеттердің уəкілетті органының 
қорытындысын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 9 қыркүйектегі № 15-02/810 
бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12176 болып 
тіркелген, 2015 жылғы 26 қазанда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) 
мынадай өзгерістер енгізілсін:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Еуразиялық экономикалық комиссия алқасының шешіміне сəйкес тіркеу (ұсақмөлдекті жəне 

өндірістік) сынақтарын жəне (немесе) ғылыми зерттеулер жүргізу үшін өсімдіктерді қорғаудың 
тіркелмеген құралдарының (пестицидтердің) үлгілерін əкелуге арналған қорытынды (рұқсат 
құжаты) беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентін бекіту туралы»;

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қоса беріліп отырған «Еуразиялық экономикалық комиссия алқасының шешіміне сəйкес 

тіркеу (ұсақмөлдекті жəне өндірістік) сынақтарын жəне (немесе) ғылыми зерттеулер жүргізу үшін 
өсімдіктерді қорғаудың тіркелмеген құралдарының (пестицидтердің) үлгілерін əкелуге арналған 
қорытынды (рұқсат құжаты) беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті бекітілсін.»;

Көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Тіркеу жəне өндірістік сынақтар өткізуге арналған 
өсімдіктерді қорғаудың тіркелмеген құралдарын, сондай-ақ лицензиялаусыз қайта анықталған 
карантиндік зиянды ағзаның ошақтарын жоюға арналған өсімдіктерді қорғаудың тіркелмеген 
құралдарының шектелген санын əкелудің орындылығы туралы Кеден одағына мүше 
мемлекеттердің уəкілетті органының қорытындысын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
регламентінде; 

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Еуразиялық экономикалық комиссия алқасының шешіміне сəйкес тіркеу (ұсақмөлдекті жəне 

өндірістік) сынақтарын жəне (немесе) ғылыми зерттеулер жүргізу үшін өсімдіктерді қорғаудың 
тіркелмеген құралдарының (пестицидтердің) үлгілерін əкелуге арналған қорытынды (рұқсат 
құжаты) беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті;

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. «Еуразиялық экономикалық комиссия алқасының шешіміне сəйкес тіркеу (ұсақмөлдекті 

жəне өндірістік) сынақтарын жəне (немесе) ғылыми зерттеулер жүргізу үшін өсімдіктерді 
қорғаудың тіркелмеген құралдарының (пестицидтердің) үлгілерін əкелуге арналған қорытынды 
(рұқсат құжаты) беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметін (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет) Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 15 шілдедегі № 
15-02/654 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12088 
болып тіркелген) бекітілген «Еуразиялық экономикалық комиссия алқасының шешіміне сəйкес 
тіркеу (ұсақмөлдекті жəне өндірістік) сынақтарын жəне (немесе) ғылыми зерттеулер жүргізу 
үшін өсімдіктерді қорғаудың тіркелмеген құралдарының (пестицидтердің) үлгілерін əкелуге 
арналған қорытынды (рұқсат құжаты) беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
(бұдан əрі – Стандарт) негізінде Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 
Агроөнеркəсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитеті (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
беруші) көрсетеді.»;

6-тармақтың төртінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«көрсетілетін қызметті алушы өтініште жəне көрсетілетін қызметті алушының құжаттарында 

көрсеткен мəліметтердің көрсетілетін қызметті алушы бекіткен пестицидтерге (улы 
химикаттарға) тіркеу (ұсақ мөлдекті жəне өндірістік) сынақтарын жүргізу жоспарларына 
сəйкес келуі;

1-қосымша көрсетілетін мемлекеттік қызмет регламентіне осы бұйрықтың қосымшаға 
сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;

көрсетілген мемлекеттік қызмет регламентіне 2-қосымшаның оң жақ жоғары бұрыштағы 
мəтіні мынадай редакцияда жазылсын:

«Еуразиялық экономикалық комиссия алқасының шешіміне сəйкес тіркеу (ұсақмөлдекті жəне 
өндірістік) сынақтарын жəне (немесе) ғылыми зерттеулер жүргізу үшін өсімдіктерді қорғаудың 
тіркелмеген құралдарының (пестицидтердің) үлгілерін əкелуге арналған қорытынды (рұқсат 
құжаты) беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша».

2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Ветеринариялық жəне 
фитосанитариялық қауіпсіздік департаменті заңнамада белгіленген тəртіппен:

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

жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесінің ресми жариялау жəне 
Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне 
енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

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

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

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Ауыл шаруашылығы вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – 
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрі А.МЫРЗАХМЕТОВ

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 
2017 жылғы 16 қазанда Нормативтік құқықтық кесімдерді 
мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15897 болып енгізілді.

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары –
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 

2017 жылғы 25 қыркүйектегі 403 бұйрығына қосымша

«Еуразиялық экономикалық комиссия алқасының шешіміне сəйкес тіркеу 
(ұсақмөлдекті жəне өндірістік) сынақтарын жəне (немесе) ғылыми зерттеулер жүргізу 

үшін өсімдіктерді қорғаудың тіркелмеген құралдарының (пестицидтердің) үлгілерін 
əкелуге арналған қорытынды (рұқсат беру құжатын) беру» мемлекеттік қызмет 

регламетіне 1-қосымша

«Еуразиялық экономикалық комиссия алқасының шешіміне сəйкес тіркеу 
(ұсақмөлдекті жəне өндірістік) сынақтарын жəне (немесе) ғылыми зерттеулер жүргізу 
үшін өсімдіктерді қорғаудың тіркелмеген құралдарының (пестицидтердің) үлгілерін 

əкелуге арналған қорытынды (рұқсат құжаты) беру» мемлекеттік қызметті көрсетудің 
бизнес процестері анықтамалығы

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 
16 қазанда  Нормативтік  құқықтық  кесімдерді  мемлекеттік  тіркеудің 
тізіліміне №15897 болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ СТАТИСТИКА 

КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 3 ақпан           №26          Астана қаласы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі әзірлеген 
ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық 
нысаны мен оны толтыру жөніндегі нұсқаулықты бекіту 

туралы

«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы 
Заңының 12-бабының 3) жəне 8) тармақшаларына, сонымен қатар Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2014 жылғы 24 қыркүйектегі № 1011 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігі туралы ереженің 17-тармағы 260) тармақшасына сəйкес 
бұйырамын:

1. Мыналар: 
1) «Үкіметтік жəне мемлекет кепілдік берген қарыздарды, мемлекет кепілгерлігімен берілетін 

қарыздарды игеру жəне өтеу туралы есеп» (коды 7781201, индексі 1-ОПЗ, кезеңділігі айлық) 
ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрыққа 1-қосымшаға 
сəйкес;

2) «Үкіметтік жəне мемлекет кепілдік берген қарыздарды, мемлекет кепілгерлігімен берілетін 
қарыздарды игеру жəне өтеу туралы есеп» (коды 7781201, индексі 1-ОПЗ, кезеңділігі айлық) 
ведомстволық статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық 
осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес бекітілсін.

2. «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі əзірлеген ведомстволық статистикалық 
байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2012 жылғы 3 мамырдағы 
№ 104 бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7691 
болып тіркелген, 2012 жылғы 14 тамызда Қазақстан Республикасының орталық атқарушы 
жəне өзге де орталық мемлекеттік органдарының актілері жинағында № 10 жарияланған) 
күші жойылды деп танылсын. 

3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің 
Статистикалық қызметті жоспарлау басқармасы Заң басқармасымен бірлесіп заңнамада 
белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін; 
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде қазақ жəне 

орыс тілдерінде баспа жəне электрондық түрдегі оның көшірмесін «Республикалық құқықтық 
ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына 
ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкіне енгізу үшін жіберілуін;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін 
мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялануға жіберілуін;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

4. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің 
Статистикалық қызметті жоспарлау басқармасы осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігі Статистика комитетінің құрылымдық бөлімшелері мен аумақтық орган-
дарына жұмыс бабында басшылыққа алу үшін жеткізсін.

5. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.

6. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі 
Статистика комитетінің төрағасы Н.АЙДАПКЕЛОВ 

 
«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасы Қаржы министрі
_____________ Б.Сұлтанов 
2017 жылғы 13 ақпан

Мемлекеттік статистика органдары  Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика
құпиялылығына кепілдік береді министрлігінің Статистика комитеті 
Конфиденциальность гарантируется  төрағасының
органами государственной статистики  2017 жылғы 3 ақпандағы №26 бұйрығына 
Ведомстволық статистикалық 1-қосымша
байқаудың статистикалық нысаны 
Статистическая форма ведомственного Приложение 1 к приказу Председателя
статистического наблюдения  Комитета по статистике Министерства   
   национальной экономики Республики Казахстан 
   от 3 февраля  2 017 года № 26

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігіне жəне Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкіне тапсырылады
Представляется Министерству финансов Республики Казахстан и Национальному Банку 
Республики Казахстан 

Статистикалық нысан www.minfi n.gov.kz сайтынан алуға болады.
Статистическую форму можно получить на сайте www.minfi n.gov.kz

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық 
деректерді ұсыну жəне бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде 
ұсынбау «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 
497-бабында көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады.
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соот-
ветствующие органы государственной статистики в установленный срок являются администра-
тивными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан 
«Об административных правонарушениях».

Статистикалық нысан коды 7781201 Үкіметтік жəне мемлекет кепілдік берген
Код статистической формы 7781201 қарыздарды, мемлекет кепілгерлігімен берілетін
   қарыздарды игеру жəне өтеу туралы есеп
1-ОПЗ    Отчет об освоении и погашении 
   правительственных и гарантированных
   государством займов, займов под 
   поручительство государства

Айлық  Есепті кезең   ай             жыл
Месячная   Отчетный период месяц              год

Екінші деңгейдегі банктер,  банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асы-
ратын ұйымдар, инфрақұрылымдық облигация ұстаушылардың өкілдері ұсынады.
Представляют банки второго уровня, организации, осуществляющие отдельные виды бан-
ковских операций, держатели инфраструктурных облигаций 

Тапсыру мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 5-күніне дейін 
С рок представления: до 5 числа месяца после отчетного месяца

БСН коды
Код БИН 

1. Үкіметтік сыртқы жəне мемлекет кепілдік берген қарыздарды игеру, өтеу жəне 
қызмет көрсету туралы ақпарат

 Информация об освоении, погашении и обслуживании правительственных внешних и 
гарантированных государством займов

(валюта бірлігінде)
(в единицах валют)

Жол 
коды 
Код 
стро-
ки

Кредиттік желінің 
атауы жəне 
оның əрекет ету 
кезеңі (игеруді 
бастау күні жəне 
өтеудің түпкі 
мерзімі), қарыз 
шартының нөмірі 
Наименование 
кр едитной линии 
и период ее дей-
ствия (дата на-
чала освоения и 
конечного срока 
погашения), номер 
договора займа

Қарыз 
алушының 
атауы 
Наименова- 
ние заем-
щика

Креди-
тордың 
атауы 
Наимено-
вание 
креди-
тора

Қарыз 
валюта-
сының 
атауы 
Наимено-
вание 
валюты 
займа

Қарыз 
сомасы 
Сумма 
займа

Қарыз 
қаражатының 
игерілгені (түсуі) 
Освоено (посту-
пление) средств 
займа

есепті 
айдың 
басына 
на нача-
ло от-
четного 
месяца

есепті 
айда 
в от-
четном 
месяце

А Б В Г Д 1 2 3

1 Үкіметтік сыртқы қарыздар
Правительственные внешние займы

1.1*
Барлығы
Всего

2 Мемлекет кепілдік берген сыртқы қарыздар
Гарантированные государством внешние займы

2.1*
Барлығы
Всего

3 Мемлекет кепілдік берге н ішкі қарыздар 
Гарантированные государством внутренние займы

3.1*
Барлығы
Всего

4 Жиыны
Итого Х Х Х

 Ескертпе:
 Примечание:
 * осында жəне бұдан əрі - қажет болғанда жолды қосу
 * здесь и далее - при необходимости добавить строки

Қарыз қаражаттарын 
игеру болжамы 
Прогноз освоения 
средств займа

Кү
ші

 жо
йы

лғ
ан

 со
ма

 Ан
ну

ли
ро

ва
нн

ая
 су

мм
а Өтелген негізгі бо-

рыш Погашено основ-
ного долга

Ес
еп

ті 
ай

ды
ң с

оң
ын

а қ
ар

 ыз
 бо

йы
нш

а н
егі

згі
 бо

ры
ш-

ты
ң 

қа
л-д

ығ
ы 

Ос
та

-то
к о

сн
ов

-но
го 

до
лга

 по
 за

йм
у н

а к
он

ец
 от

-
че

тн
ого

 ме
ся

ца

Төленген сыйақы 
төлемдері
Выплачено платежей 
вознаграждения

Төленген ілеспе 
төлемдер 
Выплачено сопут-
ствующих платежей

келесі 
айда в 
следу-
ющем 
месяце

жылдың 
соңына 
дейін**
до конца 
года**

есепті 
айдың ба-
сына 
на начало 
отчетного 
месяца

есепті 
айда в 
отчетном 
месяце

есепті 
айдың 
басына 
на начало 
отчетного 
мес яца

есепті 
айда в 
отчетном 
месяце

есепті 
айдың 
басына 
на начало 
отчетного 
месяца

есепті 
айда в 
отчет-
ном 
месяце

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 
 Ескертпе:
 Примечание:
 ** қарыз қаражатының келесі айда жəне жылдың соңына дейін игерілу болжамы 

көрсетіледі (4-бағанда көрсетілген соманы есептемегенде)
 ** отражается прогноз освоения средств займа в следующем месяце и до конца года (без 

учета сумм, отраженных в графе 4)

Борышты өтеу 
жəне оған қызмет 
көрсету жөніндегі 
төлемдердің бол-
жамды жалпы сома-
сы Прогнозируемая 
общая сумма плате-
жей по погашению и 
обслуживанию долга

Мерзімі өткен берешектің жалпы сомасы Общая сумма просро-
ченной задолженности по

мерз імінде өтелмеген негізгі 
борыш бойынша основному 
долгу не погашенному в срок

мерзімінде өтелмеген негізгі 
борышқа қызмет көрсету бой-
ынша  обслуживанию долга не 
погашенного в срок

келесі 
айда в 
следу-
ющем 
месяце

жылдың 
соңына 
дейін до 
конца года

есепті айдың 
басына на на-
чало отчетного 
месяца

есепті айда 
в отчетном 
месяце

есепті айдың 
басына на на-
чало отчетного 
месяца

есепті айда в 
отчетном ме-
сяце

14 15 16 17 18 19

Орындаушы (тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда), қолы)_________________
Исполнитель (фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись)

Бас бухгалтер (тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда), қолы)_______________
Главный бухгалтер (фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись)

 Басшы (тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда), қолы)________________
___________________________________________ М.О 

Руководитель (фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись) М.П.

Жұмыс телефоны ____________________________________ 
Рабочий телефон 

1.1. 20___ жылғы үкіметтік жəне мемлекет кепілдік берген қарыз қаражаттарының 
игерілу талдамасы

 Расшифровка освоения средств правительственных и гарантированных государством 
займов за _____________ 20___года

 (валюта бірлігінде)
(в единицах валют)

Жол 
коды 
Код 
строки

Кр
ед

ит
 ж

ел
іс

ін
ің

 а
та

уы
, 

қа
 ры

з ш
ар

ты
ны

ң 
нө

мі
рі

 
На

им
ен

ов
ан

ие
 кр

ед
ит

но
й 

ли
ни

и,
 н

ом
ер

 д
ог

ов
о-

ра
 за

йм
а

Ва
лю

та
 а

та
уы

 
На

им
ен

ов
ан

ие
 в

ал
ют

ы

Келісімшарт 
Контракт

Есепті 
кезеңнің 
басында 
игерілгені 
Освоено 
на начало 
отчетного 
периода

Есепті кезеңде 
игерілгені Освоено в 
отчетном периоде

Ес
ке

рт
пе

 П
ри

ме
ча

ни
е

нөмірі 
но-
мер

рəсімдеу 
күні дата 
оформле-
ния

күні дата сомасы 
сумма

А Б В 1 2 3 4 5 6
1
2
3

Бас бухгалтер (тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда), қолы)______________
Главный бухгалтер (фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись)

Жауапты орындаушы (тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда), қолы)_______
Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись)

1.2. 20__ жылғы үкіметтік жəне мемлекет кепілдік берген борышты өтеу жəне қызмет 
көрсету төлемдерінің талдамасы

 Расшифровка платежей по погашению и обслуживанию правительственного и гаранти-
рованного государством долга за _____________ 20___года

(валюта бірлігінде)
(в единицах валют)

Жол 
коды 
Код 
стро-
ки

Кредит 
 желісінің ата-
уы, қарыз 
шартының 
нөмірі 
Наименование 
кредитной ли-
нии, номер дого-
вора займа

Ва
лю

та
 а

та
уы

 Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
ва

лю
ты

Тө
ле

мд
ер

ді
ң 

жа
лп

ы
 с

ом
ас

ы
 

О
бщ

ая
 с

ум
ма

 п
ла

те
же

й

Төлем түрі (мақсаты) 
 Вид (назначение) пла-
тежа

Тө
ле

м 
кү

ні
 Д

ат
а 

пл
ат

еж
а

Тө
ле

м 
со

ма
сы

 С
ум

ма
 п

ла
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жа

Тө
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мд
і қ
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нд

ы
ру

 кө
зі 

Ис
то
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ик

 ф
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ва
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я 

пл
ат
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а

М
ер

зім
і ө

тк
ен

 тө
ле

м 
үш

ін
 

ай
ы

пп
ұл

 с
ом

ас
ы

 С
ум

ма
 ш

тр
аф

а 
за

 п
ро

ср
оч

ку
 п

ла
те

жа

А Б В 1 2 3 4 5 6

1*

Негізгі борыш 
Основной долг
Сыйақы 
Вознаграждение
Өңдеу жөніндегі ко-
миссия Комиссия по 
обработке
Сақтандыру жарнасы 
Страховой взнос
Қалдықтар бойынша 
комиссия 
Комиссия по остаткам
Біржолғы 
комиссиялы қ 
төлемдер 
Единовременные комис-
сионные выплаты
Басқа да төлемдер 
Другие выплаты

Бас бухгалтер (тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда), қолы)_______________
Главный бухгалтер (фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись)

Жауапты орындаушы (тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда), қолы)_______
Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись)

2. Мемлекет кепілгерлігімен берілетін қарыздарды игеру, өтеу жəне оларға қызмет 
көрсету туралы ақпарат

 Информация об освоении, погашении и обслуживании займов под поручительство го-
сударства

 (валюта бірлігінде)
(в единицах валют)

Жол 
коды 
Код 
строки

Жобаның 
атауы 
Наимено-
вание про-
екта

Эм
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я 
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Қа
ры

з с
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 С
ум

ма
 за

йм
а

Игерілген қарыз 
қаражаты (түсуі) 
 Освоено (поступле-
ние) средств займа

Ес
еп

ті 
ай

да
 ө

те
уі

 тө
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п 
ал

ы
нғ

ан
 о

бл
иг

ац
ия

ла
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пл
ен

о 
об

ли
га

ци
й 

в 
от

че
т-

но
м 

ме
ся
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Ес
еп

ті 
ай

ды
ң 

со
ңы
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ег
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і 
бо

ры
ш

ты
ң 

қа
лд

ы
ғы

 О
ст

ат
ок

 
ос

но
вн

ог
о 

до
лг

а 
на

 ко
не

ц 
от

-
че

тн
ог

о 
ме

ся
цаесепті 

айдың 
басына 
на начало 
отчетного 
месяца

есепті 
айда в 
отчетном 
месяце

А Б В Г Д 1 2 3 4 5
1
1.1*

2

Жиыны
Итого

Х Х Х

Төленген 
сыйақы 
төлемдері 
Выплачено пла-
тежей вознаграж-
дения

Төленген өзге де 
төлемдер (пұл) 
 Выплачено иных 
платежей (пени)

Борышты 
өтеу жəне 
оған қызмет 
көрсету 
жөніндегі 
төлемдердің 
болжамды 
жалпы сома-
сы Прогнози-
руемая об-
щая сумма 
платежей по 
погашению и 
обслужива-
нию долга

Мерзімі өткен берешектің жалпы 
сомасы Общая сумма просрочен-
ной задолженности по

мерзімінде 
өтелмеген негізгі 
борыш бойы   нша 
основному долгу 
не погашенному 
в срок

мерзімінде 
өтелмеген 
борышқа 
қызмет көрсету 
бойынша об-
служиванию 
долга не пога-
шенного в срок

есепті 
айдың 
басына 
на нача-
ло от-
четного 
месяца

есепті 
айда 
в от-
четном 
месяце

есепті 
айдың 
басы-
на 
на нача-
ло от-
четного 
месяца

есепті 
айда 
в от-
четном 
месяце

ке
ле

сі
 а

йд
а 

в 
сл

е-
ду

ющ
ем

 м
ес

яц
е

жы
лд

ы
ң 

со
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на
 

де
йі

н 
до

 ко
нц

а 
го

да

есепті 
айдың 
басына 
на нача-
ло от-
четного 
месяца

есепті 
айда 
в от-
четном 
месяце

есепті 
айдың 
басына 
на нача-
ло от-
четного 
месяца

есепті 
айда 
в от-
четном 
меся-
це

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Орындаушы (тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда), қолы)_________________
Исполнитель (фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись)

Бас бухгалтер (тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда), қолы)_______________
Главный бухгалтер (фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись)

 Басшы (тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда), қолы)________________
___________________________________________ М.О 

Руководитель (фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись) М.П.

Жұмыс телефоны ____________________________________ 
Рабочий телефон 

2.1. 20___ жылғы мемлекет кепілгерлігімен берілетін қарыз қаражаттарының игерілу 
талдамасы

 Расшифровка освоения средств займов под поручительство государства за _____________ 
20___ года

(валюта бірлігінде)
(в единицах валют)

Жол 
коды 
Код 
стро-
ки
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Есепті кезеңде игерілгені
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І. 
Шығар у
I. Выпуск

2
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алу
II. Выкуп

Бас бухгалтер (тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда), қолы) _____________
Главный бухгалтер (фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись)

Жауапты орындаушы (тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда), қолы)_______
Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись)

2.2. 20___ жылғы мемлекет кепілгерлігімен берілетін борышты өтеу жəне қызмет көрсету 
төлемдерінің талдамасы

 Расшифровка платежей по погашению и обслуживанию долга под поручительство госу-
дарства за ____________ 20___ года

(валюта бірлігінде)
(в единицах валют)
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Негізгі борыш
Основной долг
Сыйақы
Вознаграждение
Басқа да 
төлемдер
Другие выплаты

Бас бухгалтер (тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда), қолы) _____________
Главный бухгалтер (фамилия ,имя, отчество (при его наличии), подпись)

Жауапты орындаушы (тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда), қолы) ______
Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись)

2.3. Инфрақұрылымдық облигацияларды шығару проспектісінің негізгі сипаттамалары
 Основные характеристики проспекта выпуска инфраструктурных облигаций

1. Облигацияларды шығару проспектінің нөмірі жəне күні ________________________
 Номер и дата проспекта выпуска облигаций 
2. Шығарылатын инфрақұрылымдық облигациялар саны _______________________
 Количество выпускаемых инфраструктурных облигаций 
3. Бір инфрақұрылымдық облигацияның номиналдық құны _____________________ 
 Номинальная стоимость одной инфраструктурной облигации 
4. Инфрақұрылымдық облигациялар бойынша сыйақы _________________________ 
 Вознаграждение по инфраструктурным облигациям 
5. Ақы төлеу шарттары мен тəртібі ____________________________________________ 
 Условия и порядок оплаты 
6. Инфрақұрылымдық облигациялар бойынша қамтамасыз ету _____________________
 Обеспечение по инфраструктурным облигациям 
7. Инфрақұрылымдық облигациялар айналымы жəне оларды өтеу туралы 

мəліметтер ____________________________________________________________________
 Сведения об обращении и погашении инфраструктурных облигаций 
8. Концессия шартының деректемелері _______________________________________ 
 Реквизиты договора концессии 
9. Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекет кепілгерлігін беру туралы 

қаулысының деректемелері _____________________________________________________
 Реквизиты постановления Правительства Республики Казахстан 
о предоставлении поручительства государства 
10. Облигациялар ұстаушылар өкілі туралы мəліметтер _________________________ 
 Сведения о представителе держателей облигаций - 

Бас бухгалтер (тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда), қолы) ____________
Главный бухгалтер (фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись)

Жауапты орындаушы (тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда), қолы)_______
Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись)

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2017 жылғы 3 ақпандағы № 26 бұйрығына 2-қосымша 

«Үкіметтік жəне мемлекет кепілдік берген қарыздарды, мемлекет 
кепілгерлігімен берілетін қарыздарды игеру жəне өтеу туралы есеп» 

(коды 7781201, индексі 1-ОПЗ, кезеңділігі айлық) ведомстволық 
статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру 

жөніндегі нұсқаулық

1. Осы Нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 
жылғы 19 наурыздағы Заңының 12-бабының 8) тармақшасына сəйкес əзірленген жəне 
«Үкіметтік жəне  мемлекет кепілдік берген қарыздарды, мемлекет кепілгерлігімен берілетін 
қарыздарды игеру жəне өтеу туралы есеп» (коды 7781201, индексі 1-ОПЗ, кезеңділігі айлық) 
ведомстволық статистикалық байқаудың статист икалық нысанын (бұдан əрі – статистикалық 
нысан) толтыруды нақтылайды. 

2. Осы статистикалық нысан мына:
Қазақстан Республикасының Үкіметі тартқан жəне  екінші деңгейдегі уəкілетті банктерде, 

банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда қызмет көрсетілетін 
сыртқы қарыздар (1-бөлі мнің 1-жолы);

Қазақстан Республикасының резиденттері тартқан жəне Қазақстан Респуб ликасының мем-
лекет кепілдігімен қамтамасыз етілген сыртқы қарыздар (1-бөлімнің 2-жолы);

Қазақстан Республикасының резиденттері тартқан жəне Қазақстан Республикасының мем-
лекет кепілдігімен қамтамасыз етілген ішкі қарыздар (1-бөлімнің 3-жолы);

Қазақстан Республикасының резиденттері тартқан жəне Қазақстан Республикасының 
мемлекеттің кепілгерлігімен қамтамасыз етілген қарыздар (2 -бөлім) бойынша бастапқы 
статистикалық деректерді жинауға арналған.

3. 1-бөлім «Үкіметтік сыртқы жəне мемлекет кепілдік берген қарыздарды игеру, өтеу 

(Соңы. Басы 14-бетте) 

(Соңы 16-бетте) 
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жəне қызмет көрсету туралы ақпарат» (бұдан əрі – 1-бөлім) қарыз валютасындағы кредиттік 
желілер бөлінісінде жолдың нышаны мен атауы көрсетілген əрбір жол бойынша жеке-жеке 
толтырылады.

Б бағанында кредиттік желінің атауы жəне оның əрекет ету кезеңі (игеруді бастау күні жəне 
өтеудің соңғы мерзімі), қарыз шартының нөмірі көрсетіледі.

В бағанында – қарыз алушының атауы, Г бағанында – кредит берушінің атауы, Д бағанында 
қарыз валютасының атауы көрсетіледі.

1-бағанда қарыз шартына сəйкес қарыз сомасы көрсетіледі.
2, 3-бағандарда – қарыз қаражатын игеру (түсуі), 2-бағанда есепті айдың басында игерілген 

қаражаттың жалпы сомасы көрсетіледі, 3-бағанда есепті айдың қарыз қаражатының игерілу 
сомасы көрсетіледі.

4 жəне 5-бағандарда қарыз қаражатының келесі айда жəне жылдың соңына дейін игерілу 
болжамы көрсетіледі (4-бағанда көрсетілген соманы есептемегенде). Есепті жылдың он бірінші 
айындағы есепті толтыру кезінде 4-бағанда – он екінші айда игерілу болжамы, ал 5-бағанда 
есепті кезеңнен кейінгі жылға арналған болжам көрсетіледі.

6-бағанда қарыздың күші жойылған сома көрсетіледі.
7 жəне 8-бағандарда есепті айдың басына негізгі борышты өтеу бойынша нақты төлемдер 

көрсетіледі. 7-бағанда есепті айдың басындағы (қарыз қолданысының басынан) негізгі борыш-
ты өтеу сомасы, 8-бағанда есепті айдағы төлем сомасы көрсетіледі.

9-бағанда есепті айдың соңындағы қарыз бойынша негізгі борыштың қалдығы көрсетіледі.
10 жəне 11-бағандарда сыйақы бойынша нақты төлемдер көрсетіледі. 10-бағанда – сыйақы 

бойынша есепті айдың басына төлем сомасы (қарыз қолданысының басынан), 11-бағанда 
есепті айдағы төлем сомасы көрсетіледі.

12 жəне 1 3-бағандарда төленген ілеспе төлемдердің (біржолғы комиссия, қалдықтар 
бойынша комиссия, өсімпұл, айыппұлдар) өтелген сомалары көрсетіледі. 12-бағанда есепті 
айдың басына – ілеспе төлемдердің сомасы (қарыз қолданысының басынан), 13-бағанда есепті 
айдағы төлем сомасы көрсетіледі.

14 жəне 15-бағандарда келесі айда жəне жылдың аяғына дейін (14 бағанда көрсетілген 
сомаларды есепке алмаған да) төлеуге жататын борышты өтеу жəне оған қызмет көрсету 
жөніндегі төлемдердің болжамдалған жалпы сомасы көрсетіледі. Есепті жылдың он бірінші 
айындағы есепті толтыру кезінде 14-бағанда – он екінші айдағы төлемдердің болжамы, ал 
15-бағанда есепті жылдан кейінгі жылға арналған болжам көрсетіледі.

16-19-бағандарда негізгі борыш жəне борышқа қызмет көрсету бойынша мерзімінде 
өтелмеген берешек сомасы көрсетіледі.

«Барлығы» жəне «Жиыны» жолдары АҚШ долларында есептеледі жəне толтырылады. 
Көрсеткіштерді АҚШ долларына келтіру есепті айдың соңғы күнтізбелік күніне бухгалтерлік 
есептің мақсаттары үшін белгіленген бағам бойынша жүргізіледі.

1-бөлімге жауапты орындаушы, бас бухгалтер, бірінші басшы қол қояды жəне мөрмен 
бекітіледі. Күні мен орындаушының жұмыс телефонының нөмірі көрсетіледі.

1-бөлімнің 3-бағанында көрсетілген сомалар «Үкіметтік жəне мемлекет кепілдік берген 
қарыз қаражаттарының игерілу талдамасы» 1.1-ішкі бөлімінде қарыз қаражаттарының игерілу 
күні бойынша толық жазылуға жатады.

1-бөлімнің 8, 11, 13-бағандарында көрсетілген сомалар «Үкіметтік жəне мемлекет кепілдік 
бер ген борышты өтеу мен оған қызмет көрсету төлемдерінің талдамасы» 1.2-ішкі бөлімінде 
төлем түрлері жəне күндері бойынша толық жазылуға жатады.

1.1 жəне 1.2-бөлімдерге жауапты орындаушы жəне бас бухгалтер қол қояды.
4. «Мемлекет кепілгерлігімен берілетін қарыздарды игеру, өтеу жəне қызмет көрсету туралы 

ақпарат» 2-бөлімін (бұдан əрі – 2-бөлім) инфрақұрылымдық облигациялар ұстаушыларының 
өкілдері толтырады.

2-бөлімнің Б бағанында – жобаның атауы, В бағанында – ұлттық сəйкестендіру нөмірі жəне 
эмиссия проспектінің нөмірі мен күні, Г бағанында – қарыз алушының атауы, Д бағанында 
қарыз валютасының атауы көрсетіледі.

1-бағанда инфрақұрылымдық облигацияларды орналастыру шарттарына сəйкес қарыз 
сомасы көрсетіледі.

2 жəне 3-бағандарда қарыз қаражаттарының игерілуі (түсімі), 2-бағанда – есепті айдың 
басында иг ерілген қаражаттардың жалпы сомасы (сатып алуды ескере отырып) көрсетіледі, 
3-бағанда қарыз қаражаттарының есепті айдағы игерілу сомасы көрсетіледі.

4-бағанда есепті айда сатып алынған облигациялардың сомасы көрсетіледі.
5-бағанда есепті айд ың соңындағы негізгі борыштың қалдығы көрсетіледі.
6 жəне 7-бағандарда сыйақы бойынша нақты төлемдер көрсетіле ді. 6-бағанда сыйақы 

бойынша төлемдер сомасы есепті айдың басына (қарыз қолданысының басынан), 7-бағанда 
есепті айдағы төлем сомасы көрсетіледі.

8 жəне 9-бағандарда төленген өзге де төлемдердің (өсімпұл) сомалары көрсетіледі. 
8-бағанда басқа төлем (өсімпұл) сомасы есепті айдың басына (қарыз қолданысының басынан), 
9-бағанда – есепті айдағы төлем сомасы көрсетіледі.

10 жəне  11-бағандарда келесі айда жəне жылдың аяғына дейін (10 бағанда көрсетілген 
сомаларды есепке алмағанда) төлеуге жататын борышты өтеу жəне оған қызмет көрсету 
төлемдерінің болжамдалған жалпы сомасы көрсетіледі. Жылдың он бірінші айындағы есепті 
толтыру кезінде 10-бағанда – он екінші айдағы төле мдердің болжамы, ал 11-бағанда есепті 
жылдан кейінгі жылға арналған болжам көрсетіледі.

12-15-бағандарда негізгі борыш жəне борышқа қызмет көрсету (оның ішінде өсімпұл) бой-
ынша мерзімінде өтелмеген берешек сомасы көрсетіледі.

2-жолда ақпарат АҚШ долларында көрсетіледі. Көрсеткіштерді АҚШ долларына келтіру 
есепті айдың соңғы күнтізбелік күніне бухгалтерлік есептің мақсаттары үшін белгіленген бағам 
бойынша жүргізіледі.

2-бөлімге  жауапты орындаушы, бас бухгалтер, бірінші басшы қол қояды жəне мөрмен 
бекітіледі. Күні мен орындаушының жұмыс телефонының нөмірі көрсетіледі.

2-бөлімнің 3-бағанында көрсетілген сомалар «Мемлекет кепілгерлігімен берілетін қарыз 
қаражатының игерілу талдамасы» 2.1-ішкі бөлімінде облигацияларды шығару жəне сатып алу 
күндері бойынша толық жазылуға жатады.

2-бөлімнің 5, 7-бағандарында көрсетілген сомалар «Мемлекет кепілгерлігімен берілетін 
борышты өтеу жəне оға н қызмет көрсету төлемдерінің талдамасы» 2.2-ішкі бөлімде төлем 
түрлері мен күндері бойынша толық жазылуға жатады.

2.1 жəне 2.2-ішкі бөлімдеріне жауапты орындаушылар  мен бас бухгалтер қол қояды.
5. «Инфрақұрылымдық облигацияларды шығару проспектінің негізгі сипаттамасы» 2.3-

ішкі бөлімі (бұдан əрі – 2.3-ішкі бөлім) 2-бөлімді алғаш рет толтырған кезде міндетті түрде 
негізгі сипаттамаларын (облигацияларды шығару проспектінің нөмірі мен күні, шығарылатын 
инфрақұ рылымдық облигациялардың саны, бір инфрақ ұрылымдық облигацияның номиналды 
құны, инфрақұрылымдық об лигациялар бойынша сыйақы, ақы төлеу шарттары мен тəртібі, 
инфрақұрылымдық облигациялар бойынша қамтамасыз ету, инфрақұрылымдық облигация-
лар айналымы жəне оларды өтеу туралы мəліметтер, концессия шартының жəне Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің мемлекет кепілгерлігін беру туралы қаулысының деректемелері, 
облигацияларды ұстаушылар өкілі туралы мəліметтер) көрсете отырып, бір рет ұсынылады.

2.3-ішкі бөлімге жауапты орындаушы мен бас бухгалтер қол қояды.
Ескертпе: Х – осы айқындама толтырылмайды.
Арифметикалық-логикалық бақылау:
1) «Үкіметтік жəне  мемлекет кепілдік берген қарыздарды игеру, өтеу жəне оған қызмет 

көрсету туралы ақпарат.» 1-бөлім:
9-баған = əрбір жол үшін 2-баған + 3-баған – 7-баған – 8-баған.
2) «Мемлекет кепілгерлігімен берілетін қарыздарды игеру, өтеу жəне оған қызмет көрсету 

туралы ақпарат.» 2-бөлім:
5-баған = əрбір жол үшін 2-баған + 3-баған – 4-баған.
3) «Мемлекет кепілгерлігімен берілетін қарыз қаражаттарының талдамасы» 2.1-бөлім:
5-баған = əрбір жол үшін 3-баған * 4-баған.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 14 нау-
рызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14897 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ 

СТАТИСТИКА КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 14 ақпан           №33           Астана қаласы

Кәсіпорындар мен ұйымдардың конъюнктуралық 
зерттеуін жүргізу 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 экономика 
министрлігі туралы ереженің 17-тармағының 258) тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Кəсіпорындар мен ұйымдардың конъюнктуралық зерттеуін жүргізу 
бойынша əдістеме бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің 
Құрылымдық статистика басқармасы Заң басқармасымен бірлесіп заңнамада белгіленген 
тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде қазақ жəне 

орыс тілдерінде баспа жəне электронды түрдегі оның көшірмесін Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін «Республикалық 
құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнына ресми жариялануға жіберілуін;

3) осы бұйрықтың көшірмесін мемлекеттік тіркегеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның 
мерзімді баспасөз басылымдарына ресми жариялануға жіберілуін;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің 
Құрылымдық статистика 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 министрлігі
Статистика комитетінің төрағасы Н.АЙДАПКЕЛОВ 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2017 жылғы 14 ақпан №33 бұйрығымен бекітілген

Кəсіпорындар мен ұйымдардың конъюнктуралық 
зерттеуін жүргізу бойынша əдістеме 

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Кəсіпорындар мен ұйымдардың конъюнктуралық зерттеуін жүргізу бойынша əдістеме 

(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 кəсіпорындардың ағымдағы қаржы-экономикалық жағдайын бағалауға 
жəне кəсіпорындардың экономикалық белсенділігі циклдерін болжамдауға мүмкіндік беретін 
қысқа мерзімді экономикалық индикаторларды алу мақсатында статистикалық ақпаратты 
алудың негізгі аспектілерін жəне əдістерін анықтайды. 

3. Əдістеме Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті 
жəне оның аумақтық органдары қызметкерлерінің статистикалық қызметінде пайдалануға 
арналған.

4. Конъюнктуралық зерттеулер жүргізу үшін тоқсандық кезеңділіктегі жалпымемлекеттік 
статистикалық байқау деректері пайдаланылады.

2-тарау. Зерттеу объектілері 
5. Конъюнктуралық зерттеулер іріктеме арқылы қалыптасқан тізім бойынша кəсіпорындар 

бойынша жүргізіледі. Тізімге кірген кəсіпорындардың жалпы саны бас жиынтықтан кем де-
генде 6% құрайды. 

6. Жұмысшылар саны, экономикалық қызмет түрі, сондай-ақ кəсіпорынның белсенділігі 
кəсіпорындардың тізімін қалыптастыру үшін негізгі белгі болып табылады.

7. Экономикалық қызметтің жалпы түрі бойынша конъюнктуралық зерттеулер келесі са-
лаларда жүргізіледі:

өнеркəсіп;
ауыл шаруашылығы;
құрылыс; 
сауда;
көлік;
байланыс;
туризм.
8. Зерттеу өз кəсіпорындарындағы жағдайға сапалы баға беретін, сондай-ақ кəсіпорынның 

жақын арадағы ықтимал өзгерістерін болжамдайтын жалпымемлекеттік статистикалық байқау 
бойынша респонденттерге сауалнама жүргізу арқылы алғашқы статистикалық деректерді 
алудан тұрады. Алынған бағалаудың нəтижесінде мониторинг жəне кəсіпорындардың 
экономикалық белсенділігі циклдерін болжамдау жүзеге асырылады.

3-тарау. Сауалнамаларды өңдеу жəне талдамалық материалдарды дайындау 
9. Сапалық сипаттағы мəселелер бойынша респонденттерден алынған сауалнамалар-

ды өңдеу кезінде əр нұсқа жауабының салыстырмалы жиілігі пайызбен есептеледі. Бұдан 
əрі сұрақтарға оң жəне теріс жауаптардың салыстырмалы жиілілік айырмасы есептеледі, ол 
өзгерістер индексін білдіреді жəне «теңгерім» деп аталады.

10. Теңгерім деп зерттелетін кəсіпорынның шаруашылық қызметінің «көбеюі» (жақсаруы) 
жəне «азаюын» (нашарлауы) көрсеткіштерін пайызбен белгілеген респонденттер үлестерінің 
айырмасы түсініледі. Теңгерім əртүрлі кезеңдерде зерттелетін кəсіпорындардағы өндірістік-
шаруашылық қызметінің көрсеткіштеріне қатысты респонденттердің бағалауларын салыстыру 
мақсатында есептеледі.

11. Өзгерістер индекстері нөлдік белгіде жоғарыға жəне төменге ауысады. Индекстің 
оң белгісі экономикалық қызметтің жоғарылағанын, ал нөлдік белгіден ара қашықтық – 
жоғарылықтың шамасын білдіреді. Өзгерістер индекстері өзгерістердің бағытын жəне ша-
масын көрсетеді.

12. Əртүрлі экономика секторының конъюнктуралық зерттеулерінің тоқсан сайынғы 
нəтижелері бойынша кəсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметінің жағдайы туралы 
талдамалық материалдарын дайындау жүзеге асырылады.

4-тарау. «Кəсіпкерлік сенімділік индексін» құрастыру жəне қолдану
13. Өнеркəсіп, құрылыс жəне сауда кəсіпорындарының іскерлік белсенділігінің зерттеу 

нəтижелері экономика секторларының өткен ағымдағы жəне болашақтағы (қысқа мерзімді) 
жағдайын сандық жəне сапалық бағасын алуға мүмкіндік береді.

 14. Алынған мəліметтердің негізінде саланың даму үрдісінің индикаторы болып табылатын 
жəне кəсіпорынның экономикалық жағдайының өзгерісін сипаттайтын кəсіпкерлік сенімділік 
жəне болжалды инвестициялар индекстері құрылады.

15. Өнеркəсіпте кəсіпкерлік сенімділік индексі үш көрсеткіштен (құраушыдан) агрегатталады:
1) болжалды өнім шығарылымы;
2) нақты қалыптасқан сұраныс;
3) дайын өнімнің ағымдағы қалдықтар.
16. Кəсіпкерлік сенімділік индексі осы Əдістеменің 15-тармағында көрсетілген үш 

көрсеткіштің өзгерістері туралы жауаптары сұрақтардың нəтижелері бойынша есептеледі жəне 
көрсеткіштің «көбеюі» жəне «азаюы» белгілеген респонденттер үлесінің орташа арифметикалық 
«теңгерімін» білдіреді. Дайын өнімнің қалдықтары қарама-қарсы белгімен есептеледі.

17. Негізгі капиталға болжалды инвестициялар жөніндегі сұрақтарға жауаптардың 
нəтижелері бойынша болжалды инвестициялар индексі есептеледі жəне инвестициялардың 
конъюнктуралық зерттеудегі «көбеюді» жəне «азаюды» белгілеген респонденттер үлесінің 
айырмасын білдіреді. 

18. Құрылыста кəсіпкерлік сенімділік индексі екі көрсеткіштерден (құраушылардан) агре-
гатталады:

1) тапсырыс қоржынының ағымдағы жағдайы;
2) жұмыспен қамтылғандар санының ағымдағы үрдісі.
19. Саудада кəсіпкерлік сенімділік индексі үш көрсеткіштен (құраушылардан) агрегатталады:
1) экономикалық жағдайдың ағымдағы өзгерістері;
2) экономикалық жағдайдың күтілетін өзгерістері;
3) тауар запастарының деңгейі.
20. Əр көрсеткіш үшін жауап нəтижесінде əр көрсеткіштің «көбеюін» немесе «азаюын» 

белгілеген респонденттер үлесі теңгерімі есептеледі. 
21. Қызметтің ағымдағы жағдайын бағалау жəне кəсіпорынның экономикалық белсенділігі 

циклдерін болжамдау кезінде өнімнің негізгі түрі шығарылымының негізгі көрсеткіштері 

сатылатын өнімге сұраныстың, дайын өнім запастарының, тапсырыстар қоржынының, құрылыс 
– монтаж жұмыстары құнының, тауар айналымы көлемінің теориялық жəне практикалық 
негізі бар. 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 14 нау-
рызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14896 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ 

СТАТИСТИКА КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 31 наурыз            №55            Астана қаласы

Тұрмыс деңгейін бағалау бойынша үй шаруашылықтарын 
іріктемелі зерттеу нәтижелері бойынша табыстарды 

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 экономика министрлігі туралы ереженің 17-тармағының 258) 
тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Тұрмыс деңгейін бағалау бойынша үй шаруашылықтарын іріктемелі 
зерттеу нəтижелері бойынша табыстарды есептеу əдістемесі 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 бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде қазақ жəне 

орыс тілдерінде қағаз жəне электрондық түрдегі оның көшірмелерін «Республикалық құқықтық 
ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына 
ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық 
бақылау банкіне қосу үшін жіберілуін;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін 
мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялануға 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 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 2017 жылғы 31 наурыздағы № 55 бұйрығымен бекітілді

Тұрмыс деңгейін бағалау бойынша үй шаруашылықтарын іріктемелі зерттеу 
нəтижелері бойынша табыстарды есептеу əдістемесі

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Тұрмыс деңгейін бағалау бойынша үй шаруашылықтарын іріктемелі зерттеу нəтижелері 

бойынша табыстарды есептеу əдістемесі (бұдан əрі - Əдістеме) «Мемлекеттік статистика тура-
лы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңына (бұдан əрі - Заң) сəйкес 
бекітілетін статистикалық əдіснамаға жатады.

2. Осы Əдістеменің мақсаты іріктемелі зерттеу қорытындылары бойынша үй 
шаруашылықтарының табыстарын есептеудің негізгі аспектілерін айқындау болып табылады.

3. Осы Əдістеме Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика 
комитетінің (бұдан əрі - Комитет) қолдануына арналған.

4. Əдістемеде келесі анықтамалар пайдаланылады:
1) алименттер – бір адам оны алуға құқығы бар екінші адамға беруге міндетті болатын 

ақшалай немесе материалдық асырау;
2) əлеуметтік трансферттер – зейнетақылар, атаулы əлеуметтік жəне тұрғын үй көмегі, 

жəрдемақы мен шəкіртақылар;
3) жалдамалы жұмыстан түскен табыстар – жалақы, ынталандыру төлемдерінің барлық 

түрлері, жалақыға үстемеақылар, қаламақылар, сыйлықақылар мен жұмыс орны бойынша 
жұмысшылардың алатын жəрдемақылары;

4) меншіктен түскен табыс – акциялар жəне басқа да бағалы қағаздар бойынша 
дивиденділер мен ұтыстар; салымдар бойынша, қарыз түрінде берілген сомаларды 
пайдаланғаны үшін пайыздар; салымдар бойынша ұтыстар; тұрғын үйді, көлік құралдарын, тех-
никаларды, жер телімдерін жалға беруден түскен табыстар; сондай-ақ ақшалай тұлғаланудағы 
заттай түсімдер түріндегі рантье табыстары;

 5) өз бетінше жұмыспен қамтылудан түскен табыс – өз бетінше жұмыспен қамтылу 
негізінде тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді өндіруден алынатын ақшалай жəне заттай 
нысандағы табыс;

6) үй шаруашылығы - бірге тұратын, өз табыстары мен мүлкін толықтай немесе ішінара 
біріктіретін жəне тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді бірлесіп тұтынатын бір немесе одан 
да көп жеке тұлғалардан құралған экономикалық субъект;

7) үй шаруашылықтарының ақшалай табыстары – үй шаруашылығы мүшелерінің жалақы 
түрінде алған ақшалай қаражаттарының сомасы, кəсіпкерліктен түскен табыс, əлеуметтік 
төлемдер (зейнетақы, шəкіртақы, жəрдемақылар жəне басқа төлемдер), пайыздар, меншіктен 
түскен дивиденділер мен басқа да табыстар, өзге де ақшалай түсімдер;

8) халықтың тұтынуға жұмсаған табыстарына тұтыну шығыстары (өндірістік қызметке жəне 
қорланымға ақша қаражатын жұмсаусыз) жəне өзі өндірген өнімдердің заттай түрдегі құны 
(ақшалай мəндегі) мен трансферттер кіреді.

2-тарау. Үй шаруашылықтары табыстарының көрсеткіштерін есептеу түрлері
5. Халықтың тұрмыс деңгейі статистикасы үй шаруашылықтары табыстарының 

көрсеткіштерін есептеу келесі түрлерінен: 
халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы жəне нақты ақшалай табыстарынан;
тұтынуға жұмсалған халықтың табыстарынан; 
халықтың ақшалай табыстарынан тұрады.
6. Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы жəне нақты ақшалай табы-

стары ұлттық шоттар жүйесінің деректерін зерттеу қорытындыларымен салғастыру арқылы 
макродеңгейдің деректерін пайдаланумен бағаланады жəне оларды есептеу алгоритмі 
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14350 болып тіркелген 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 2016 
жылғы 21 қыркүйектегі № 214 бұйрығымен бекітілген Халықтың атаулы ақшалай табыстарын 
есептеу (бағалау) əдістемесінде сипатталған.

7. Халықтың тұтынуға жұмсаған табыстары тұрмыс деңгейі бойынша үй шаруашылықтарын 
іріктемелі зерттеу (бұдан əрі – іріктемелі зерттеу) қорытындылары бойынша есептеледі. 
Халықтың əл-ауқатының материалдық деңгейін объективті сипаттау үшін халықтың ақшалай 
табыстарын олардың шығыстары арқылы бағалау пайдаланылады. 

Осы тəсіл, өзін өзі жұмыспен қамтудан жəне «көлеңкелі» экономикалық қызметтен түскен 
табыстарды есепке алмайтын табыс көздерінің əр алуандығын жəне жүзеге асырылған қызмет 
пен оған төлем төлеудің арасындағы уақыт үзілісіне, сондай-ақ табыстардың ақшалай нысаны 
ғана емес, сонымен бірге тамақ өнімдері, басқа тауарлар жəне халыққа ұсынылатын жеңілдіктер 
сияқты заттай түсімдердің барлығына байланысты табыстар туралы анық емес ақпаратқа жол 
бермеу мақсатында қолданылады.

8. Халықтың ақшалай табыстары үй шаруашылықтарының іріктемелі зерттеу нəтижелері 
бойынша есептеледі жəне оған жалдамалы мен өзін өзі жұмыспен қамтудан түскен табыстар, 
əлеуметтік трансферттер жəне өзге де түсімдер кіреді.

Үй шаруашылықтарына іріктемелі зерттеу жүргізу кезінде бақыланып отыратын табыстарға 
салық аударымын жəне міндетті түрдегі төлемдерді шегергендегі тұрақты түрде алынатын 
ақшалай эквиваленттегі барлық ақшалай жəне заттай түсімдер кіреді.

3-тарау. Үй шаруашылықтарын іріктемелі зерттеу табыстары 
көрсеткіштерінің агрегациясы

9. Үй шаруашылықтарының табыстары көрсеткіштерінің жалпылама мəні зерттеу бары-
сында алынған барлық деректердің кесек массиві негізінде əрбір үй шаруашылықтары үшін 
анықталады. Деректерді біріктіру бірыңғай уақыт кезеңіне əкелу қағидатына негізделген жəне 
екі апталық кезеңдегі күнделіктегі жазбаларды, журналдағы жазбаларды жəне тоқсандағы 
пікіртерім парақтары көрсеткіштерін біріктірумен жүргізіледі. Апталық күнделіктегі жазбалар-
ды тоқсандық кезеңге дейін өзгерту Кz жете есептеу коэффициентіне көрсеткіштер мəніне 
көбейтумен жүзеге асырылады, ол мына формула бойынша есептеледі:
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мұнда,
Nk – тоқсандағы күндер саны;
Nd – күнделік жүргізілген күндер саны;
P – күнделікті жүргізудің кезең саны, P = 2.
10. Үй шаруашылықтарын іріктемелі зерттеу қорытындылары бойынша халықтың табыс 

көрсеткіштерінің агрегациясы:
ақшалай табыстарға еңбек қызметінен түскен табыс, ағымда алынған трансферттер жəне 

өзге де ақшалай табыстар кіреді;
еңбек қызметінен түскен табыс – жалдамалы жұмыстан жəне өзін өзі жұмыспен қамтудан 

түскен табыс;
жалдамалы жұмыстан түскен табыс – еңбекақыға заттай төлемді қосқанда жалақы:
өзін өзі жұмыспен қамтудан түскен табыс – ауыл шаруашылығы өнімінен табыс жəне 

кəсіпкерлік қызметтен түскен табыс; 
алынған ағымдағы трансферттер – мемлекеттен түскен трансферттер, жасы бойынша 

зейнетақылар, шəкіртақылар, атаулы əлеуметтік көмек, тұрғын үй көмегі;
мемлекеттік жəрдемақылар жəне əлеуметтік көмектің басқа да түрлері – балалары бар 

отбасыларға берілетін мемлекеттік жəрдемақы, мемлекеттік əлеуметтік жəрдемақы, арнайы 
мемлекеттік жəрдемақы жəне мемлекеттен түсетін трансферттің басқа түрлері;

басқа үй шаруашылықтарынан трансферттер – ақшалай түрдегі материалдық көмек 
жəне алименттер;

өзге де табыстар – меншіктен түскен табыс (дивиденділер, салымдар бойынша пайыз-
дар, қаламақылар) туыстардан жəне таныстардан материалдық көмек, алименттер жəне 
өзге де ақшалай түсімдер.

4-тарау. Үй шаруашылықтарының табыстарын өлшеу əдістері
11. Үй шаруашылықтарының табыстарын өлшеу үшін келесі əдістер пайдаланылады:
табыстарды өлшеудің тура əдісі;
табыстарды өлшеудің жанама əдісі.
12. Үй шаруашылықтарының табыстарын өлшеудің тура əдісі үй шаруашылықтарының 

бюджетіне жеке статистикалық байқау жүргізуді анықтайды, үй шаруашылықтары мүшелерінің 
табыстары мен шығыстары, олардың тұтыну құрылымы, сондай-ақ өмір сүрудің негізгі сипат-
таттамасы олардың объектісі болып табылады.

13. Үй шаруашылықтарының табыстарын өлшеудің жанама əдісін зерттеу үшін негіздеме 
ретінде салық қызметтерінің деректері (табыс туралы ақпараттар, жеке меншікте жылжымай-
тын мүліктің жəне көлік құралдарының бар болуы), банк секторларының есептері (клиенттердің 
есепшоттарындағы қолда бар қаражаты), ақшалай-несиелеу статистикасы (халықтың са-
лымдары мен жинақтары туралы деректер), жеке тауарайналымының көлемін талдау жəне 
басқалар пайдаланылады.

Табыстарды өлшеудің жанама əдісінің көмегімен тəжірибеден алынған, тəрбие деңгейімен 
жəне білімімен, сонымен қатар адамның жеке дарындылығымен ұсынылған «адам капита-
лы» немесе байлықты бағалау анықталады. Адам капиталының осы атрибуттары адамның 
физикалық жəне қаржылай байлығының артуына əсерін тигізеді. Адамның білімділігі деңгейінің 
оның материалдық əл-ауқатына елеулі əсері негізінде халықтың табыстпраын жанама бағалау 
əдісімен зерттеудің объектісі ретінде респонденттер білімінің деңгейі пайдаланылады.

5-тарау. Іріктемелі зерттеулерде жоғары табысты отбасылардың есебін талдау
14. Үй шаруашылықтарының іріктемелі зерттеу қорытындылары бойынша алынған табыстар 

агрегатын талдау үшін жоғары табысты отбасылар табыстарының қолда барына қолжетімді 
көрсеткіштер бойынша жанама салыстырулар пайдаланылады. База ретінде салыстырмалы 
талдау үшін халық санағының соңғы қолда бар жəне тұрмыс деңгейін бағалау бойынша үй 
шаруашылықтарының іріктемелі зерттеу қорытындылары пайдаланылады.

Тəуелділікті анықтау үшін корреляцияның базалық ауыспалы коэффициентіне есептеу 
жүргізіледі: 

білім деңгейі (жоғары жəне жоғары оқу орындаынан кейінгі);
материалдық əл-ауқаты (халықтың децильдік топтары бөлінісінде).
Салыстырмалы талдау барысында үй шаруашылықтарының білімпаздығының жоғары жəне 

төмен жағына қарай екі статистикалық байқау қорытындылары бойынша айырмашылық алған 
жағдайда, үй шаруашылықтарының іріктемелі зерттеу нəтижелері жергілікті жердің типі жəне 
үй шаруашылықтары табыстарының деңгейі бойынша едəуір егжей-тегжейлі жіктелімге түседі.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 27 
сəуірде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15064 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ 

СТАТИСТИКА КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 16 маусым             №88              Астана қаласы

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі әзірлеген 
ведомстволық статистикалық байқаулардың 

статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі 
нұсқаулықтарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Статистика агенттігі төрағасының міндетін атқарушының 
2010 жылғы 21 желтоқсандағы №351 бұйрығына өзгерістер 

енгізу туралы

«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы 
Заңының 12-бабының 3) жəне 8) тармақшаларына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2014 жылғы 24 қыркүйектегі №1011 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық эко-
номика министрлігі туралы ереженің 17-тармағының 260) тармақшасына сəйкес бұйырамын: 

1. «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі əзірлеген ведомстволық статистикалық 
байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының міндетін атқарушының 2010 
жылғы 21 желтоқсандағы №351 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 6863 болып тіркелген, Қазақстан Республикасының орталық атқарушы жəне өзге 
де орталық мемлекеттік органдарының 2011 жылғы № 9 (тираждың шыққан мерзімі 2011 жылғы 
23 қыркүйекте) жəне 2011 жылғы № 33 (тираждың шыққан мерзімі 2011 жылғы 1 желтоқсанда) 
Актілері жинағында жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықтың 1-тармағының 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) тармақшалары жаңа 
редакцияда жазылсын:

1) «Салымдар жəне олар бойынша сыйақы мөлшерлемелері туралы есеп» ведомстволық 
статистикалық байқауының статистикалық нысаны (коды 7461201, индексі 1-СБ, кезеңділігі 
айлық) осы бұйрықтың 1-қосымшасына сəйкес;

2) «Салымдар жəне олар бойынша сыйақы мөлшерлемелері туралы есеп» ведомстволық 
статистикалық байқауының статистикалық нысанын (коды 7461201, индексі 1-СБ, кезеңділігі 
айлық) толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрықтың 2-қосымшасына сəйкес; 

3) «Берілген қарыздар туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқауының 
статистикалық нысаны (коды 7491201, индексі 4-СБ, кезеңділігі айлық) осы бұйрықтың 
3-қосымшасына сəйкес;

4) «Берілген қарыздар туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқауының 
статистикалық нысанын (коды 7491201, индексі 4-СБ, кезеңділігі айлық) толтыру жөніндегі 
нұсқаулық осы бұйрықтың 4-қосымшасына сəйкес;

5) «Клиенттердің ағымдағы шоттары жəне олар бойынша сыйақы мөлшерлемелері туралы 
есеп» ведомстволық статистикалық байқауының статистикалық нысаны (коды 7501201, индексі 
5-СБ, кезеңділігі айлық) осы бұйрықтың 5-қосымшасына сəйкес;

6) «Клиенттердің ағымдағы шоттары жəне олар бойынша сыйақы мөлшерлемелері тура-
лы есеп» ведомстволық статистикалық байқауының статистикалық нысанын (коды 7501201, 
индексі 5-СБ, кезеңділігі айлық) толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрықтың 6-қосымшасына 
сəйкес;

 7) «Шаруа (фермер) қожалықтарына қарыздар жəне олар бойынша сыйақы мөлшер-
лемелері туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқауының статистикалық нысаны (коды 
7521201, индексі 7-СБ, кезеңділігі айлық) осы бұйрықтың 7-қосымшасына сəйкес;

8) «Шаруа (фермер) қожалықтарына қарыздар жəне олар бойынша сыйақы мөлшерлемелері 
туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқауының статистикалық нысанын (коды 7521201, 
индексі 7-СБ, кезеңділігі айлық) толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрықтың 8-қосымшасына сəйкес;

9) «Банктердің банкаралық қарыздары мен салымдары жөніндегі есеп» ведомстволық 
статистикалық байқауының статистикалық нысаны (коды 7531207, индексі 8-СБ, кезеңділігі 
апта сайын) осы бұйрықтың 9-қосымшасына сəйкес;

10) «Банктердің банкаралық қарыздары мен салымдары жөніндегі есеп» ведомстволық 
статистикалық байқауының статистикалық нысанын (коды 7531207, индексі 8-СБ, кезеңділігі 
апта сайын) толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрықтың 10-қосымшасына сəйкес;

көрсетілген бұйрықтың 2-қосымшасының тақырыбы жаңа редакцияда жазылсын:
«Салымдар жəне олар бойынша сыйақы мөлшерлемелері туралы есеп» ведомстволық 

статистикалық байқауының статистикалық нысанын (коды 7461201, индексі 1-СБ, кезеңділігі 
айлық) толтыру жөніндегі нұсқаулық»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Салымдар жəне олар бойынша сыйақы мөлшерлемелері 
туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқауының статистикалық нысанын (коды 7461201, 
индексі 1-СБ, мерзімі айлық) толтыру жөніндегі нұсқаулықта:

1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«1. Осы «Салымдар жəне олар бойынша сыйақы мөлшерлемелері туралы есеп» ведомстволық 

статистикалық байқауының статистикалық нысанын (коды 7461201, индексі 1-СБ, кезеңділігі айлық) 
толтыру жөніндегі нұсқаулық «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 
30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес əзірленген жəне «Салымдар 
жəне олар бойынша сыйақы мөлшерлемелері туралы есеп» ведомстволық статистикалық 
байқауының статистикалық нысанды (коды 7461201, индексі 1-СБ, кезеңділігі айлық) (бұдан 
əрі – статистикалық нысан) толтыру тəртібін нақтылайды.»;

3-тармақтың үшінші бөлімі жаңа редакцияда жазылсын:
«Алғашқы статистикалық деректерге Ұлттық Банкке ұсынылғаннан кейін өзгерістер жəне 

(немесе) толықтырулар енгізу қажеттілігі болған жағдайда, респонденттер Ұлттық Банкке бұл 
туралы қолда бар кез келген байланыс түрлерімен хабардар етеді жəне өзгерістер жəне (не-
месе) толықтырулар ескеріліп түзетілген алғашқы статистикалық деректерді Ұлттық Банкке 
осы тармақтың екінші бөлімінде белгіленген мерзім өткеннен кейін үш жұмыс күні ішінде 
электрондық түрде криптографиялық қорғау құралдарын пайдалана отырып VIDO электрондық 
байланысы арқылы ұсынады.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Берілген қарыздар туралы есеп» ведомстволық 
статистикалық байқауының статистикалық нысанын (коды 7491201, индексі 4-СБ, кезеңділігі 
айлық) толтыру жөніндегі нұсқаулықта:

3-тармақтың үшінші бөлімі жаңа редакцияда жазылсын: 
«Алғашқы статистикалық деректерге Ұлттық Банкке ұсынылғаннан кейін өзгерістер жəне 

(немесе) толықтырулар енгізу қажеттілігі болған жағдайда, респонденттер Ұлттық Банкке бұл 
туралы қолда бар кез келген байланыс түрлерімен хабардар етеді жəне өзгерістер жəне (не-
месе) толықтырулар ескеріліп түзетілген алғашқы статистикалық деректерді Ұлттық Банкке 
осы тармақтың екінші бөлімінде белгіленген мерзім өткеннен кейін үш жұмыс күні ішінде 
электрондық түрде криптографиялық қорғау құралдарын пайдалана отырып VIDO электрондық 
байланысы арқылы ұсынады.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Клиенттердің ағымдағы шоттары жəне олар бой-
ынша сыйақы мөлшерлемелері туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқауының 
статистикалық нысанын (коды 7501201, индексі 5-СБ, кезеңділігі айлық) толтыру жөніндегі 
нұсқаулықта:

3-тармақтың үшінші бөлімі жаңа редакцияда жазылсын:
«Алғашқы статистикалық деректерге Ұлттық Банкке ұсынылғаннан кейін өзгерістер жəне 

(немесе) толықтырулар енгізу қажеттілігі болған жағдайда, респонденттер Ұлттық Банкке бұл 
туралы қолда бар кез келген байланыс түрлерімен хабардар етеді жəне өзгерістер жəне (не-
месе) толықтырулар ескеріліп түзетілген алғашқы статистикалық деректерді Ұлттық Банкке 
осы тармақтың екінші бөлімінде белгіленген мерзім өткеннен кейін үш жұмыс күні ішінде 
электрондық түрде криптографиялық қорғау құралдарын пайдалана отырып VIDO электрондық 
байланысы арқылы ұсынады.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Шаруа (фермер) қожалықтарына қарыздар жəне олар 
бойынша сыйақы мөлшерлемелері туралы есеп» ведомстволық статистикалық байқауының 
статистикалық нысанын (коды 7521201, индексі 7-СБ, кезеңділігі айлық) толтыру жөніндегі 
нұсқаулықта:

3-тармақтың үшінші бөлімі жаңа редакцияда жазылсын: 
«Алғашқы статистикалық деректерге Ұлттық Банкке ұсынылғаннан кейін өзгерістер жəне 

(немесе) толықтырулар енгізу қажеттілігі болған жағдайда, респонденттер Ұлттық Банкке бұл 
туралы қолда бар кез келген байланыс түрлерімен хабардар етеді жəне өзгерістер жəне (не-
месе) толықтырулар ескеріліп түзетілген алғашқы статистикалық деректерді Ұлттық Банкке 
осы тармақтың екінші бөлімінде белгіленген мерзім өткеннен кейін үш жұмыс күні ішінде 
электрондық түрде криптографиялық қорғау құралдарын пайдалана отырып VIDO электрондық 
байланысы арқылы ұсынады.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Банктердің банкаралық қарыздары мен салымдары бой-
ынша есеп» ведомстволық статистикалық байқауының статистикалық нысанын (коды 7531207, 
индексі 8-СБ, кезеңділігі апта сайын) толтыру жөніндегі нұсқаулықта:

3-тармақтың үшінші бөлімі жаңа редакцияда жазылсын:
«Алғашқы статистикалық деректерге Ұлттық Банкке ұсынылғаннан кейін өзгерістер жəне 

(немесе) толықтырулар енгізу қажеттілігі болған жағдайда, респонденттер Ұлттық Банкке бұл 
туралы қолда бар кез келген байланыс түрлерімен хабардар етеді жəне өзгерістер жəне (не-
месе) толықтырулар ескеріліп түзетілген алғашқы статистикалық деректерді Ұлттық Банкке 
осы тармақтың екінші бөлімінде белгіленген мерзім өткеннен кейін екі жұмыс күні ішінде 
электрондық түрде криптографиялық қорғау құралдарын пайдалана отырып VIDO электрондық 
байланысы арқылы ұсынады.».

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің 
Статистикалық қызметті жоспарлау басқармасы Заң басқармасымен бірлесіп заңнамада 
белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін; 
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде қазақ жəне 

орыс тілдерінде қағаз жəне электронды түрдегі оның көшірмесін «Республикалық құқықтық 
ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына 
ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкіне енгізу үшін жіберілуін; 

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

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің 
Статистикалық қызметті жоспарлау басқармасы осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігі Статистика комитетінің құрылымдық бөлімшелері мен аумақтық орган-
дарына жұмыс бабында басшылыққа алу үшін жеткізсін.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.
5. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 

қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің төрағасы Н. АЙДАПКЕЛОВ

 «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің төрағасы
_______________ Д. Ақышев
2017 жылғы 01 шілде 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 3 та-
мызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15424 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ 

СТАТИСТИКА КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 3 тамыз             №112             Астана қаласы

«Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктемелі зерттеу 
сауалнамасы» жалпымемлекеттік статистикалық 

байқаудың қорытындылары бойынша еңбек көші-қонын 
сипаттайтын көрсеткіштерді қалыптастыру бойынша 

әдістемені бекіту туралы

«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы 
Заңының 12-бабы 5) тармақшасына жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 
24 кыркүйектегі № 1011 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрлігі туралы ереженің 17-тармағы 258) тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған «Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктемелі зерттеу сауалнамасы» 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың қорытындылары бойынша еңбек көші-қонын си-
паттайтын көрсеткіштерді қалыптастыру бойынша əдістеме 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 бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ 

жəне орыс тілдеріндегі баспа жəне электрондық түрдегі көшірмелерін ресми жариялау 
жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне 
енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

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

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің интернет-ресурсына орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ұлттық экономи-
ка министрлігі Статистика комитеті төрағасының жетекшілік ететін орынбасарына (Қ.К. 
Орынханов) жүктелсін.

4. 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

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2017 жылғы 3 тамыздағы №112 бұйрығымен бекітілді

«Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктемелі зерттеу сауалнамасы» 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың қорытындылары бойынша еңбек көші-

қонын сипаттайтын көрсеткіштерді қалыптастыру бойынша əдістеме
1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктемелі зерттеу сауалнамасы» жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың қорытындылары бойынша еңбек көші-қонын сипаттайтын 
көрсеткіштерді 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. Əдістеме «Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктемелі зерттеу сауалнамасы» жалпы-
мемлекеттік статистикалық байқаудың (бұдан əрі – байқау) қорытындылары бойынша еңбек 
көші-қонын сипаттайтын көрсеткіштерді қалыптастыру кезіндегі негізгі аспектілер мен əдіс-
терді айқындайды.

3. Осы Əдістемені Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің құрылымдық бөлімшелері халықтың жұмыспен қамтылуын іріктемелі зерттеу 
қорытындылары бойынша еңбек көші-қонын сипаттайтын көрсеткіштерді қалыптастыру 
кезінде қолданады.

4. Зерттеудің көмегімен жұмыс іздеу мақсатында орнын ауыстыратын еңбекші көшіп 
қонушылар саны анықталады. 

5. Осы Əдістемеде келесі анықтама пайдаланылады:
интервьюер – статистикалық байқаулар (зерттеулер) жүргізу үшін субъектілерден пікіртерім 

жүргізуді жүзеге асыратын, аумақтық статистика органдарының ақылы қызмет көрсету шарты 
бойынша жұмысқа тартылған адам.

2-тарау. Еңбек көші-қонын сипаттайтын көрсеткіштерді қалыптастыру
6. Еңбек көші-қонын сипаттайтын көрсеткіштер бойынша ақпарат жинау зерттеуге қосымша 

сұрақтарды қосу жолымен жүзеге асырылады. Интервьюерлердің үй шаруашылықтарына 
тікелей баруы арқылы сұхбат жүргізу əдісімен халыққа пікіртерім жүргізіледі.

7. Мыналар халықтың жалпы санынан еңбекші көшіп қонушыларды бөлуге мүмкіндік беретін 
негізгі аспектілер мен өлшемшарттар болып табылады:

1) азаматтығы;
2) қазіргі тұратын жері;
3) туған елі;
4) көшу мақсаты жəне соңғы 10 жыл ішінде қазіргі тұратын жеріне қатысы бойынша 

жергілікті жердің типі;
5) жұмысы орналасқан жер.
8. Еңбекші көшіп қонушылар санын анықтауда азаматтығы мен туған елі негізгі аспекті 

болып табылады. Зерттеуге сəйкес жеке тұлғалар азаматтығы бойынша:
Қазақстан Республикасының;
Тəуелсіз Мемлекеттер Достастығы елдерінің (бұдан əрі - ТМД);
ТМД-дан тыс елдердің азаматтарына бөлінеді.
9. Жеке тұлғаның тұратын жерінің өзгеруін анықтау үшін зерттеуде оның туған елі ескеріледі. 

Жеке тұлғаның зерттеу жүргізілетін елді мекенде туғаннан бері тұрғандығы анықталады. Қоныс 
аударған кезде қазіргі тұратын жеріне келген күні анықталады. 

10. Жеке тұлғаның тұратын жерінің өзгеруі оның соңғы 10 жыл ішіндегі орын алмастыруы 
бойынша сипатталады. Оларға:

жергілікті жердің типін ескере отырып бір облыс ішінде қоныс аудару;
жергілікті жердің типін ескере отырып басқа облыстан қоныс аудару;
жергілікті жердің типін ескере отырып Қазақстан Республикасы шегінде қоныс аудару;
оралмандар иммиграциясының квотасы бойынша басқа елден қоныс аудару;
босқын ретінде басқа елден қоныс аудару;
еңбекші көшіп қонушы ретінде басқа елден қоныс аудару;
отбасына қайта қосылу бойынша басқа елден қоныс аудару жатады.
11. Зерттеуге сəйкес жеке тұлға жұмысының орналасу орны келесі түрлерге:
облыс орталығы;
осы облыс аумағы;
басқа облыс;
басқа ел болып бөлінеді.
12. Еңбекші көшіп қонушыларды сипаттайтын көрсеткіштер бойынша ресми статистикалық 

ақпарат жыл сайынғы негізде келесі топтар: 
жергілікті жердің типі бойынша;
өңірлер бойынша;
жынысы бойынша;
жас топтары бойынша;
білім деңгейі бойынша;
жұмыспен қамтылу мəртебесі бойынша;
экономикалық қызмет түрлері бойынша қалыптастырылады. 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 4 қыр-
күйекте Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15603 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ 

СТАТИСТИКА КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 4 тамыз          №114            Астана қаласы

Сақтандыру қызметтерін есепке алу әдістемесін 
бекіту туралы

«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы 
Заңының 12-бабы 5) тармақшасына жəне 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 Сақтандыру 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 тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ 

жəне орыс тілдерінде қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмелерін ресми жариялау жəне 
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкіне 
енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін; 

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерінің 
мерзімді баспасөз басылымдарына ресми жариялауға 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 эко-
номика министрлігі Статистика комитеті төрағасының орынбасарына (Г.М. Керімханова) жүктелсін.

4. 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 2017 жылғы 4 тамыз № 114 бұйрығымен бекітілді

Сақтандыру қызметтерін есепке алу əдістемесі
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Сақтандыру қызметтерін есепке алу 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 халықаралық стандарттарға сəйкес сақтандыру қызметтерін қалыптастыру 
кезінде Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің 
пайдалануына арналған жəне Ұлттық шоттар жүйесінің мақсаттары үшін қолданылады.

3. Осы Əдістеменің мақсаты нарық конъюнктурасына, əдіснамалық зерттеулердің соңғы 
жетістіктеріне сəйкес сақтандыру қызметтерінің есептеулерін жетілдіру болып табылады.

4. Осы Əдістемеде келесі анықтамалар пайдаланылады:
1) өндіріс аясының шегі - басқа тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді өндіру үшін 

еңбек шығындарын, капиталды жəне тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді пайдаланатын 
институционалдық бірліктің бақылауы мен жауапкершілігінде жүзеге асырылатын қызмет;

2) сақтандыру сыйлықақысы - бухгалтерлік есепте кіріс ретінде танылған сақтандыру (қайта 
сақтандыру) шарты бойынша сақтандыру сыйлықақысы.

2-тарау. Сақтандыру қызметтерін есепке алу 
5. Сақтандыру ұйымының сақтандыру қызметi «өмiрдi сақтандыру» саласы жəне «жалпы 

сақтандыру» саласы бойынша жүзеге асырылады:
1) «Жалпы сақтандыру» қызметтерінің шығарылымын қалыптастыру кезінде есептеу 

мынадай үлгіде:
Еңбек сіңірілген сақтандыру сыйлықақыларына;
сыйлықақыларға қосымшаларды қосу;
одан төлеуге жататын түзетілген сақтандыру өтемдерін шегерумен жүзеге асырылады.
2) Өмiрдi сақтандыру сақтандырылған адам қайтыс болған немесе ол сақтандыру мерзiмi 

бiткенге дейiн не сақтандыру шартында белгiленген жасқа дейiн өмiр сүрген жағдайда 
сақтандыру төлемiн жүзеге асыруды көздейтiн сақтандыру түрлерiнiң жиынтығы болып та-
былады.

«Өмірді сақтандыру» қызметтерінің шығарылымын қалыптастыру кезінде есептеу мы-
надай үлгіде:

еңбек сіңірілген сақтандыру сыйлықақыларына;
сыйлықақыларға қосымшаларды қосу;
одан мерзімі келген сақтандыру төлемдерін шегеру;
өмірді сақтандыру бойынша техникалық резервтердің өсуін шегерумен (азаюын қосумен) 

жүзеге асырылады.
6. Сақтандыру қызметтерінің шығарылымын жəне аралық тұтынуын есептеу кезінде дерек-

тер көзі ретінде əкімшілік дереккөздерден əкімшілік деректер пайдаланылады. 
7. Шығарылым есепті кезеңде экономикада өндірілген тауарлар мен көрсетілген 

қызметтердің жиынтық құнын білдіреді. 
Сақтандыру қызметтерінің шығарылымы сақтандыру ұйымдарының қаржылық нəтижесіне 

негізделеді. Сақтандыру операцияларынан қаржылық нəтиже сақтандыру ұйымдарының 
кірістері мен шығыстары арасындағы айырма ретінде анықталады. 

8. Аралық тұтыну есепті кезеңде өндіріс процесінде түрленетін немесе толық тұтынылатын 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтер құнына тең. 

9. «Өмірді сақтандыру» қызметтерінің шығарылымы үй шаруашылықтарының түпкілікті 
тұтынуға жұмсалатын шығыстары болып табылады. 

10. Тəуекелдерді сақтандыру қызметтерінің шығарылымы мынадай үлгіде: 
«жалпы сақтандыру» қызметтерінің шығарылымынан;
«өмірді сақтандыру» қызметтерінің шығарылымын шегерумен есептеледі.
Осы қызметтің тұтынушыларын анықтау жəне одан əрі оларды шоттарда көрсету кезінде 

тəуекелдерді сақтандыру қызметтерінің шығарылымы жеке жəне заңды тұлғалар бойынша 
(экономикалық қызмет түрлері бойынша) таза сақтандыру сыйлықақыларының құрылымына 
сəйкес бөлінеді. 

11. Заңды тұлғалармен тұтынылған тəуекелдерді сақтандыру қызметтерінің шығарылымы 
аралық тұтыну, ал жеке тұлғалармен - жылжымайтын мүлікті сақтандыруды қоспағанда, үй 
шаруашылықтарының түпкілікті тұтынуға жұмсалатын шығыстары болып табылады. Өзі 
тұтынуы үшін тұрғын үй иелері жүргізген тұрғын үй қызметтері ұлттық шоттар жүйесінің 
өндіріс аясы шегіне кіреді. Жылжымайтын мүлікті сақтандыру қызметтерінің шығарылымы 
түпкілікті тұтынуға жұмсалатын шығыстарға қосылмайтын үй шаруашылықтарының аралық 
тұтынуы болып табылады.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 7 
қыркүйекте Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№15627 болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ 

СТАТИСТИКА КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 20 қыркүйек             №130           Астана қаласы

Шағын және орта кәсіпкерлік көрсеткіштерін есептеу 
әдістемесін бекіту туралы

«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы 
Заңы 12-бабының 5) тармақшасына жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 
24 қыркүйектегі № 1011 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрлігі туралы ереженің 17-тармағының 258) тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Шағын жəне орта кəсіпкерлік көрсеткіштерін есептеу əдістемесі 
бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің 
Құрылымдық статистика басқармасы Заң басқармасымен бірлесіп заңнамада белгіленген 
тəртіппен:

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

жəне орыс тілдерінде қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесінің ресми жариялау жəне 
Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне 
енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

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

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің 
Құрылымдық статистика 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 министрлігі 
Статистика комитетінің төрағасы Н.АЙДАПКЕЛОВ

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитеті төрағасының 2017 жылғы 20 қыркүйектегі №130 бұйрығымен бекітілді

Шағын жəне орта кəсіпкерлік көрсеткіштерін есептеу əдістемесі 
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Шағын жəне орта кəсіпкерлік көрсеткіштерін есептеу əдістемесі (бұдан əрі – Əдістеме) 
халықаралық стандарттарға сəйкес қалыптастырылатын жəне «Мемлекеттік статистика тура-
лы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңына сəйкес (бұдан əрі – Заң) 
бекітілетін статистикалық əдіснамаға жатады.

2. Əдістеме Қазақстан Республикасының экономикасына шағын жəне орта кəсіпкерлік 
секторының қосқан үлесін бағалауды жүзеге асыру мақсатында шағын жəне орта кəсіпкерлік 
қызметін сипаттайтын көрсеткіштерді есептеу үшін ресми статистикалық ақпаратты алу əдістері 
мен негізгі аспектілерін анықтайды.

3. Осы Əдістеменің мақсаты Қазақстан Республикасындағы шағын жəне орта кəсіпкерлікті 
дамытуды сипаттайтын ресми статистикалық ақпаратты қалыптастыру болып табылады.

4. Əдістемені шағын жəне орта кəсіпкерлік көрсеткіштерін қалыптастыру барысында 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті жəне оның 
аумақтық органдары қолданады.

5. Шаруашылық жүргізуші субъектілердің төрт типінің жиынтығы: шағын жəне орта 
кəсіпкерлікке жататын дара кəсіпкерлер, шаруа немесе фермер қожалықтары жəне заңды 
тұлғалар осы Əдістеменің объектісі болып табылады.

6. Статистикалық қызметте субъектілерді шағын жəне орта кəсіпкерлікке (бұдан əрі – ШОК) 
жатқызу үшін Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 29 қазандағы Кəсіпкерлік кодексіне 
сəйкес қызметкерлердің орташа жылдық санының өлшемшарты ғана пайдаланылады.

7. Жылдық негізде ШОК көрсеткіштерін қалыптастыру барысында гендерлік аспектіні 
статистикалық есепке алу үшін ШОК кəсіпорыны басшысының жынысы өлшемшарт ретінде 
пайдаланылады.

8. Шағын кəсіпорындардың қызметі туралы жалпымемлекеттік статистикалық байқаулар 
іріктемелі зерттеу əдісімен, орта кəсіпорындар – жаппай əдіспен жүргізіледі.

2-тарау. Ақпараттың дереккөздері
9. ШОК статистикасы бойынша деректерді қалыптастыру үшін ақпараттық база:
1) шағын жəне орта кəсіпкерлікке жататын заңды тұлғалар қызметі туралы жалпымемлекеттік 

статистикалық байқаулардың алғашқы статистикалық деректері;
2) ауыл шаруашылығы статистикасы бойынша шаруа немесе фермер қожалықтары 

өнімдерінің жалпы шығаруылымы туралы ресми статистикалық ақпарат;
3) Статистикалық бизнес-тіркелімнің деректері (бұдан əрі – СБТ);
4) əкімшілік дереккөздерінің əкімшілік деректері;
5) тұтыну бағаларының индекстері болып табылады.

3-тарау. Шағын жəне орта кəсіпкерлік субъектілері қызметінің 
көрсеткіштерін қалыптастыру

10. ШОК субъектілері қызметін мониторингілеу үшін келесі көрсеткіштер қалыптастырылады:
1) тіркелген ШОК субъектілерінің саны;
2) жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілерінің саны;
3) жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілеріндегі қызметкерлердің саны;
4) ШОК субъектілері өндірген өнімнің, орындаған жұмыстардың жəне көрсеткен 

қызметтердің көлемі;
5) ШОК субъектілері өндірген өнімнің, орындаған жұмыстардың жəне көрсеткен 

қызметтердің нақты көлемінің индексі.
11. ШОК субъектілерінің қызметін сипаттайтын көрсеткіштер облыстар (аудандар) жəне 

тоқсандық кезеңділікпен экономикалық қызмет түрлері бойынша қалыптастырылады.
12. Жыл сайынғы негізде тіркелген жəне жұмыс істеп тұрған əйелдер басқаратын ШОК 

субъектілерінің саны мен қызметкерлердің саны (гендерлік статистиканы қалыптастыру үшін) 
туралы көрсеткіштер қалыптастырылады.

13. «Тіркелген ШОК субъектілерінің саны» жəне «жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілерінің 
саны» көрсеткіштері СБТ деректері бойынша қалыптастырылады.

14. «Жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілеріндегі қызметкерлердің саны» көрсеткіші келесі 
формула бойынша айқындалады:

Чшок = Чшк + Чок + Чəлеум + Чдк + Чшфк,

мұндағы:
Чшок – жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілеріндегі қызметкерлердің саны;
Чшк – кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын (есепті тоқсан бойынша) шағын кəсіпорындардың 

қызметі туралы жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың негізінде қалыптастырылатын 
шағын кəсіпкерлік кəсіпорындарындағы қызметкерлердің саны (саны 100 адамнан артық емес);

Чок – кəсіпкерлік қызметті жəне еңбек статистикасы бойынша байқауды жүзеге асыра-
тын (есепті тоқсан бойынша) орта кəсіпорындардың қаржы-шаруашылық қызметі туралы 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың негізінде қалыптастырылатын орта кəсіпкерлік 
кəсіпорындарындағы қызметкерлердің саны (саны 101-ден 250 адамға дейін);

Чəлеум – əлеуметтік статистиканың жалпымемлекеттік статистикалық байқауы негізінде 
білім беру жəне денсаулық сақтау саласындағы қызметті жүзеге асыратын шағын жəне орта 
кəсіпкерлік (саны 250 адамға дейін) кəсіпорындарындағы қызметкерлердің саны (есепті 
тоқсан бойынша);

Чдк – СБТ-дан қалыптастырылатын дара кəсіпкерлердегі қызметкерлер саны;
Чшфқ – СБТ-дан қалыптастырылатын шаруа немесе фермер қожалықтарындағы 

қызметкерлердің саны.
15. Дара кəсіпкерлерде Сдк қамтылғандар саны туралы деректер келесі формула бой-

ынша анықталады:

Чдк = Чдк (қожайын) + Чдк (жалдамалылар),

мұндағы:
Чдк – дара кəсіпкерлерде қамтылғандар саны;
Чдк (қожайын) – СБТ негізінде қалыптастырылатын жұмыс істеп тұрған дара кəсіпкерлер саны;
Чдк (жалдамалылар) – СБТ негізінде қалыптастырылатын дара кəсіпкерлердегі жалдамалы 

қызметкерлер саны.
16. «ШОК субъектілері өндірген өнімнің, орындаған жұмыстардың жəне көрсеткен 

қызметтердің көлемі» көрсеткіші келесі формула бойынша анықталады:

(Соңы. Басы 15-бетте) 

(Соңы 17-бетте) 



7 ҚАРАША 2017 ЖЫЛ 17РЕСМИ

Вшок = Вшк + Вок + Вəлеум + Вдк + Вшфк,

мұндағы:
Вшок – ШОК субъектілері өндірген өнімнің, орындаған жұмыстардың жəне көрсеткен 

қызметтердің көлемі;
Вшк – кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын (есепті тоқсан бойынша) шағын кəсіпорындардың 

қызметі туралы жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың негізінде қалыптастырылатын 
шағын кəсіпкерлік кəсіпорындары өндірген өнімнің, орындаған жұмыстардың жəне көрсеткен 
қызметтердің көлемі (саны 100 адамнан артық емес);

Вок – кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын (есепті тоқсан бойынша) орта кəсіпорындардың 
қаржы-шаруашылық қызметі туралы жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың негізінде 
қалыптастырылатын орта кəсіпкерлік кəсіпорындары өндірген өнімнің, орындаған жұмыстардың 
жəне көрсеткен қызметтердің көлемі (саны 101-ден 250 адамға дейін);

Вəлеум – əлеуметтік статистиканың жалпымемлекеттік статистикалық байқауы негізінде білім 
беру жəне денсаулық сақтау саласында қызметті жүзеге асыратын шағын жəне орта кəсіпкерлік 
(саны 250 адамға дейін) кəсіпорындары көрсеткен қызметтердің көлемі (есепті тоқсан бойынша);

Вдк – дара кəсіпкерлер өндірген өнімнің, орындаған жұмыстардың жəне көрсеткен 
қызметтердің көлемі;

Вшфқ – шаруа немесе фермер қожалықтары өндірген өнімнің көлемі.
17. Дара кəсіпкерлер үшін өндірген өнімнің, орындаған жұмыстардың жəне көрсеткен 

қызметтердің көлемі мен салықтар арасындағы нақты ара қатынас 1:10 құрайды. Дара 
кəсіпкерлер өндірген өнім көлемін есептеудің негізіне əкімшілік дереккөз берген салықтар мен 
бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің нақты төленген сомасы туралы ақпарат 
алынады. Орташа салық жүктемесі 10% құрайды.

18. «Дара кəсіпкерлер өндірген өнімнің, орындаған жұмыстардың жəне көрсеткен 
қызметтердің көлемі» Вдк көрсеткішін тоқсан сайын бағалау үшін салықтық түсімдер мен алым-
дар туралы алғашқы деректер пайдаланылады.

Есептеу келесі формула бойынша жүзеге асырылады:

Вдк = ∑(Н*10),

мұндағы:
Вдк – дара кəсіпкерлер өндірген өнімнің, орындаған жұмыстардың жəне көрсеткен 

қызметтердің көлемі;
Н – соңғы есепті тоқсан бойынша барлық салықтар мен алымдар.
19. Ауыл шаруашылығы статистикасының деректері негізінде қалыптастырылатын «Шаруа 

немесе фермер қожалықтары өндірген өнімнің көлемі» Вшфқ көрсеткіші.
20. Өнім шығарылымының нақты көлем индексі (бұдан əрі - НКИ) өткен (базистік) кезеңмен 

салыстырғанда ағымдағы кезеңдегі шығарылым көлемінің өзгеруін сипаттайтын салыстырма-
лы көрсеткіш жəне бағалар əсерін есепке алмағандағы өнім шығарылымының нақты көлемінің 
өзгерісін сипаттайды.

Өнім шығарылымының НКИ - ін есептеу үшін тұтыну бағаларының тиісті индекстерімен 
жалаң дефляторлау əдісі пайдаланылады. Өнім шығарылымын тұрақты бағаға қайта есеп-
теу үшін тиісті өңірлердегі бағалардың өзгерісін сипаттайтын тұтыну бағаларының индекстері 
пайдаланылады.

Өнім шығарылымының НКИ - ін есептеу келесі формула бойынша жүзеге асырылады:

,

мұндағы:
Iнқ – өнім шығарылымының нақты көлем индексі;
В1 – есепті кезеңіне ағымдағы бағасымен өнім (тауарлар мен қызметтер) шығарылымы;
В0 – базистік кезеңіне өнім (тауарлар мен қызметтер) шығарылымы.
Iб – тұтыну бағасының индексі;

4-тарау. Жалпы ішкі өнімдегі шағын жəне орта кəсіпкерлік 
субъектілері құрған жалпы қосылған құн үлесін есептеу

21. ШОК субъектілері қызметінің жалпы ішкі өнімге (бұдан əрі – ЖІӨ) қосқан үлесін бағалау 
жылына бір рет жүргізіледі.

22. ЖІӨ барлық резидент-өндірушілердің (институционалды секторлардың не-
месе салалардың) жалпы қосылған құнының жəне өнімдерге салынған салықтардың 
қосындысына тең болғандықтан, тиісінше бірінші кезеңде ШОК субъектілері бойынша 
ЖҚҚ-ны есептеу қажет.

23. ЖҚҚ - өндіріс шотының теңгерімдеуші бабы болып табылады жəне аралық тұтынуға 
кеткен шығарылым мен шығыстар арасындағы айырмашылық ретінде анықталады.

24. ЖІӨ-ге ШОК субъектілерінің қосқан үлесін бағалау үшін ақпараттық негіз болып та-
былатындар:

1) шағын кəсіпкерлік кəсіпорындары бойынша:
есепті жылдан кейінгі жылдың маусым айындағы шағын кəсіпорындардың жалпымемлекеттік 

статистикалық байқаулардың алғашқы статистикалық деректері негізінде шағын кəсіпкерлік 
(саны 100 адамнан артық емес) заңды тұлғаларының өндірген өнімі, орындаған жұмыстары 
жəне көрсеткен қызметтерінің көлемі бойынша жылдық деректер;

2) Орта кəсіпкерлік кəсіпорындары бойынша:
есепті жылдан кейінгі жылдың маусым айындағы орта кəсіпорындардың жалпымемлекеттік 

статистикалық байқаулардың алғашқы статистикалық деректері негізінде орта кəсіпкерлік (саны 
101-ден 250 адамға дейін) заңды тұлғаларының өндірген өнімі, орындаған жұмыстары жəне 
көрсеткен қызметтерінің көлемі бойынша жылдық деректер;

25. Дара кəсіпкерлер мен шаруа немесе фермер қожалықтары бойынша ШОК 
субъектілерінің ЖҚҚ бағалау үшін экономика бойынша тұтастай алғанда есепті жылы Қазақстан 
Республикасында қалыптасқан жалпы шығарылымдағы ЖІӨ-нің үлесі қабылданады.

26. ШОК субъектілерінің ЖҚҚ келесі формула бойынша есептеледі:

Вшок = Вшк + Вок + Вдк + Вшфк,

мұндағы:
Вшок – ШОК субъектілерінің ЖҚҚ;
Вшк – шағын кəсіпкерлік (заңды тұлғалар) кəсіпорындарының ЖҚҚ;
Вок – орта кəсіпкерлік (заңды тұлғалар) кəсіпорындарының ЖҚҚ;
Вдк – дара кəсіпкерлер құрған ЖҚҚ;
Вшфк – шаруа немесе фермер қожалықтары құрған ЖҚҚ.
27. ЖІӨ – дегі ШОК үлесі келесі формула бойынша бағаланады:

,

мұндағы:
D – ЖІӨ-дегі ШОК субъектілерінің ЖҚҚ үлесі;
Вшок – ШОК субъектілерінің ЖҚҚ;
ЖІӨ – жалпы ішкі өнім.
28. Жалпы өңірлік өнім (бұдан əрі - ЖӨӨ) елдің ЖІӨ-ге ұқсас көрсеткіш болып табыла-

ды жəне осы өңірдің экономикалық бірліктері өндірген түпкілікті тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтер құнын ұсынады.

29. ШОК субъектілері салымын облыстық деңгейде жекелеген облыстардағы ШОК 
субъектілерінің ЖҚҚ бағалауды есепке ала отырып жүзеге асырылады. Статистикалық 
мақсатта есептік жылда қалыптасқан облыстың жалпы шығарылымындағы ЖӨӨ үлесі 
қолданылады.

30. Жеке облыста құрылған ШОК субъектілерінің ЖҚҚ облыстың жалпы шығарылымындағы 
ЖӨӨ үлесінің деңгейінде есептеледі, ал облыстың экономикасына ШОК субъектілерінің үлесін 
бағалау үшін ЖӨӨ пайдаланылады.

,

мұндағы:
D – ЖӨӨ-дегі ШОК субъектілерінің ЖҚҚ үлесі;
Вшок-обл – облыстың ШОК субъектілерінің ЖҚҚ;
ЖӨӨn – n облысының жалпы өңірлік өнімі.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 
28 қыр  күйекте Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №15804 болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ

СТАТИСТИКА КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 20 қыркүйек          №131     Астана қаласы

Табыстар әдісімен жалпы ішкі өнімді 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 экономика 
министрлігі туралы ереженің 17-тармағының 258) тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Табыстар əдісімен жалпы ішкі өнімді есептеу əдістемеcі бекітілсін. 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 

2. комитетінің Ұлттық шоттар басқармасы Заң басқармасымен бірлесіп заңнамада 
белгіленген тəртіппен:

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

жəне орыс тілдерінде қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесінің ресми жариялау жəне 
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне 
енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

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

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрлігі Статистика комитеті төрағасының орынбасарына (Г.М. Керімханова) жүктелсін.

4. 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 Республикасының Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2017 жылғы 20 қыркүйектегі №131 бұйрығымен бекітілді

Табыстар əдісімен жалпы ішкі өнімді есептеу əдістемесі
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Табыстар əдісімен жалпы ішкі өнімді 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. Осы Əдістемені Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитеті халықаралық стандарттарға сəйкес табыстар əдісімен жалпы ішкі өнімді есептеу үшін 
қолданады жəне Ұлттық шоттар жүйесінің (бұдан əрі – ҰШЖ) мақсаттарында пайдаланады.

3. Əдіснамалық негіз ретінде Халықаралық Валюта Қоры, Экономикалық ынтымақтастық 
жəне даму ұйымы, Еуропалық қоғамдастықтардың Статистикалық бюросы, Біріккен Ұлттар 
Ұйымы жəне Дүниежүзілік Банк дайындаған 2008 жылғы ҰШЖ пайдаланылды.

4. Осы əдістемеде келесі анықтамалар пайдаланылады:
1) жалпы қосылған құн (бұдан əрі – ЖҚҚ) – өндірістік қызметтің соңғы нəтижесін си-

паттайды жəне берілген өндірістік процестегі өңдеумен қосылған құндылықты білдіреді. 
Салалар деңгейінде тауарлар жəне көрсетілген қызметтер шығарылымы жəне аралық тұтыну 
арасындағы айырма ретінде есептеп шығарылады, өндіріс процесінде тұтынылатын негізгі 
капиталдың құнын қамтиды;

2) жалпы ішкі өнім (бұдан əрі – ЖІӨ) – елдің экономикалық қызметінің соңғы нəтижесін 
сипаттайтын ұлттық шоттар жүйесінің маңызды көрсеткіштерінің бірі;

3) институционалдық бірлік – өз атынан активтерді иеленуге, міндеттемелерді қабылдауға, 
экономикалық қызметке қатысуға жəне басқа бірліктермен операцияларға кіруге əрекет ете 
алатын экономикалық бірлік;

4) бейрезидент – резидент болып табылмайтын институционалдық бірлік;
5) резидент – берілген елдің экономикалық аумағында орналасқан, яғни ол осы аумақта 

экономикалық қызметпен біршама ұзақ кезеңде (1 жыл немесе одан да көп) айналысатын 
экономикалық мүдделердің басым орталығы берілген институционалдық бірлік;

6) үй шаруашылықтарының корпоративтік емес кəсіпорындары – үй шаруашылықтарының 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді сату мақсатында өндірумен айналысатын, бірақ заңды 
тұлға болып табылмайтын бірліктері.

2-тарау. Ұлттық шоттар жүйесіндегі табыстар əдісімен жалпы ішкі өнім
5. Табыстар əдісімен алынатын ЖІӨ оның құрылымын бастапқы табыстар: жалдамалы 

жұмыскерлердің еңбекақысы, өндіріс жəне импортқа салынатын таза салықтар, пайда жəне 
аралас табыс негізінде анықтайды.

6. Табыстар əдісімен ЖІӨ ҰШЖ табыстарды құру шоты негізінде құрылады. Берілген шот 
тауарлар жəне көрсетілетін қызметтер өндірісіне қатысатын институционалдық бірліктер-
резиденттердің алғашқы табыстар төлемін көрсетеді. Табыстарды құру шотының мысалы 
осы əдістеменің 1-қосымшасында келтірілген.

7. Ресурстық шот бөлігінде ЖҚҚ-ның мөлшері жазылады. ЖҚҚ-ның мөлшері өндіріс шотынан 
аударылады. Пайдалануда қосылған құннан өндірушілердің келесі шығыстары көрсетіледі:

еңбекақы;
өндіріске жəне импортқа салынатын таза салықтар (субсидияларды шегергендегі салықтар).
8. Табыстарды құру шотының теңгерімдеуші бабы пайдалану жағында көрсетілетін жалпы 

пайда жəне жалпы аралас табыс болып табылады.
3-тарау. Табыстар əдісімен жалпы ішкі өнімді есептеу

9. Табыстар əдісімен ЖІӨ есептеу келесі формула бойынша жүзеге асырылады:
GDP = COE + NT + GOS + GMI,                                     (1)

мұндағы:
GDP – ЖІӨ;
COE – еңбекақы;
NT – өндіріске жəне импортқа салынатын таза салықтар;
GOS – жалпы пайда;
GMI – жалпы аралас табыс.
10. Жалданбалы қызметкерлердiң еңбекақысы екi негiзгi компоненттерден тұрады:
жалақы;
жұмыс берушiлердiң əлеуметтiк сақтандыруға аударымдарының сомасы.
11. Жалдамалы қызметкерлердің жалақысына қосылмайды жəне аралық тұтыну ретінде 

қаралады:
тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді пайдаланатын қызметкерлердің мүдделеріне емес, 

жұмыс берушілердің мүдделеріне қатысты жүзеге асырылатын шығыстар;
бір реттік жұмысты атқарғаны үшін кəсіпорын штатында (басқа да кəсіпорындардың 

қызметкерлері немесе өзін-өзі жұмыспен қамтыған адамдар) тұрмаған адамдарға еңбекақы 
төлеу;

мəдени-ағарту жəне сауықтыру іс-шараларын өткізуге шығыстар.
12. Еңбек ақы төлеуді қалыптастыру үшін ақпараттың дереккөздері еңбек бойын-

ша, кəсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметі туралы, шағын кəсіпорын қызметі туралы 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың жəне жұмыспен қамтылған халықтың іріктемелі 
зерттеу деректері болып табылады.

13. Өндіріске жəне импортқа салынатын таза салықтар келесі формула бойынша 
анықталады:

NT = T – S,                                                              (2)
мұндағы:
NT – өндіріске жəне импортқа салынатын таза салықтар;
T – өндіріске жəне импортқа салынатын салықтар;
S – өндіріске жəне импортқа арналған субсидиялар.
14. Өндіріске жəне импортқа салынатын таза салықтарды қалыптастыру үшін ақпараттың 

дереккөздері əкімшілік дереккөздердің əкімшілік деректері болып табылады.
15. Өндіріске жəне импортқа салынатын салықтар осы Əдістеменің 2-қосымшасына сəйкес 

Өнімдерге салынатын салықтардың тізбесінде келтірілген өнімдерге салынатын салықтардан 
жəне осы Əдістеменің 3-қосымшасына сəйкес өндіріске салынатын басқа да салықтардың 
тізбесінде келтірілген өндіріске салынатын басқа да салықтардан тұрады.

16. Өндіріске жəне импортқа арналған субсидиялар өнімдерге арналған субсидияларды 
жəне өндіріске арналған басқа да субсидияларды қамтиды.

17. Өнімдерге арналған субсидиялар өндірілген тауардың немесе көрсетілген қызметтің 
бірлігіне төленеді: резиденттер өндіретін, сататын немесе импорттайтын тауар мен көрсетілетін 
қызметінің саны немесе құнына бара-бар.

Өнімдерге арналған субсидияларға:
өндірілетін өнімдерге сату бағасы өндірістің орташа шығындарынан төмен орнатылу 

нəтижесінде пайда болатын тұрақты залалдарды кəсіпорындарға мемлекеттік бюджеттен 
тұрақты өтеулер;

өнімдер мен көрсетілетін қызметтерді нарықтық бағадан төмен өткізу нəтижесінде (мысалы, 
мемлекеттік реттелетін бөлшек бағалар бойынша), пайда болатын залалдарды кəсіпорындарға 
бюджеттен тұрақты өтеуге арналған субсидиялар;

тауарлармен Қазақстан Республикасының аумағынан кесіп өту кезінде немесе 
бейрезиденттердің резиденттерге қызмет көрсетуі кезінде төленуге тиісті импортқа арналған 
субсидиялар;

тауарлар Қазақстан Республикасының аумағынан өткенде немесе қызметтер бейре-
зиденттерге көрсетілген кезде, мемлекеттік басқару органдарының төлеуге тиіс экспортқа 
арналған субсидиялары кіреді.

18. Өндіріске арналған басқа да субсидиялар өндіріс факторларын пайдаланғаны үшін 
кəсіпорындардың мемлекеттік басқару органдарынан алған субсидиялардан тұрады.

Өндіріске арналған басқа да субсидиялар келесі негізгі субсидиялар түрлерінен тұрады:
айрықша адамдар контингетінің еңбегін пайдалануға байланысты төленетін субсидиялар;
өндірістің басқа да факторларын пайдалануға байланысты берілетін субсидиялар;
қоршаған ортаның ластануын төмендету үшін субсидиялар.
19. Табыстарды құру шотының теңгерімдеуші бабы меншіктен түскен табыстарды 

есептегенге дейінгі өндірістен алынған жалпы пайданы жəне төленбейтін еңбек шығындарын 
өндіретін үй шаруашылықтарының корпоративтік емес кəсіпорындарға жəне қожа немесе 
кəсіпкердің табысынан бөліне алмайтын жұмысқа берілетін сыйақы элементінен тұратын 
жалпы аралас табысты өлшейді.

20. Жалпы пайда жəне жалпы аралас табыс келесі формула бойынша есептеледі:
GOS + GMI = GVA – COE – (Tp – Sp),                                      (3)

мұндағы:
GOS – жалпы пайда;
GMI – жалпы аралас табыс;
GVA – ЖҚҚ;
COE – еңбекақы;
Tp – өндіріске салынатын басқа да салықтар;
Sp – өндіріске арналған басқа да субсидиялар.
21. Қорытынды кезеңде алынған нəтижелер мен өндіріс əдісімен есептелген ЖІӨ-ні 

келісу жүргізіледі.

Табыстар əдісімен жалпы ішкі өнімді есептеу əдістемесіне 1-қосымша

Табыстарды құру шотының мысалы

млн. теңге
Операциялар жəне теңгерімдеуші бабтар Барлығы

Ресурстар
Жалпы қосылған құн
Пайдалану
Еңбекке ақы төлеу
Өндіріске жəне импортқа салынатын таза салықтар
Жалпы пайда
Жалпы аралас табыс

Табыстар əдісімен жалпы ішкі өнімді есептеу əдістемесіне 2-қосымша

Өнімдерге салынатын салықтардың тізбесі
1. Қосылған құн салығы;
2. Акциздер;
3. Үстiңгі көздерден су ресурсын пайдаланғаны үшiн төлемақы;
4. Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда экспортқа рента салығы;
5. Мұнай секторы ұйымдарынан экспортқа рента салығы;
6. Аукционнан алынатын алым;
7. Автокөлік құралының Қазақстан Республикасы аумағымен жүргені үшін алым;
8. Сыртқы (көрінетін) жарнаманы орналастырғаны үшін төлемақы;
9. Ойын бизнесі салығы;
10. Кедендік төлемдері;
11. Арнайы, демпингке қарсы, өтемақылық баждар;
12. Арнайы қорғаныштық, демпингке қарсы жəне үлестірімге жатпайтын өтемақылық 

баждар.

Табыстар əдісімен жалпы ішкі өнімді есептеу əдістемесіне 3-қосымша

Өндіріске салынатын басқа да салықтардың тізбесі
1. Əлеуметтік салық;
2. Заңды тұлғалар жəне дара кəсіпкерлердің мүлкіне салынатын салық;
3. Жер салығы;
4. Заңды тұлғалардан көлік құралдарына салынатын салық;
5. Қоршаған ортаға эмиссия үшін төлемақы;
6. Тіркелген салық;
7. Ауыл шаруашылығы мен орман шаруашылығын жүргізуге байланысты емес мақсаттарда 

пайдалану үшін ауыл шаруашылығы жəне орман алқаптарын алу кезіндегі ауыл шаруашылығы 
жəне орман шаруашылығы өндірісі шығасыларының орнын өтеуден түскен түсімдер;

8. Республикалық меншікте орналасқан жер учаскілері бойынша сервитут үшін төлемақы;
9. Коммуналдық меншікте орналасқан жер учаскілері бойынша сервитут үшін төлемақы;
10. Белгіленген мөлшердегі бірліктерді беруден жəне парниктік газдар шығарындыларына 

квоталарды бөлудің ұлттық жоспарының квота көлемі резервін басқарудан түскен түсімдер.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 6 қазанда 
Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15859 болып 
енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ 

СТАТИСТИКА КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 27 қыркүйек             №136             Астана қаласы

«Жұмыс уақыты индикаторларын қалыптастыру жөніндегі 
әдістемені бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 

міндетін атқарушының 2015 жылғы 28 желтоқсандағы 
№226 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 кыркүйектегі №1011 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрлігі туралы ереженің 17-тармағы 258) тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. «Жұмыс уақыты индикаторларын қалыптастыру жөніндегі əдістемені бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 
міндетін атқарушының 2015 жылғы 28 желтоқсандағы № 226 бұйрығына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12954 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесінде 2016 жылғы 8 ақпанда жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Жұмыс уақыты индикаторларын қалыптастыру жөніндегі 
əдістемеде: 

3-тармақтың 3) жəне 5) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
«3) жұмыспен қамтылған халық – əркім өз жағдайы бойынша белгілі бір есепті кезең 

ішінде мынадай «жалдамалы қызметкер» немесе «өзін-өзі жұмыспен қамтыған қызметкер» 
санаттарының біріне жатқызылатын 15 жəне одан жоғары жастағы барлық жеке тұлғалар;

5) өзін-өзі жұмыспен қамту – сыйақы мөлшері тікелей тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді 
өндіруден (өткізуден) түскен табысқа байланысты жұмыспен қамтылу;»;

4-тармақтың екінші жəне жетінші абзацтары мынадай редакцияда жазылсын:
«Ұлттық шоттар жүйесінде (бұдан əрі – ҰШЖ) өндіріс саласы шегіндегі өндірістік қызметке 

қатысты айқындалады;
жұмыс берушіні немесе өзін-өзі жұмыспен қамтыған тұлғаны қоса алғанда бір адаммен 

орындалатын немесе орындалуға шамаланған ресми немесе бейресми, мақсаттар мен 
міндеттер жиынтығы ретінде анықталған жұмысқа қатысты өлшенеді.»;

8-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«8. ҰШЖ өндірісі саласының шегінде өлшенетін, нақты жұмыспен өтелген сағаттар, тікелей 

немесе өндірістік қызмет түрлерімен байланысты жұмсалған уақытты, тоқтап тұрған немесе 
демалу уақытын қамтиды.»;

9-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«9. ҰШЖ өндірісі саласының шегінде өлшенетін, нақты жұмыспен өтелген сағаттар, оның 

барысында орындалмаған жұмыстар уақытына мыналар кірмейді:»;
10-тармақтың бірінші жəне төртінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:
«10. Ақы төленетін сағаттар ақы төленетін жұмыспен қамту бойынша жұмысқа жəне уақыт 

бірлігіне төленетін (ҰШЖ өндірісі саласының шегінде) өзін-өзі жұмыспен қамту негізіндегі 
жұмысқа жатады.

Уақыттық негізде ақы төленетін өзін-өзі жұмыспен қамтыған адамдарға (ресми немесе бей-
ресми) қатысты ақы төленетін сағаттары нақты өтелген сағаттарына эквивалент.»;

11-тармақтың екінші жəне үшінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:
«Қалыпты жұмыс сағаты, өзін-өзі жұмыспен қамтыған жұмысқа қатысты қолданылады, 

бұл сағаттар нақты салада немесе кəсіпте барлық жұмыстар үшін белгіленген сағаттарға 
сəйкес келеді.

Өзін-өзі жұмыспен қамтыған қызметкердің қалыпты жұмыс сағаты бірдей салаларда 
ақы төленетін жұмысты орындайтын жəне сондай кəсібі бар адамдардың қалыпты жұмыс 
сағатымен салыстырылады.»;

12-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«12. Еңбек шарты бойынша жұмыс сағаттары ақы төленетін жұмыспен қамту бойынша 

жұмыстарды орындауға немесе өзін-өзі жұмыспен қамтуда қызмет көрсетуге немесе қоғамдық 
бастамаларда жұмыстарды орындауға жұмсалатын уақытты қамтиды.»;

13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«13. Əдеттегі жұмыс сағаттары қысқа (апта ішінде) уақыт ішінде ай, тоқсан, маусым немесе 

қысқа базистік кезең өлшемі кіретін жылдың ішінде байқаудың ұзақ кезеңінде нақты жұмыспен 
өтелген сағаттарды бағалау болып табылады. Əдеттегі жұмыс сағаттары жұмыстың барлық 
түрлеріне қолданылады.»; 

14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«14. Үстеме жұмыс сағаттары барлық жұмыс түрлеріне қолданылады жəне еңбек шартта 

белгілі бір қысқа базистік кезең ішінде үстеме ретінде негізделген сағатқа еңбек шарты бой-
ынша егер бар болса жұмыс сағаттарының үстінен нақты жұмыспен өтелген сағаттар немесе 
еңбек шарты бойынша жұмыс сағаттары жоқ жұмыста əдеттегі жұмыс сағаттарының үстінен 
нақты жұмыспен өтелген сағаттарды қосу ретінде айқындалады.»;

16-тармақтың төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Жұмыста болмаған сағаттар жыл сайынғы демалыс (мəжбүрлі жыл сайынғы еңбек де-

малысын қоса), науқастану, өндірістік жарақаттану, жүктілік, бала күтімі, үстеме жұмыс үшін 
өтемақы, отбасы мүшелерін күту, оқу демалысы, басқа да себептер, техникалық істен шығу, 
қолайсыз ауа-райы, мемлекеттік мереке себептері бойынша уақытты қамтиды.»;

17-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«17. Жұмыс уақытын сипаттайтын көрсеткіштер бойынша ақпаратты қалыптастыру мына-

дай дереккөздердің негізінде жүргізіледі:
1) халықтың жұмыспен қамтылуын іріктемелі зерттеу (бұдан əрі – зерттеу). Байқау бірліктері 

үй шаруашылықтары жəне осы үй шаруашылықтарында тұратын 15 жəне одан жоғары жастағы 
адамдар болып табылады.

2) саны 100 адамнан асатын қызметкерлері бар ұйымдарды зерттеу;
3) саны 100 адамнан аспайтын қызметкерлері бар ұйымдарды іріктемелі зерттеу.»;
18-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«18. Барлық жұмыспен қамтылған қызметкерлермен нақты жұмыспен өтелген сағаттар 

саны, саны 100 адамнан асатын қызметкерлері бар ұйымдарды зерттеу бойынша 
қалыптастырылады.»;

20-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«20. Ақы төленетін сағаттар жалдану бойынша (ақылы жұмыспен қамтылу) жұмыспен бірге, 

уақыт бірлігіне төленетін өзін-өзі жұмыспен қамту негізіндегі жұмысқа жатады.
Ақы төленетін сағаттар бойынша деректерді қалыптастыруда негізгі дереккөз саны 100 

адамнан асатын қызметкерлері бар ұйымдарды зерттеу болып табылады.
Саны 100 адамнан асатын қызметкерлері бар ұйымдарды зерттеудің «Қызметкерлердің 

күнтізбелік уақыт қорын пайдалануы» бөлімі негізінде, жұмыспен өтелген жəне өтелмеген 
сағаттары бойынша деректер қалыптастырылады, өтелмеген жұмыс сағаттары өз кезегінде 
ақы төленетін жəне ақы төленбейтін уақытқа бөлінеді.

Өзін-өзі жұмыспен қамтыған адамдарға қатысты, мерзімді төлемдер негізінде төленетін, 
нақты орындалған жұмыс сағаттары ақы төленетін сағатқа баламалы болып табылады.»;

25-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Мода мына формула бойынша есептеледі: 

Мо = XMо + hМо * (fМо – fМо-1) / ((fМо – fМо-1) + (fМо – fМо+1)), (1) 
мұнда:
Мо – зерттелетін жиынтықта жиі кездесетін нышанның мəні;
XMо – модальді аралықтың сол жақ шегі;
hМо – модальді аралықтың ұзындығы;
fМо-1 – модаль алды аралықтың жиілігі;
fМо – модальді аралықтың жиілігі;
fМо+1 – модальдан кейінгі аралықтың жиілігі.».
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 бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ 

жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесінің ресми жариялау жəне 
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне 
енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

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

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің интернет-ресурсына 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 алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің төрағасы Н.АЙДАПКЕЛОВ

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 
12 қазанда  Нормативтік  құқықтық  кесімдерді  мемлекеттік  тіркеудің 
тізіліміне №15887 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ 

СТАТИСТИКА КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 30 маусым            №264            Астана қаласы

«Ресми статистикалық ақпаратты тарату графигінде 
көзделмеген және респонденттердің алғашқы 

статистикалық деректерді ұсыну графигіне сәйкес 
респонденттер ұсынатын алғашқы статистикалық 

деректер негізінде әзірленген статистикалық ақпаратты 
өтеусіз негізде беру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 
2010 жылғы 20 мамырдағы №113 бұйрығына өзгеріс 

енгізу туралы

 бұйырамын:
1. «Ресми статистикалық ақпаратты тарату графигінде көзделмеген жəне респонденттердің 

алғашқы статистикалық деректерді ұсыну графигіне сəйкес респонденттер ұсынатын алғашқы 
статистикалық деректер негізінде əзірленген статистикалық ақпаратты өтеусіз негізде беру 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2010 
жылғы 20 мамырдағы № 113 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 6283 болып тіркелген, «Егемен Қазақстан» газетінде 2010 жылы 13 қарашада 
№ 310–311 (26371–26372) жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:
«Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасының 

Заңы 12-бабының 2) тармақшасына жəне 26-бабының 3-тармағына сəйкес бұйырамын:».
2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті заңнамада 

белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін; 
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен 

бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық 
түрдегі көшірмесінің ресми жариялауға мерзімді баспа басылымдарына, сондай-ақ, ресми 
жариялау жəне Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкіне қосу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интернет-
ресурсында орналастырылуын;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген іс-
шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Ұлттық экономика бірінші вице–министріне жүктелсін.

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

 Қазақстан Республикасының
 Ұлттық экономика министрі Т.СҮЛЕЙМЕНОВ

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 31 шіл-
деде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15408 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 30 қазан          №637         Астана қаласы

Атырау, Маңғыстау, Шығыс Қазақстан облыстары және 
Алматы қаласы жергілікті атқарушы органдарының 

мемлекеттік бағалы қағаздар шығаруының шарттарын, 
көлемін және нысаналы мақсатын айқындау туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 2 қазандағы № 1520 қаулысымен бекітілген 
Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органының 
ішкі нарықта айналысқа жіберу үшін бағалы қағаздар шығару ережесінің 8-тармағына жəне 
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 212-бабына 
сəйкес бұйырамын:

1. Атырау, Маңғыстау, Шығыс Қазақстан облыстары жəне Алматы қаласы жергілікті 
атқарушы органдарының ішкі нарықта айналысқа жіберуі үшін мемлекеттік бағалы қағаздар 
шығаруының мынадай шарттары, көлемі жəне нысаналы мақсаты айқындалсын:

1) шарттар:
мемлекеттік бағалы қағаздарды шығару жылы – 2017 жыл;
бағалы қағаздардың түрі – мемлекеттік жəне үкіметтік бағдарламаларды іске асыру 

шеңберінде тұрғын үй құрылысын қаржыландыру үшін ішкі нарықта айналысқа жіберуге 
арналған, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдары 
шығаратын мемлекеттік бағалы қағаздар;

2) көлемдері:
Атырау облысы – 1 300 000 000 (бір миллиард үш жүз миллион) теңгеден артық емес;
Маңғыстау облысы – 3 115 550 000 (үш миллиард жүз он бес миллион бес жүз елу мың) 

теңгеден артық емес;
3) Шығыс Қазақстан облысы – 2 810 000 000 (екі миллиард сегіз жүз он миллион) теңгеден 

артық емес;
4) Алматы қаласы – 2 900 000 000 (екі миллиард тоғыз жүз миллион) теңгеден артық емес;
5) нысаналы мақсаты - мемлекеттік жəне үкіметтік бағдарламаларды іске асыру шеңберінде 

тұрғын үй құрылысын қаржыландыру.
2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік қарыз алу департаменті 

(Р.Т. Мейрханов) заңнамада белгіленген тəртіппен: 
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгiнде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 

көшірмесін қағаз жəне электронды түрде қазақ жəне орыс тілдерінде Қазақстан Республикасы 
нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін «Республикалық 
құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнына жіберілуін;

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

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

3. Осы бұйрық мемлекеттік тiркелген күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының 
Қаржы министрі Б. СҰЛТАНОВ

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 1 қара-
шада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15958 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 31 тамыз               №642               Астана қаласы

«Қазақстан Республикасының аумағында жүк көлік 
құралдарын өлшеудің халықаралық сертификатын 

пайдалану қағидасын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Көлік және коммуникация министрінің 

2011 жылғы 23 ақпандағы №87 бұйрығына өзгерістер енгізу 
туралы

«Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы 
50-бабының 2-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. «Қазақстан Республикасының аумағында жүк көлік құралдарын өлшеудің халықаралық 
сертификатын пайдалану қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Көлік жəне 
коммуникация министрінің 2011 жылғы 23 ақпандағы № 87 бұйрығына (нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізімінде № 6817 болып тіркелген, 2011 жылғы 12 сəуірдегі № 
141-144 (26546) «Егемен Қазақстан» газетінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтін өзгермейді:
«Қазақстан Республикасының аумағында жүк көлігі құралдарын өлшеудің халықаралық 

сертификатын қолдану қағидасын бекіту туралы»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтін өзгермейді:
«1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының аумағында жүк көлігі құралдарын 

өлшеудің халықаралық сертификатын қолдану қағидасы бекітілсін;»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында жүк көлік 

құралдарын өлшеудің халықаралық сертификатын пайдалану қағидаларында:
тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтін өзгермейді:
«Қазақстан Республикасының аумағында жүк көлігі құралдарын өлшеудің халықаралық 

сертификатын қолдану қағидасы»;
1, 2 жəне 3-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтін өзгермейді:
«1. Осы Қазақстан Республикасының аумағында жүк көлігі құралдарын өлшеудің 

халықаралық сертификатын қолдану қағидасы (бұдан əрі – Қағида) «Автомобиль көлігі туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңына жəне «Тəуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы 
мемлекеттердің аумақтарында жүк көлік құралдарын өлшеудің халықаралық сертификатын 
енгізу туралы келісімді бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 6 
мамырдағы № 436 қаулысына (бұдан əрі – Келісім) сəйкес əзірленді.

2. Қағида Қазақстан Республикасының аумағында жүк көлігі құралдарын өлшеудің 
халықаралық сертификатын қолдану тəртібін айқындайды.

3. Қағидада пайдаланылатын негізгі ұғымдар:
1) жүргізуші – көлік құралын басқарушы тұлға;
2) жүк көлігі құралдарын өлшеудің халықаралық сертификаты (сертификат) – келісімге 

қатысушы болып табылатын мемлекеттердің құзыретті органдары беретін көлік құралының 
салмақтық параметрлері туралы дəйекті деректерді қамтитын құжат;

3) тасымалдаушы (көлік операторы) – жүк тасымалына жауап беретін немесе тасымалдау 
шартына сəйкес осы тасымал үшін үшінші тарапты пайдаланатын тұлға.»;

2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтін өзгермейді:
«2. Сертификатты қолдану тəртібі»;
9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«9. «Қазақстан Республикасының автомобиль жолдарымен жүруге арналған автокөлік 

құралдарының жол берілетін параметрлерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 26 наурыздағы № 
342 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
11009 болып тіркелген) Қазақстан Республикасының автомобиль жолдарымен жүруге арналған 
автокөлік құралдарының рұқсат етілген өлшемдерінен асып кеткен жағдайда, тасымалдаушы 
немесе жүргізуші салық заңнамасында белгіленген мөлшерлемелер бойынша ірі габаритті жəне 
(немесе) ауыр салмақты көлік құралдары жүріп өткені үшін алым төлейді.»;

10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтін өзгермейді:
«10. Қазақстан Республикасы аумағында сертификатты қолдану оны берген мемлекет-

ке, сондай-ақ TIR немесе көлік құралының жүк бөлігіне рұқсат етілмеген кіруді болдырмай-
тын өзге де рəсім бойынша халықаралық жүк тасымалын жүзеге асыратын көлік құралының 
тіркелуіне байланысты емес.»;

қосымшаның оң жақ жоғары бұрышы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі 
мəтін өзгермейді:

«Қазақстан Республикасының аумағында жүк көлігі құралдарын 
өлшеудің халықаралық сертификатын қолдану қағидасына қосымша».

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Көлік комитеті 
(Ə.А. Асавбаев):

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

күнінен бастап оның көшірмелерін қағаз жəне электрондық түрде күнтізбелік он күн ішінде 
мерзімді баспа басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми 
жариялауға, сондай-ақ Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкіне жіберуді;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің ин-
тернет-ресурсында орналастыруды;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген іс-
шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 
даму министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Инвестициялар жəне даму вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының  Инвестициялар 
жəне даму министрі Ж.ҚАСЫМБЕК

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 5 қазанда 
Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14291 бо-
лып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 5 қыркүйек            №646            Астана қаласы

Кемелерді лоцмандық алып өтуді жүзеге асыру 
қағидаларын бекіту туралы

«Сауда мақсатында теңізде жүзу туралы» 2002 жылғы 17 қаңтардағы Қазақстан 
Республикасының Заңы 45-бабының 1-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Кемелерді лоцмандық алып өтуді жүзеге асыру қағидалары 
бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Көлік комитеті 
(Ə.А. Асавбаев):

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

тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде қағаз жəне электрондық түрде мерзімді баспа 
басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне жіберуді;

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

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің 
Заң департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген 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 оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Инвестициялар 
жəне даму министрі Ж.ҚАСЫМБЕК

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрі
________________ С.Жасұзақов
2016 жылғы 31 қазан 

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы
________________ К.Мəсімов
2016 жылғы 10 қазан 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
2016 жылғы 5 қыркүйектегі №646 бұйрығымен бекiтiлген

Кемелердi лоцмандық алып өтудi жүзеге асыру қағидалары
1-тарау. Жалпы ережелер 

1. Осы Кемелердi лоцмандық алып өтудi жүзеге асыру қағидалары (бұдан əрi – 
Қағидалар) «Сауда мақсатында теңiзде жүзу туралы» 2002 жылғы 17 қаңтардағы Қазақстан 
Республикасының Заңы 45-бабының 1-тармағына сəйкес əзiрленді жəне кемелердің жүзу 
қауіпсiздiгiн қамтамасыз ету, кемелердiң оқиғаларға ұшырауын болғызбау жəне қоршаған 
ортаны қорғау мақсатында кемелердi лоцмандық алып өтудi жүзеге асыру тəртiбiн белгілейді.

2. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
1) кемелердi лоцмандық алып өту – лоцман жүзеге асыратын кемелердi алып өту;
2) лидирлеу тəсілі – лоцмандық кеме алып өтетін кеменің алдында фарватер арқылы 

жүзіп, ал алып өтетін кеме оның артынан еріп жүрген жағдайдағы кемелерді лоцмандық 
алып өту тəсілі; 

3) лоцман – кеменi арқанға байлайтын, зəкiрге қоятын жəне портта кемелердiң орнын 
ауыстыратын жерге қауiпсiз жеткiзу саласында белгiлi бiр бiлiмi мен дағдылары бар маман;

4) лоция – белгілі бір су бассейн ерекшеліктерінің толық сипаттамасы бар навигациялық 
құрал, ішіне айрықшаланған жерлер, белгілер мен жағалар сипаттамалары кіреді, сондай-
ақ жүзудің қауіпсіз жолдары бойынша толық нұсқаулары, белгіленген акваториядағы 
гидрологиялық жəне метеорологиялық жағдайлары көрсетіледі;

5) лоцмандық кеме – лоцмандардың кезекшілік ету жəне кемелерді алып өту үшін, сондай-
ақ лоцмандарды алып өтетін кемелерге жеткізу мен олардан түсіру үшін қолданылатын кеме;

6) шағын көлемді кеме – балық аулау, жүктерді тасымалдау, сүйретіп жүзу, пайдалы 
қазбаларды іздеуді, барлауды жəне өндіруді, құрылыс, жол, гидротехникалық жəне басқа да 
осыған ұқсас жұмыстарды, лоцмандық жəне мұзжарғышқа ілестіріп алып өтуді жүргізу, сондай-
ақ су объектілерін ластанудан жəне қоқыстанудан қорғау жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру 
үшін жасалған немесе жабдықталған кемелерден басқа, ұзындығы жиырма метрден аспайтын, 
бортына алуға рұқсат етілген адамдар саны он екі адамнан аспайтын кеме.

Осы Қағидаларда пайдаланылатын түсініктер мен ұғымдар Заңға сəйкес қолданылады. 
3. Порттың теңіз əкімшілігі құзырет шегінде лоцмандық қызмет көрсету жұмысына бақылау 

жасауды жəне қадағалауды жүзеге асырады.
4. Қызметкері лоцман болып табылатын ұйым, осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес 

нысан бойынша лоцмандық куəлiктің (бұдан əрі – лоцмандық куəлік) берілуін Порттың теңіз 
əкімшілігімен келіседі.

5. Сауда мақсатында теңiзде жүзу саласындағы уəкілетті орган кемелердi лоцмандық алып 
өтудiң мiндеттi аудандары мен мiндеттi емес аудандарын белгiлейдi жəне мұндай аудандарды 
теңiз порттары мен лоцияларына жалпыға бiрдей ақпарат етiп жеткiзедi.

2-тарау. Кемелерді лоцмандық алып өту тəртібі
1-параграф. Кемелердi мiндеттi лоцмандық алып өту

6. Осы Қағидалардың 7-тармағына сəйкес мiндеттi лоцмандық алып өтуден босатылатын 
кемелер санаттарын қоспағанда, кемелердi мiндеттi лоцмандық алып өту аудандарында кеме 
лоцмансыз жүзудi жүзеге асырмайды.

7. Кемелерді мiндеттi лоцмандық алып өтуден кемелердің келесі санаттары босатылады:
1) əскери кемелер;
2) əскери-қосалқы кемелер;
3) шекаралық корабльдер;
4) порттық немесе порттағы басқа қызметтерді көрсетуге арналған кемелер;
5) шағын көлемді кемелер; 
6) кемелерді лоцмандық алып өтудің міндетті ауданында жалпы сыйымдылығы 3000 

жəне одан артық тіркелімді тонна кемелерінде жүзу тəжірибесі кемінде 24 ай болатын капи-
тандар басқаруымен Қазақстан Республикасының мемлекеттік туын көтерiп жүзетін кемелер.

Егер осы кемелер жүзуді осы тармақтың 6) тармақшасының талаптарына сəйкес келетін 
капитандардың басқаруында жүзеге асыратын болса, онда кеме иесі немесе теңіз агенті 
кеменің кемелердi мiндеттi лоцмандық алып өту ауданына кіруден 3 тəулік бұрын Порттың 
теңіз əкімшілігіне растайтын құжаттарды ұсынады. 

8. Лоцмандық алып өтудi жүзеге асыру үшін лоцман:
1) лоцмандық кемемен немесе тікұшақпен, не кемелерді лоцмандық алып өту ауданның 

ұзындығына жəне ұзақтығына, кеме қатынасының қарқындылығына, гидрометеорологиялық 
жəне басқа да кемелерді лоцмандық алып өту аудан ерекшеліктеріне сүйене отырып, қажетті 
техникалық сипаттамалары бар жəне жарамды жағдайдағы кемеге лоцманды қауіпсіз 
отырғызуды жəне түсіруді қамтамасыз ететін, лоцманның жағалаудан кемеге жеткізудің 
басқа құралдармен;

2) кемелермен, теңіз порты қызметтерімен, кемелер жүрісін басқару жүйелерімен (бұдан 
əрі – КЖБЖ) қажетті байланыс құралдармен; 

3) КЖБЖ жəне порт қызметтерінің ақпараттық базамен ұштаса байланысқан кемелерді 
позициялау жəне идентификациялау жеке жүйелерімен;

4) телефон байланысымен жəне ұйымдастыру техникасымен жабдықталған, лоцмандардың 
жұмысы мен демалысына арналған үй-жайлармен; 

5) лоцмандарды техникалық оқытуын өткізу үшін арналған үй-жайлармен жəне 
жабдықтармен;

6) кемелерді лоцмандық алып өту ауданына арналған теңіз навигациялық карталармен 
жəне құралдармен;

7) кемелерді лоцмандық алып өту ауданы бойынша навигациялық, гидрометеорологиялық 
жəне гидрографиялық ақпаратпен;

8) лоцмандық қызметке байланысты қажетті құжаттармен, оның ішінде лоцмандық 
куəлікпен;

9) кемелерді лоцмандық алып өту ауданның климаттық жағдайларына сəйкес арнайы 
киіммен;

10) жеке құтқару құралдармен жəне жеке байланыс құралдармен; 
11) алғашқы жəрдем көрсетудің медициналық құралдармен қамтылады.
9. Лоцман бір мезгілде бір кемеден артық кемелерді лоцмандық алып өтуді жүзеге асыр-

майды. 
10. Кемелерді лоцмандық алып өту порттың диспетчерлік қызметіне кемелерді лоцмандық 

алып өту ауданына кірместен бұрын 24 сағатқа дейін кеме капитаны беретін өтінім бойынша 
жүзеге асырылады, онда келесі мəліметтер көрсетіледі: кеме атауы, оның сипаттамалары 
(ұзындығы, ені, отыруы, діңгектің судың үстіндегі биіктігі, жылдамдығы, рульдеу құралдарының 
бар болуы жəне тағы басқалар), шақыру белгілері, отыруы жөнінде мəліметтері, жүктелуі, 
орнықтылық жəне суға батпайтындығы, маневр жасау сипаттамалары жəне басқарылу 
ерекшеліктері, кеме теңіз агентінің атауы.

Бұдан кейінгі лоцмандық алып өту ауданына кіру уақытын кеме капитаны кіруге дейінгі 12, 
4 жəне 1 сағат бұрын нақтылайды. 

Лоцманды қабылдайтын жерге жақындағанға дейін 1 (бір) сағат бұрын, 
қызметкері лоцман болып табылатын ұйым, кеме капитаны жəне Порттың теңіз əкімшілігімен 

келісуі бойынша лоцманды отырғызу уақытын жəне шарттарын, оған қоса кеме жылдамдығын, 
лоцманның отырғызуы жоспарланған бортын, лоцмандық траптың жабдықталудың бөлшектерін 
белгілейді. 

11. Егер кеме лоцманды қабылдау жеріне бекітілген уақытта келмеген болса немесе 
кеменің лоцманды қауіпсіз қабылдауға мүмкіндігі болмаса, осы жағдайларға əкелген себептерді 
жойғанға дейін қызметкері лоцман болып табылатын ұйымы лоцмандық алып өту қызметін 
көрсетуден бас тартады. Бұл жағдайда кеме капитаны немесе теңіз агенті осымен байланысты 
шығындарды лоцманның қызмет көрсетуi үшiн төлем мөлшерінде төлейді.

Қайта берілген өтініш бойынша лоцмандық алып өту қызметін көрсету жеке, бөлек қызмет 
ретінде төленеді.

12. Кеме капитаны лоцманды шақырып жəне оның қызмет көрсетуінен бас тартатын болса, 
онда ол шақырылған лоцманның алып өтуге тиісті лоцманның қызмет көрсетуiн төлеу үшін осы 
Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша лоцмандық түбіртекті (бұдан əрі – лоцмандық 
түбіртек) толтырады жəне оған қолын қояды.

13. Жүзуді лоцмандық алып өтумен жүзеге асыратын кеме мен лоцмандық кеме арасында 
тоқтаусыз жəне тұрақты байланыс қамтамасыз етіледі.

14. Лоцманды қабылдау жəне түсiру кезiнде кеме капитаны лоцман кемесімен тұрақты 
байланыс ұстайды жəне онымен өз əрекеттерiн келiседі. Лоцманның келу сəтiнен бастап 
жəне оның кетуiне дейiн кемеде халықаралық сигналдар жинағына сəйкес келетiн - «Менiң 
бортымда лоцман бар» деген «Н» (Hotel) жалауы көтерiледі.

15. Кеме капитаны лоцманды кеме бортына тез жəне қауiпсiз қабылдауды қамтамасыз 
етедi жəне лоцмандық кеменiң зақымдалуына жол бермеу үшін барлық шаралар қабылдайды. 

Егер ауа райы жағдайлары лоцманның кемеге көтерілуіне мүмкіндік бермесе, ол жағдайда 
кеме капитаны, қызметкері лоцман болып табылатын ұйымы жəне Порттың теңіз əкімшілігімен 
келісуі бойынша, лоцмандық алып өту лоцманның кемеге отырғызуға мүмкіндігі бар жəне 
қауіпсіз болған жерге дейін лидирлеу тəсілімен жүзеге асырылады.

Лидирлеу тəсілі кеме капитанымен келісу бойынша кемені порттан шығару кезінде де 
қолданылады.

16. Лоцман кемеге келген кезде кеме капитанына лоцмандық куəлігін ұсынады.
Кеме капитаны лоцмандық алып өтудің қызметін тек қана лоцманда лоцмандық куəлігі бар 

болған кезде ғана пайдаланады.
17. Лоцмандық алып өтуді бастар алдында лоцман:
1) лоцмандық түбіртекте жазылған мəліметтерді, кемеде жəне кеме құжаттарында бекітілген 

осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша лоцмандық кəртішкеге (бұдан əрі – 
лоцмандық кəртішке) жазылған мəліметтермен сəйкестікке салыстырып қарайды; 

2) кеме капитанынан навигациялық құралдардың, қозғалтқыш қондырғының, рульдік, 
рульдегіш, зəкір жəне басқа құралдардың контсруктивтік, пайдалану жəне ағымдағы жай-күйі 
туралы мəліметтерін алады;

3) кеме капитанын алдағы жүзіп барудың навигациялық гидрографиялық жəне 
гидрометеорологиялық жағдайлары, кеме қатынасының жай-күйі, сапар шегу жолындағы 
навигациялық жəне басқа қауіп-қатерлер мен ерекшеліктері туралы хабардар етеді;

4) кеме капитанын навигациялық қондырғы құралдарының сипаттамалары жəне сапар 
шегу жолындағы навигациялық бағдарлары, оларды қолдану тəсілдері мен ерекшеліктері 
туралы хабардар етеді; 

5) кеме капитанын кемелерді лоцмандық алып өту ауданында бар КЖБЖ, басқа да теңізде 
жүзу қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйелері жəне олармен өзара іс-қимыл тəртібі туралы;

6) кемелерді лоцмандық алып өту жоспарын кеме капитанымен келіседі;
7) алдағы кемені зəкір тұрағына отырғызу жəне одан босатуды, айлаққа немесе 

шығарылатын жүк тиеу құралына арқандап байлауды кеме капитанымен келіседі; 
8) кемені басқару бойынша ақпараттандыру жəне өкімдер беру, сондай-ақ алдағы кемені 

лоцмандық алып өту барысындағы сол өкімдерді орындау салдарлары бойынша бақылау 
тəртібін кеме капитанымен келіседі.

18. Қауiпсiз жүзу мақсатында кеме капитаны лоцманның ұсынымдарын ескередi. Рөлдеушiге 
барлық тапсырмаларды капитан өзi бередi. Кеме капитаны мiнбеден кеткен жағдайда, кеме 
капитанының міндеттері кеме капитанының аға көмекшісіне жүктеледі. Кеме капитанының аға 
көмекшісінің кеме капитанының мiндеттерiн орындауына кедергi болатын ерекше жағдайларда 
(қайтыс болуы, ауыруы жəне өзге де жағдайларда), кеме капитаны лоцманға оның болмайтын 
кезiнде кеменi басқаруға жауапты тұлғаны көрсетедi.

19. Кеме капитаны лоцмандық алып өтуді өткізу үшін лоцманның пайдалануына кеме ра-
диостанциясын, басқа байланыс құралдарын, сондай-ақ кеменің навигациялық қондырғының 
құралдарын жəне қосалқы құралдарын ұсынады. 

20. Лоцмандық алып өту кезінде лоцман:
1) кемелерді лоцмандық алып өту ауданында өткізілетін кеме жəне басқа кемелердің 

қауіпсіздігі үшін мағынасы бар навигациялық, гидрометеорологиялық жəне басқа жүзу 
жағдайларының кез келген өзгеруі бойынша бақылауын əрдайым жүргізеді;

2) графикалық санау, талдау, аспаптық жəне навигациялық параметрлерді көзбен ша-
малап анықтау тəсілдерін қолдана отырып, кеменің орналасқан жерін үздіксіз бақылайды;

3) кемені лоцмандық алып өту ауданында кеме қатынасының жай-күйі бойынша əрдайым 
мониторинг жүргізеді (бас жəне жанасқан фарватер арқылы жүретін кемелердің саны мен 
атаулары, олардың сапар шегу реті, арқанға байлау жұмыстарын жəне зəкірге отырғызу мен 
босату бойынша маневр жасауды жүзеге асыратын кемелер, маневр жасауда шектелген, 
апаттық, бортында қауіпті жүктері бар кемелер жəне тағы басқа); 

4) КЖБЖ-бен жəне басқа теңізде жүзу қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйелерімен, сондай-ақ 
порттың диспетчерлік қызметімен байланысын əрдайым ұстайды;

5) теңіз порты капитанына дереу:
теңізде жүзу қауіпсіздігіне қауіп-қатер төнуі мүмкін фарватерлердегі, арналардағы, 

кіреберістердегі, порт айдынындағы жəне кемелерді лоцмандық алып өту ауданындағы кез 
келген өзгерістер туралы;

ол қызмет ететін ауданындағы лоцмандық алып өтуді жүзеге асыратын кемемен жəне 
басқа кемелермен болған оқиғалар туралы;

навигациялық қоршау құралдары қызметіндегі ақаулықтар мен бұзылу туралы;
алып өтілетін кеме капитаны кемені мұнаймен, зиянды заттармен, ағынды сулар жəне 

қоқыспен ластауды болғызбау туралы қағидаларды, сондай-ақ шекара жəне кеден бақылау 
талаптарын орындамауы туралы хабарлайды. 

21. Маневр жасауды жеделдету мақсатында кеме капитаны лоцманға рульдеушіге жүзу 
жəне маневр жасауға қатысты өкімдер беруге рұқсатын береді, бұл жағдайда кеме капитаны 
сол өкімдердің нəтижесінде пайда болуы ықтимал салдарлары бойынша жауапкершіліктен бо-
сатылмайды. Ал өкімдер кеме капитаны тапсырмасы бойынша берілгендей болып есептеледі. 

Ағылшын тілін қолданған жағдайда лоцман барлық ұсынымдарын немесе бұйрықтарын 
«Теңізде байланысуға арналған Халықаралық теңіз ұйымының стандарттық сөз орамдары-
на» сəйкес береді.

22. Лоцмандық алып өту келесі жағдайларда тоқтатылады:
егер лоцмандық алып өтуді жүзеге асыратын кеменің капитаны жеткілікті негізсіз лоцманның 

ұсынымдарын ескеріп жүрмесе немесе алып өтілетін кеме навигацияның немесе қоршаған 
ортаның қауіпсіздігіне қауіп-қатер төндірген жағдайда;

егер кеменің қауіпсіз жүзуін жүзеге асыруға мүмкіндік бермейтін жағдайлары бар болғанда. 
Кемені лоцмандық алып өтуді тоқтатқан кезде, лоцман алып өтуді тоқтату себептерін 

көрсете отырып, өзі қызметкері болып табылатын ұйымға жəне Порттың теңіз əкімшілігіне 
дереу хабарлайды, сондай-ақ тиісті жазбаларды лоцмандық түбіртекке енгізеді жəне кеме 
журналына тиісті жазбаларды енгізуді талап етеді.

Бұл ретте кемені алып өтуді тоқтатқан лоцман навигациялық мiнбеде қалады жəне егер 
кеме капитанына қауіпсіз жүзуге қажетті мəліметтер қажет болған жағдайда, лоцман олар-
ды ұсынады.

Бұл жағдайда кеме капитаны теңізде жүзудің жəне қоршаған ортаның қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету үшін барлық шаралар қабылдайды жəне бұдан əрі теңіз портың диспетчерлік 
қызметтің жəне КЖБЖ нұсқауларын қолданады.

Қажет болған жағдайда лоцман қызмет атқаратын ұйымы лоцманды ауыстыру бойынша 
шараларын қабылдайды.

(Соңы. Басы 16-бетте) 

(Соңы 18-бетте) 
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23. Лоцман ұсыныстарының дұрыстығына күдiктенуге жеткiлiктi негiздер болған кезде, 
кемелердi лоцмандық алып өтудiң мiндеттi аудандарында кеме жүзуiнiң қауiпсiздiгi мақсатында, 
кеме капитаны осы лоцманды ауыстыруды талап етеді.

24. Лоцманның кемені қалдырып кету кеменің қауіпсіз зəкірге отырғызылған, арқанға 
байланған немесе теңізге шығарылған, не лоцман ауыстырылған кезден кейін кеме 
капитанының келісуімен жүзеге асырылады.

Бір лоцманды басқа лоцманмен ауыстырылған жағдайда, мұндай ауыстыру кеме 
навигациялық мінбесінде жүргізіледі. Бұдан кейін кемені алып өту бойынша міндеттерін 
тапсырған лоцман, кемеден кетеді. 

25. Кемеде лоцманның болуы кеме капитанының кеме басқаруға жауапкершiлiгiн жоққа 
шығармайды.

26. Лоцмандық алып өту аяқталған кезде, кеме капитанының өтініші бойынша, жүкті тиеу 
немесе түсіру қажеттілігі, кеме тетіктері жарамсыздылығы, толық су деңгейін күту кезінде, 
кеменің карантинде болуы жəне кеме капитанның пікірі бойынша лоцманның кеңестері қажет 
болған басқа да жағдайларда лоцман кемеде қалады.

27. Кемелерді лоцмандық алып өту бойынша лоцманның қызметі кемелерді лоцмандық 
алып өту бойынша қызметті көрсететін ұйымдар бекітетін мөлшерде төленеді. Лоцманның 
көрсетілген қызметін куəландыру негізі ретінде, кеме капитаны қол қойған жəне кеме мөрімен 
расталған лоцмандық түбіртек болып табылады. 

28. Егер лоцман алып өтетiн кемемен, кемеге тəуелсіз жəне кемені қауіпсіз тастауға 
мүмкіндік бермеген себептерге байланысты, ол қызмет көрсететiн ауданнан тыс əкетiлген 
жағдайда, осы кеменің иесі немесе теңіз агенті оны тұрақты жұмыс орнына қайтып келуін 
қамтамасыз етеді (жол жүру билеті, қайтып келу уақытына тəулiктiк ақысы, қонақ үйінде тұру 
жəне өзге де), жəне қызметкері лоцман болып табылатын ұйымдағы лоцмандар үшін бекітілген 
нормалар бойынша төлемді өтейдi.

29. Кемені лоцмандық алып өтуге шағымдар бар болған жағдайда, кемені лоцмандық алып 
өту қорытындысы бойынша кеме капитаны лоцмандық түбіртекке тиісті жазбаларды енгізеді.

2-параграф. Кемелердi мiндеттi емес лоцмандық алып өту
30. Кемелердi лоцмандық алып өту мiндеттi болып табылмайтын аудандарда кеме капитаны 

өзінің қалауы бойынша лоцманның қызметтерін пайдаланады, осындай кемелерді лоцмандық 
алып өтуге осы Тараудың 1-параграфтың ережелері қолданылады.

31. Кемелердi лоцмандық алып өту мiндеттi емес аудандарда теңiз портының капитаны: 
1) кеме немесе ол тасымалдап келе жатқан жүк теңiз ортасына зиян келтiруi мүмкiн болған; 
2) кеменiң корпусында, механизмдерiнде немесе жабдықтарында порттағы теңiзде жүзу 

қауiпсiздiгiне едəуiр ықпал жасауы мүмкiн елеулi ақаулары болған жағдайларда кемелердi 
мiндеттi лоцмандық алып өтудi белгілейді. Бұл жағдайда кеме капитанына теңiз портының капи-
таны оның кемесi мiндеттi лоцмандық алып өтуге ерiп отыруға тиiс екендiгi туралы хабарлайды.

32. Лоцман ұсыныстарының дұрыстығына күдiктенуге жеткiлiктi негiздер болған кезде, 
кемелердi лоцмандық алып өтудiң мiндеттi емес аудандарында кеме жүзуiнiң қауiпсiздiгi 
мақсатында, кеме капитаны осы лоцманның қызмет көрсетуiнен бас тартады.

3-параграф. Лоцманды біліктілік дəрежесінен айыру тəртібі жəне жағдайлары
33. Лоцманды біліктілік дəрежесінен айыру, лоцманнан лоцмандық куəліктің алынуы арқылы 

жүзеге асырылатын, лоцманды алты айдан бастап үш жылға дейінгі мерзімге лоцмандық алып 
өтуді жүзеге асыру құқығынан айыру деп ұғынылады.

34. Тиесiлi емес лоцмандық алып өтуге кiнəлi лоцман, біліктілік дəрежесінен бiлiктiлiк 
комиссиясымен айырылады. 

35. Біліктілік комиссиясы теңіз портының капитаны басшылығымен, оған кемінде төрт адам 
құрайтын комиссия мүшелерінің қатысуымен құрылады, оның ішінде екеуі - Порттың теңіз 
əкімшілігі, екеуі - қызметкері лоцман болып табылатын ұйымның өкілдері болып табылады. 

36. Тиесiлi емес лоцмандық алып өтуге кiнəлi лоцман, оның лауазымдық міндеттерін 
орындау кезіндегі іс-қимылы (іс-қимылсыздығы) нəтижесінде туындаған келесі жағдайларда 
біліктілік дəрежесінен айырылады:

1) осы лоцман алып өтетін кеменің экипажы жəне адамдардың өмірі мен денсаулығына 
тікелей қауіп төндірген жағдайлар;

2) осы лоцман алып өтетін кеменің авариялық жағдайлары;
3) осы лоцман алып өтетін кемеден қоршаған ортаның ластануы.
37. Осы Қағидалардың 36-тармағында көрсетілген жағдайларда, кеме капитаны олар ту-

ралы Порттың теңіз əкімшілігін, кеме иесін немесе теңіз агентін дереу хабардар етеді жəне 
лоцмандық түбіртекке тиісті жазбаларды енгізеді.

38. Порттың теңіз əкімшілігі кеме капитанның хабарын қабылдаған күннен бастап үш 
жұмыс күні ішінде, қызметекері - тиесiлi емес лоцмандық алып өтуге кiнəлi лоцман болып та-
былатын ұйымға, біліктілік комиссия құру туралы еркін нысанындағы хабарламаны жолдайды.

39. Біліктілік комиссиясы, қызметекері лоцман болып табылатын ұйымның біліктілік комис-
сия құру туралы еркін нысанындағы хабарламаны қабылдаған күннен бастап жеті жұмыс күні 
ішінде өткізіледі. Тиесiлi емес лоцмандық алып өтуге кiнəлi лоцманның біліктілік комиссияның 
отырысында жоқ болуы, біліктілік комиссия өткізу үшін бөгет болып табылмайды.

40. Біліктілік комиссияның лоцманды біліктілік дəрежесінен айыру туралы шешімі, біліктілік 
комиссия жұмысының басталу күнінен бастап кемінде он жұмыс күн ішінде шығарылады. 
Біліктілік дəрежесінен айыру туралы шешімнің шығарылу күнінен бастап үш жұмыс күн ішінде 
біліктілік дəрежесінен айырылған лоцманның лоцмандық куəлігі, ол қызметекері болып табы-
латын ұйымымен алынады жəне Порттың теңіз əкімшілігіне тапсырылады.

41. Лоцманның біліктілік дəрежесінен айыру мерзімі аяқталған соң, Порттың теңіз əкімшілігі 
лоцмандық куəлікті он жұмыс күн ішінде қызметекері лоцман болып табылатын ұйымға тап-
сырылады. Бұл ретте, қызметекері осы лоцман болып табылатын ұйымы, оның кемелерді 
лоцмандық алып өтуді қайта бастау үшін қажетті кəсіби білімі мен дағдыларын тексеруді өткізеді. 

42. Біліктілік комиссияның біліктілік дəрежесінен айыру туралы шешімге шағым Қазақстан 
Республикасының азаматтық процестік іс жүргізу заңнамада белгіленген тəртіппен жасалады.

Кемелердi лоцмандық алып өтудi жүзеге асыру қағидаларына 1-қосымша

Нысан
№ _____ лоцмандық куəлік /

Лоцманское удостоверение № _____ /
Pilot сertifi cate № _____

___________________________________________________________________________
(тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болған кезде) / фамилия, имя, отчество (при его наличии) 

/ last name, fi rst name, patronymic (if it presents)
ол, теңіз лоцманы болып табылатыны жөнінде берілген / выдано в том, что он является 

морским лоцманом / issued in the fact that he is a sea pilot ______________________________
____________________________________________________________________________

(лоцмандық ұйымның атауы / наименование лоцманской организации / 
name of the pilot organization)
кемелерді лоцмандық алып өтуді жүзеге асыруға құқығы бар / с правом осуществления лоц-

манской проводки судов / with the right implemintation of the pilotage conducting vessels _________
___________________________________________________________________________

(кемелердің мөлшері жəне типі / размеры и типы судов / 
demensions and types of vessels) 
кемелерді лоцмандық алып өту ауданында / в районе лоцманской проводки судов / in the 

area of   the pilotage conducting vessels_______________________________________________
___________________________________________________________________________
 (бастап жəне дейін немесе акватория шегінде / от и до или в пределах акватории / (from 

and to or within the waters)
Фотоcурет орны/  Лоцман қызмет атқаратын ұйымның басшысы /
Место для фотографии/  Руководитель организации, в которой работает 
Place for photo лоцман /  The head of the organization, in which 
   the pilot works ____________________________
   ________________________________________ 
   (порт атауы / название порта / name of the port)
 ________________________________________
 (қолы / подпись / signature)
Берілген күні / Дата выдачи / Date of issue 20 _____ «____»__________________
Дейін жарамы / Действительно до / Valid until 20 _____ «____»_______________
Дейін ұзартылды / Продлено до / Extended until 20_____ «____»______________
  Теңіз портының капитаны / Капитан морского 
  порта / Harbour master  _________________________ 
   _____________________________________________
              (теңіз портының атауы / название морского 
   порта / name of the seaport ) 
   _____________________________________________
    (қолы / подпись / signature)

Кемелердi лоцмандық алып өтудi жүзеге асыру қағидаларына 2-қосымша

Нысан
№ ______ лоцмандық түбіртек /

Лоцманская квитанция №______ /
Pilot’s bill № ______

Теңіз лоцманның тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болған кезде) / Фамилия, имя, отчество 
(при его наличии) морского лоцмана / Sea pilot’s surname, fi rst name, patronymic (if it presents) 
______________________________________________________________________________

Лоцмандық ұйымның атауы / Наименование лоцманской организации / Name of the pilot 
organization ____________________________________________________________________

Кеменің атауы / Название судна / Vessel’s name __________________________________
Кеме жалауы / Флаг cудна / Flag of the vessel ______________________________________
Халықаралық теңіз ұйымның нөмірі / Номер Международной морской организаци / 

International Maritime Organization number ___________________________________________
Кеме шақыру белгілері / Позывные судна / Call sign of vessel ________________________
Кеме типі / Тип судна / Тype of the vessel __________________________________________ 
Кеме мөлшері / Размерения судна / Demensions and types of the vessel: 
ұзындығы / длина / length ___________ ені / ширина / breadth ___________ борт биіктігі / 

высота борта / depth _____________________________________________________________
Кеме сыйымдылығы / Вместимость судна / Сapacity of the vessel: 
таза / чистая / net ______________ жалпы / валовая / gross __________________________ 
Кеме шөгуі / Осадка судна / Dranght of the vessel: 
ұшы / нос / fore _______________ артқы жағы / корма / stern ______________________________
Кіретін соңғы порты / Последний порт захода / Last port of call _________________________ 
Баратын порты / Порт назначения / Destination port __________________________________
Жүктің (жолаушылар) түрі мен саны / Вид и количество груза (пассажиров) / 
The type and quantity of cargo (passengers) _________________________________________ 
Кеме иесінің атауы / Наименование судовладельца / Name of shipowner ________________
____________________________________________________________________________
Кеме агентінің атауы / Наименование агента судна / Name of vessel agent________________
___________________________________________________________________________
Лоцманның кемеге келу уақыты / Время прибытия лоцмана на судно / The pilot embarked 

on at: күні / дата / date___________ уақыты / время / time________________________________ 
Лоцманның кемеден кету уақыты / Время убытия лоцмана с судна / Time of the pilot departure 

from the vessel: күні / дата / date______ уақыты / время / time_______________________________
Кеме алып өтілген / Судно проведено / Vessel piloted: 
бастап / от / from ____________________ дейін / до / to _______________________________ 
Кеменің лоцмандық алып өтумен өткен миль саны / Количество миль, пройденных судном 

под проводкой лоцмана / Milage travelled by vessel under pilotage conducting _________________
Қолданылатын буксирлік қамтамасыз ету / Используемое буксирное обеспечение / Used 

towing services _________________________________________________________________
Кемелер жүрісін басқару жүйесінің қызметтері / Услуги системы управления движения 

судов / Ship traffi  c management system’s services _____________________________________
Кеме капитанының ескертпелері / Замечания капитана судна / Shipmaster’s remarks_______
_____________________________________________________________________________
Кеме капитанының тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болған кезде) / Фамилия, имя, отчество 

(при его наличии) капитана судна / Shipmaster’s surname, fi rst name, patronymic (if it presents) 
_____________________________________________________________________________

Кеме мөрі (кеме штампы) /  Кеме капитанының қолы / Подпись
Судовая печать (судовой штамп) / капитана судна / Shipmaster’s signature
Vessel’s print (vessel’s stamp)  _________________________________
Күні / Дата / Date _________ 20____ “___”______________

Кемелердi лоцмандық алып өтудi жүзеге асыру қағидаларына 3-қосымша

Нысан
Лоцмандық кəртішке /
Лоцманская карточка /

Pilot’s card

Кеменің атауы / Название судна / Vessel’s name _____________________________________ 
Кеме жалауы / Флаг cудна / Flag of the vessel ______________________________________
Кеме шақыру белгілері / Позывные судна / Call signs of vessel_________________________ 
Кеме сыйымдылығы / Вместимость судна / Сapacity of the vessel: 
таза / чистая / net ______________ жалпы / валовая / gross ______________________________ 
Кеме салынған жылы / Год постройки судна / Year of construction ____________ Салынған 

жері / Место постройки / Сonstruction place___________________________________________
Кеме шөгуі / Осадка судна / Dranght of the vessel: 
ұшы / нос / fore _______ м / m _______ фут / foot 
артқы жағы / корма / stern _______м / m _______фут / foot
Əрекеттегі шөгу бойынша су ығыстыру / Водоизмещение на действующую осадку / 

Displacement to the current precipitate ____________________тонна / ton
Кеме ерекшеліктері / Особенности судна / Features of the vessel
Кеме ұшы мен арты қималары арасындағы ұзындығы / Длина между носовым и кормовым 

срезами / Length between the fore and stern cuts_______________ м / m
Перпендикулярлар арасындағы ұзындығы / Длина между перпендикулярами / Length 

between perpendiculars ________м / m 
Цилиндрлік ендірмесінің ұзындығы / Длина цилиндрической вставки / Length of the cylindrical 

insert: жүкпен / в грузу / with a cargo__________________м / m
 балластпен / в балласте / ballasted _______________м / m
Ең үлкен ұзындығы / Длина наибольшая / Maximum length _____________ м / m
Ені / Ширина / Breadth _________ м / m
Ұштық бульбаның болуы / Наличие носового бульба / Presence of bulbous fore ___________

ия / да / yes _________жоқ / нет / no
Ұштық қимасынан бастап алдыңғы бөліктің қондырмасына дейінгі аралық / Расстояние от 

носового среза до лобовой части надстройки / Distance from the fore cut to the front part of the 
superstructure ___________________________м / m

Кеме арты қимаcынан бастап алдыңғы бөліктің қондырмасына дейінгі аралық / Расстояние 
от кормового среза до лобовой части надстройки / Distance from the stern cut to the front part 
of the superstructure ___________________________м / m

Ұштық қимасынан бастап манифолдқа дейінгі аралық / Расстояние от носового среза до 
манифолда / Distance from the fore cut to manifold ______________м / m

Зəкір шынжырлары / Якорные цепи / Anchor chains: 
Сол жақ / Левая / Left ___________ жапсарлас / смычек / bow 
Оң жақ / Правая / Right __________ жапсарлас / смычек / bow 
Кормовая / Кеме арты / Stern ___________ жапсарлас / смычек / bow 
1 зəкір жапсарластың ұзындығы / Длина 1 якорной смычки / Length of the 1 anchor 

bow____________м / m __________ см / cm
Кеменің су үстіндегі биіктігі / Высота судна над водой / height of the vessel above the water: 

жүкпен / в грузу / with a cargo__________м / m, _______ см / cm
 балластпен / в балласте / ballasted _______м / m, ______ см / cm

Кеменің кильден бастап ең жоғарғы нүктеге дейінгі биіктігі / Высота судна от киля до наи-
высшей точки / Height of the vessel from the keel to the highest point __________м / m, _______
____________________________________________________см / cm 

Бұрандалар саны / Количество винтов / Number of propellers: оң айналым / правого шага / 
right step_______, сол айналым / левого шага / left step__________________________________

Қозғалтқыш типі / Тип двигателя / Engine’s type____________________________________
Ең жоғарғы қуаттылығы / Максимальная мощность / Maximum capacity _____________ 

кВт/ kW__________ а.к. / л.с. / h.p. 
Кеме энергетикалық қондырғының маневрлік режимдері / Маневренные режимы cудовой 

энергетической установки / Manoeuvring modes of vessel power plant: 
Минутына айналымы/ Оборот в минуту / Turnover per minute________________ 
Pеттелген айналым бұрандасының айналымы / Шаг винта регулируемого шага / Controllable 

pitch propeller’s step_____________________
Жылдамдығы (торап) / Скорость (узлы) / Speed   ( knot): жүкпен / в грузу / with a cargo 

___________ балластпен / в балласте / ballasted _____________________________________
Алдыңғы толық / Передний полный / Front full _____________________________________
Алдыңғы орташа / Передний средний / Front middle ________________________________
Алдыңғы кіші / Передний малый / Front small ________________________________________ 
Алдыңғы ең кіші / Передний самый малый / Front smallest ___________________________ 
Артқы ең кіші / Задний самый малый / Rear smallest ________________________________ 
Артқы кіші / Задний малый / Rear small ____________________________________________ 
Артқы орташа / Задний средний / Rear middle _____________________________________ 
Артқы толық / Задний полный / Rear full __________________________________________ 
Артқы жүріс режимдегі жұмыстың шекті уақыты / Предельное время работы в режиме за-

днего хода / Limit time in the reverse mode ___________минут / minute
Алдыңғы толықтағы уақыттан – артқы толықтағы / Время с Переднего полного – на задний 

полный / Time from a front full – to buck full ________секунд / second Тізбектеліп іске қосудың 
ең жоғарғы саны / Максимальное количество последовательных пусков / Maximum amount of 
consecutive starts ________________________________________________________________

Ең кеміндегі тұрақты айналымдар / Минимально-устойчивые обороты / Minimum stable 
turnover ________________ минутына / в минуту / in a minute 

Ең кеміндегі тұрақты айналымдардың жылдамдығы / Скорость при минимально устойчивых 
оборотах / Speed at stable turnover ___________ торап / узлов / knot

Артқы жүрістің қуаттылығы алдыңғы жүрістің қауаттылығының / Мощность заднего хода 
от мощности переднего хода / Power reverse from the power forward stroke _______________%

Рульдік құрылғының сипаттамасы / 
Характеристики рулевого устройства /

Features of the rudder gear
Рульдер саны / Количество рулей / Number of rudders__________Руль типі / Тип руля / Type 

of rudder _________________ Ауыстырудың ең үлкен бұрышы / Максимальный угол перекладки 
/ Maximum angle of rudder______градус / degree

Борттан бортқа ауыстыру уақыты / Время перекладки с борта на борт / Time rudder from 
side to side: 

бір жетек құрылғының (насос) кезінде / при одном приводном устройстве (насосе) / one 
drive unit (рump) _________ секунд / seconds

екі жетек құрылғылар (насостар) кезінде / при двух приводных устройствах (насосах) / two 
drive unit (рumps) _________ секунд / seconds 

Бұранданың қапталдық күштері орнын толтыру үшін рульдің орташа күйі / Среднее поло-
жение руля для компенсации боковых сил винта / Average position rudder for compensation of 
lateral forces of the propeller__________ градус / degree

Бұранданың жұмыс істемеген жағдайда кеменің бағытты ұстап тұруы кезіндегі (рульге 
бағынуы) ең аз жылдамдығы / Минимальная скорость судна при неработающем винте, когда 
судно удерживается на курсе (слушается руля) /

Minimum speed at the non-operating propeller when the vessel is held on the course (answer 
the helm) _______________ торап / узлов / knot

Рульдеу құрылғыларының саны / Количество подруливающих устройств / Number of thrust-
ers _____________ дана / штук / рiece

Кеме ұшы рульдеу құрылғысының қуаттылығы / Мощность носового подруливающего 
устройства / Power of fore thruster ____________ кВт/ kW __________ а.к. / л.с. / h.p.

Кеме арты рульдеу құрылғысының қуаттылығы / Мощность кормового подруливающего 
устройства / Power of stern thruster ____________ кВт/ kW __________ а.к. / л.с. / h.p.

Құрал-жабдықтың бар болуын жəне оның даярлығын тексеру /
Проверка наличия оборудования и его готовности /
Check availability of t(he equipment and its readiness

Зəкір / Якорь / Anchor ____________Штаттық орындарда / На штатных местах / 
In the regular places ______________ия/ да / yes ________жоқ / нет / no

Ысқырғыш / Свисток / Whistle_________ Жалаулар / Флаги / Flags ___________
3 см диапазонды радиолокациялық станция / Радиолокационная станция 3 см диапазона 

/ 3 cm range radar station ___________________ Автоматты радиолокациялық салу құралы 
/ Средство автоматической радиолокационной прокладки / Automatic radar driving device 
______ия/ да / yes _____жоқ / нет / no

10 см диапазонды радиолокациялық станция / Радиолокационная станция 10 см диапа-
зона / 10 cm range radar station __________________ Автоматтандырылған радиолокациялық 
құрал / Средство автоматической радиолокационной прокладки / Automatic radar plotting device 
_____ ия/ да / yes _____жоқ / нет / no

Лаг / Log _______ Суға қатысты / Относительно воды / Regarding water _______ Топыраққа 
қатысты / Относительно грунта / Regarding soil_________

Жылдамдықты өлшеу / Измерение скорости / Speed measurement: 
бір білік бойынша / по одной оси / along one axis _______________
екі білік бойынша / по двум осям / along two axis _______________
Эхолот / Echo sounder _____________________________________ 
Кеме орналасуын автоматты орнатушы / Автопрокладчик местоположения судна / 

Autoplotter of position of the vessel ___________ Тип / Type 
Бағытты көрсету жүйесі / Система курсоуказания / Course indication system ______ 

Гирокомпасты оңалту / Поправка гирокомпаса / Amendment gyro-compass ________ градус 
/ degree

Рульдің жұмыс жасайтын жетек құрылғылардың саны / Число работающих приводных 
устройств руля / Number of working rudder drive units _______________

Рульдің бағыттаушысы / Указатели руля / Rudder pointers: 
Аксиометр / Helm indicator ___________ Бұрылыс жылдамдығының тахометрі / Тахометр 

скорости поворота / Tachometer of rotation speed __________________
Машиналық телеграфтар / Машинные телеграфы / Engine telegraph __________ 

Ультрақысқа толқынды радиобайланыс / Ультракоротковолновая радиосвязь/ Ultra-short wave 
radio communication ________________________________

Спутникалық радионавигациялық жүйелері / Системы спутниковой радионавигации / 
Systems of satellite navigation ________________Тип / Type

Арқандаулы жүкарба мен тростар / Швартовные лебедки и тросы / Mooring winches and 
ropes _________________________________________________________________________

Құрал-жабдықтағы ақаулардың бар болуы / 
Наличие дефектов в оборудовании /
The presence of defects in equipment

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Басқа да маңызды ақпарат / 
Другая важная информация /

Other important information
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 

 Кеме капитанының қолы / Подпись капитана 
 судна / Shipmaster’s signature

 ______________________________________
 (тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болған кезде) / 

 фамилия, имя, отчество (при его наличии) / 
 surname, fi rst name, patronymic (if it presents)

_______________________________________
 (қолы / подпись / signature)

Күні / Дата / Date 20____ “___”______________

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 6 жел-
тоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№14484 болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ 

2016 жылғы 16 қыркүйек             №667        Астана қаласы 

«Инвестицияларды жүзеге асыруды және инвестициялық 
преференцияларды беруді көздейтiн инвестициялық 

жобаны іске асыруға инвестициялық келісімшарт жасасу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар және 
даму министрінің 2015 жылғы 21 сәуірдегі №478 

бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

«Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы 
50-бабының 2-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. «Инвестицияларды жүзеге асыруды жəне инвестициялық преференцияларды беруді 
көздейтiн инвестициялық жобаны іске асыруға инвестициялық келісімшарт жасасу» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 
даму министрінің 2015 жылғы 21 сəуірдегі № 478 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11216 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесінде 2015 жылғы 22 маусымда жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Инвестицияларды жүзеге асыруды жəне инвестициялық 

преференцияларды беруді көздейтiн инвестициялық жобаны іске асыруға инвестициялық 
келісімшарт жасасу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

4-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасы берілген сəттен бастап, 

инвестициялық субсидия беруді қоспағанда – 35 (отыз бес) жұмыс күні;
инвестициялық субсидия «Инвестициялық субсидия беру қағидаларын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 1120 қаулысымен 
белгіленген тəртіпте жəне мерзімде беріледі»;»;

9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Көрсетілетін қызметті алушы (не сенімхат бойынша оның өкілі) көрсетілетін қызметті 

берушіге жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес нысан бойын-

ша мемлекеттік жəне орыс тілдеріндегі инвестициялық преференцияларды беруге өтінім;
2) заңды тұлға үшін – заңды тұлғаны мемлекеттiк (есептік) тiркеу (қайта тiркеу) туралы 

куəлiк* көшірмесі немесе көрсетілетін қызметті алушыны заңды тұлға ретінде мемлекеттiк 
тiркеу туралы анықтама;

ескертпе: * «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне заңды тұлғаларды 
мемлекеттік тіркеу жəне филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу мəселелері бойынша 
өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы» 2012 жылғы 24 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасының Заңы қолданысқа енгiзiлгенге дейiн берiлген заңды тұлғаны (филиалды, 
өкiлдiктi) мемлекеттiк (есептiк) тiркеу (қайта тiркеу) туралы куəлiк заңды тұлғаның қызметi 
тоқтатылғанға дейiн жарамды болып табылады;

3) заңды тұлға басшысының қолымен жəне мөрімен (бар болған кезде) куəландырылған 
көрсетілетін қызметті алушы жарғысының көшірмесі;

4) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес жасалған 
инвестициялық жобаның бизнес-жоспары;

5) тізбесі Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленетін инвестициялық жоба-
ны іске асыру кезінде пайдаланылатын құрылыс-монтаждау жұмыстарының сметалық құнын 
жəне тіркелген активтерді, шикізатты жəне (немесе) материалдарды сатып алуға жұмсалатын 
шығындарды негіздейтін, құжаттардың көрсетілетін қызметті алушы басшысының қолымен 
жəне мөрімен куəландырылған көшірмелері;

6) көрсетілетін қызметті алушының өтінімінде көрсетілген мемлекеттік заттай гранттың 
көрсетілетін қызметті алушы сұрау салған мөлшерін (құнын) жəне оны беру алдын ала 
келісілгенін куəландырылған құжаттар;

7) салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары, мiндеттi кəсіби зейнетақы жарналары 
жəне əлеуметтік аударымдар бойынша берешегінің жоқ екендігі туралы тіркеу орны бойынша 
мемлекеттік кіріс органының анықтамасы.

Егер инвестициялық преференциялар беруге арналған өтінімде инвестициялық субсиди-
яны беру көзделген жағдайда, «Қазақстан Республикасындағы сəулет, қала құрылысы жəне 
құрылыс қызметі туралы» 2001 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 64-1-ба-
бымен белгіленген тəртіпте инвестициялық басым жобаны іске асыру кезеңі ішінде инвестор 
жобалау алды жəне (немесе) жобалау құжаттамасының басшының қолымен, заңды тұлғаның 
мөрімен (бар болса) куəландырылған сараптамалық қорытындысын ұсынады.

Көрсетілетін қызметті алушының барлық қажетті құжаттарды көрсетілетін қызметті берушіге 
тапсырған кезде – кағаз тасығышта өтінімді қабылданғанын растауы оның көшірмесінде 
құжаттар топтамасын қабылданған күні мен кіріс уақыты көрсетілген кеңседе тіркелуі туралы 
белгісі болып табылады.

Көрсетілетін қызметті беруші мынадай негіздер:
1) көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін ұсынған 

құжаттардың жəне (немесе) олардағы деректердің (мəліметтердің) анық еместігін анықтау;
2) мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті ұсынылған құжаттардың жəне (немесе) олардағы 

деректердің (мəліметтердің) Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік кодексінің 292-бабында 
белгіленген талаптарға сəйкес келмеуі;

3) уəкілетті мемлекеттік органдардың осы мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті келісімі 
туралы сұрау салуға берілген теріс жауабы бойынша мемлекеттік көрсетуден бас тартады.»;

14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«14. Мемлекеттік қызметті көрсету мəселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің байланыс 

телефондары көрсетілетін қызметті берушінің интернет-ресурсында көрсетілген. Мемлекеттік 
қызметтерді көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс-орталығы: 1414, 8 800 080 7777.»;

1 жəне 2-қосымшалары осы бұйрыққа 1 жəне 2-қосымшаларға сəйкес редакцияда жа-
зылсын;

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Инвестициялар 
комитеті (Жұмағалиева Л.Ж.):

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

тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде қағаз жəне электронды түрде мерзімді ба-
спа басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасы нормативтiк құқықтық актілерінің эталондық бақылау 
банкiне жіберілуін;

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

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің 
Заң департаментіне осы бұйрықтың 2-тармағының 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген 
іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Инвестициялар жəне даму вице-министріне жүктелсін.

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

Бұл ретте бұйрықтың 1-тармағындағы он бесінші абзацы 2017 жылғы 1 қаңтарға дейін 
қолданылады. 

Қазақстан Республикасының Инвестициялар 
жəне даму министрі Ж.ҚАСЫМБЕК

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі 
 ______________Қ. Бишімбаев
2016 жылғы 25 қазан 

Қазақстан Республикасының Инвестициялар жəне даму министрінің 
2016 жылғы 16 қыркүйектегі №667 бұйрығына 1-қосымша

«Инвестицияларды жүзеге асыруды жəне инвестициялық преференцияларды беруді 
көздейтiн инвестициялық жобаны іске асыруға инвестициялық келісімшарт жасасу» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша

Нысан
Инвестициялық преференцияларды беруге арналған өтiнiм

1. Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы туралы мəліметтер
1. Қазақстан Республикасының заңды 

тұлғасының атауы

2.
Қазақстан Республикасы заңды тұлғасының 
тіркеуден (қайта тіркеуден) өткені туралы 
ақпарат (күні, негіздемесі)

3. Орналасқан жері: заңды мекенжайы, нақты 
орналасқан орны

4. Бизнес сəйкестендіру нөмірі (БСН)

5. Қазақстан Республикасы заңды тұлғасының 
басшысы

_______________________________
____________ (тегі, аты, əкесінің аты 
(бар болған жағдайда)
(телефон, факс, электрондық по-
штасы)

6. Қазақстан Республикасы заңды тұлғасының 
бас бухгалтері

_______________________________
____________ (тегі, аты, əкесінің аты 
(бар болған жағдайда)
(телефон, факс, электрондық по-
штасы)

7. Инвестициялық жобаның менеджері

_______________________________
____________ (тегі, аты, əкесінің аты 
(бар болған жағдайда)
(телефон, факс, электрондық по-
штасы)

2. Инвестициялық жоба туралы мəліметтер

8. Инвестициялық жобаның атауы ____________________________
_______

9. Инвестициялық жобаны іске асыру орны ____________________________
_______

10.
Инвестициялау үшін таңдалған қызметтің 
басым түрі (лері) (экономикалық қызмет 
түрлерінің жалпы жіктеуші сыныптарының 
деңгейінде)

11.

Қосылған құн салығын есепке алмай 
заңды тұлғаның тіркелген активтерге 
инвестициялардың көлемі (инвестициялық 
преференциялар ұсынуға өтінім берілген 
күнтізбелік жылдағы шығындар, жəне (не-
месе) инвестициялық стратегиялық жобалар 
бойынша деректерді қоспағанда алдағы 
кезеңдердің шығындары есепке алынады)

______________________________
(теңге)

12

Жобаны қаржыландыру көздері, 
мыналардың болуы:
1) меншікті қаражат
2) қарыз қаражаты
3) бюджеттік қаражат

1)_____________________________
____________ (меншікті қаражатың 
болуын растайтын құжаттың ата-
уы, №, күні)
2)_____________________________
(жобаны қаржыландыру көздерін 
белгілейтін
құжаттың атауы, №, күні, кредитор)
3)_____________________________
(бюджеттік қаражаттарын 
қаржыландыруды
растайтын құжаттың атауы, №, күні)

3. Жобаны іске асыру үшін қажетті инвестициялық преференциялар

13.

1) технологиялық жабдықтың, оның 
жинақтауыштарының;
2) технологиялық жабдыққа қосалқы 
бөлшектердің, шикізат пен материалдардың 
импорты кезінде кеден баждарын төлеуден 
босату

1) _____________________________
(жеңілдетілген сома)
2) _____________________________
(жеңілдетілген сома)

13–1
Шикізат пен (немесе) материалдардың 
импорты кезінде қосылған құн салығын 
төлеуден босату

_______________________________
(жеңілдетілген сома)

14. Кедендік тазарту жүргізу орны

15. Мемлекеттік заттай грант
_______________________________
(алдын ала келісуді растайтын 
құжаттар)

16. Жер салығы бойынша жеңілдіктер** _______________________ (мерзімі)
17. Мүлік салығы бойынша жеңілдіктер** _______________________(мерзімі)

18. Корпоративтік табыс салығы бойынша 
жеңілдіктер** _______________________(мерзімі)

19. Инвестициялық субсидия*

______________________________
(мың. теңге)
Қосылған құн салығын жəне 
акциздерді есепке алмай, құрылыс-
монтаждау жұмыстарына жəне 
жабдықты сатып алуға жұмсалған 
сома көрсетіледі

20.

Шетелдік жұмыс күшінің саны*, оның ішінде 
(инвестициялық преференцияларды беруге 
арналған өтінімге 1-қосымша):
1) басшылар,
2) жоғары білімі бар мамандар,
3) білікті жұмысшылар

1)___________________________
(адам саны)

2)__________________________
(адам саны)

3)_____________________________
(адам саны)

Ескертпе:
 *инвестициялық басым жобаны іске асыратын заңды тұлғаға арналған;
 ** инвестициялық басым жобаны, немесе инвестициялық стратегиялық жобаны іске асы-

ратын заңды тұлғаға арналған. 
 4. Инвестициялық жоба бойынша жұмыс бағдарламасы
___________________________________________________________________________

 (атауы)
 Инвестордың атауы: _________________________________________________________

1-бөлім: тіркелген активтерге инвестициялар, мың теңге

Шығын бап-
тары

Растайтын 
құжаттар

Тіркелген 
активтерді 
пайдалануға 
беру күні

күнтізбелік жыл
БарлығыКонтр–

агент № күні 1-жарты-
жылдық

2-жарты-
жылдық

Жыл бой-
ыншажи-
ыны

1-бөлім бойынша жиыны:

2-бөлім: технологиялық жабдыққа қосалқы бөлшектер, шикізат жəне материалдар импор-
ты, саны

Шығын бап-
тары

Растайтын 
құжаттар Өлшем 

бірлігі

Игеру кезеңі
БарлығыКонтр – 

агент № күні 1-жарты-
жылдық

2-жарты-
жылдық

Жыл бой-
ыншажи-
ыны

1. Қосалқы 
бөлшектер, 
оның ішінде:

2. Шикізат, 
материалдар, 
оның ішінде:

2-бөлім бойынша жиыны:
3-бөлім. Өндірістік көрсеткіштер, заттай көріністегі саны

№ р/н
Тауарлардың, жұмыстар мен 
көрсетілетін қызметтердің 
атауы

Күнтізбелік жыл
Барлығы1-жарты-

жылдық
2-жарты-
жылдық

Жыл бой-
ыншажи-
ыны

3-бөлім бойынша жиыны

5. Еуразиялық Экономикалық Одақтың заңнамасына жəне (немесе) Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес кеден баждарын салудан босатылатын, импорттала-
тын технологиялық жабдық пен оның жиынтықтауыштарының, қосалқы бөлшектердің, шикізат 
пен материалдардың тізімі жəне көлемі. 

№ Атауы ЕАЭО СЭҚ 
ТН

Өлшем 
бірлігі Саны Тауарларды бірдей жіктеуге мүмкіндік 

беретін құжаттар*
1.
2.
Жиыны

Ескертпе:
*Тауарларды жіктеу бойынша ақпарат тауарлардың толық коммерциялық атауын, 

фирмалық атауын, негізгі техникалық, коммерциялық сипаттамаларын жəне өзге де ақпаратты, 
оның ішінде бұйымдардың фотосуреттерін, суреттерін, сызбаларын, паспорттарын, жəне 
өтініш берген заңды тұлға басшысының қолымен жəне мөрімен куəландырылған басқа да 
құжаттарды қамтуы тиіс.

________________________________________
(Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы 

басшысының тегі, аты, əкесінің аты 
(бар болған жағдайда)

___________________________________
(қолы, мөрі жəне күні)

Инвестициялық преференцияларды беруге арналған өтінімге қосымша

Нысан
Тартылатын шетел жұмыс күші туралы мəлімет

№
Тегі, аты, 

əкесінің аты, 
(оның ішінде ла-
тын əріптерімен)

Туылған 
күні

Азаматтығы / 
тұрғылықты 

елі

Төлқұжатының нөмірі, 
берілген күні мен бер-
ген орган (жеке басын 
куəландыратын құжат)

Тартылатын 
кезеңі (ай, 

жыл)

________________________________________
(Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы 

басшысының тегі, аты, əкесінің аты 
(бар болған жағдайда)

___________________________________
(қолы, мөрі жəне күні)

Қазақстан Республикасының Инвестициялар жəне даму министрінің 
2016 жылғы 16 қыркүйектегі №667 бұйрығына 2-қосымша

«Инвестицияларды жүзеге асыруды жəне инвестициялық преференцияларды беруді 
көздейтiн инвестициялық жобаны іске асыруға инвестициялық келісімшарт жасасу» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша

Инвестициялық жобаның бизнес-жоспарын құрастыру бойынша талаптар
1. Бизнес-жоспар мынадай бөлімдерден тұрады:
1) жобаның түйіндемесі;
2) технологиялық бөлім;
3) коммерциялық бөлім;
4) əлеуметтік-экономиялық жəне экологиялық əсері*;
5) қаржылық бөлім*.
2. Жобаның түйіндемесі өзіне мыналарды қамтиды:
1) заңды тұлға туралы ақпарат:
заңды тұлғаның атауы;
заңды тұлғаның басшысы (лауазымы, тегі, аты жəне əкесінің аты - бар болған кезде);
заңды тұлғаның заңды жəне нақты мекенжайы, телефоны, факсы, электрондық поштасы;
елді көрсете отырып, шетелдік қатысу үлесі;
квазимемлекеттік сектор субъектісінің үлесі;
2) жоба бойынша ақпарат:
жобаның атауы;
жобаның мақсаты;
инвестициялық жобаны іске асыру орны (облыс, аудан);
болжанатын инвестициялық жобаның сипаты (жаңа өндірістерді құру, қолданыстағыларды 

кеңейту жəне жаңарту);
құрылатын жаңа жұмыс орындарының (уақытша жəне тұрақты) саны;
4-мағыналы экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішісіне сəйкес (ҚР ЭҚЖЖ) 

жобаның салалық тиесілігі;
экономикалық қызмет түрлері бойынша өнім жіктеуішісіне сəйкес шығарылатын өнімнің 

номенклатурасы (ҚР ЭҚТӨЖ).
3. Технологиялық бөлім өзіне мыналарды:
1) технологиялық процесте сатып алынатын жəне қолданатын тіркелген активтерді, 

сондай-ақ импортталатын шикізат пен материалдарды көрсете отырып, инвестициялық жоба 
технологиясының сипаттамасын;

2) инвестициялық жобадағы қазіргі заманғы технологиялардың қолданылуын;
3) Бизнес-жоспарды жасау бойынша талаптарға 1-қосымшаға сəйкес техникалық жəне 

құндық сипаттамалары бойынша балама шешімдерді салыстырмалы талдауды;
4) Бизнес-жоспарды жасау бойынша талаптарға 2-қосымшада көрсетілген жобаны іске 

асыру кестесін қамтиды.
4. Коммерциялық бөлім өзіне мыналарды қамтиды:
1) шикізатты, материалдар мен жабдықтарды жеткізу:
пайдаланатын шикізат пен материалдар түрлерінің тізбесі;
Қазақстан Республикасы мен Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің аумағында 

өндірістің бар болуын есепке ала отырып, шикізат пен материалдар (отандық жəне импорттық) 
нарығын талдау (осы шикізат пен материалдардың импорты болған кезде толтырылады);

пайдаланылатын шикізат пен материалдардың атауы мен көлемін көрсете отырып, 
инвестициялық жоба шеңберінде жабдықта шығарылатын дайын өнім бірлігінің өндірісіне 
импортталатын шикізат пен материалдар шығыстарының орташа нормасы;

қажетті жабдықтардың тізбесі;
жабдықтың жаңалығы (жабдықтың шығарылған күні мен моделі);
инвестициялық преференцияларды беруге арналған өтінімді ұсынған заңды тұлғамен 

шарттық қатынастың бар болуын көрсете отырып, жабдық пен шикізатты жеткізушілер;
көліктік шығыстарды, монтаждау жəне іске қосу-реттеу жұмыстарын есепке ала отырып, 

жабдықтың құны.
2) маркетинг:
өнімді өткізу-қандай өңірлерге, қандай тұтынушыларға, шетелдегі қай елдерге жеткізу бол-

жанатынын, нарықта ұқсас, өзара алмастырушы немесе өзара толықтырушы тауарлардың, 
көрсетілетін қызметтердің бар екенін, олардың болашақтағы өндірісін бағалау, соңғы бірнеше 
жыл ішінде тауарлар экспортының жəне/немесе импортының серпінін, көлемі мен бағаларды, 
негізгі бəсекелестерді көрсету;

5. Əлеуметтік-экономикалық жəне экологиялық əсері өзіне мыналарды:
1) инвестициялық жобаның тікелей қатысушыларын:
жобаны құрушы, бас мердігер, мердігер, қосалқы мердігер немесе сəулет, қала құрылысы 

жəне құрылыс қызметі саласында (іздену жəне жобалау қызметін, инжинирингтік көрсетілетін 
қызметтерді қоса алғанда) көрсетілетін қызметтерді орындаушы, жабдықты жеткізуші, шикізат 
пен материалдарды жеткізуші, делдалдар;

2) Бизнес-жоспарды жасау бойынша талаптарға 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 
жобаның еңбек ресурстарына қажеттілігін (саны);

3) Бизнес-жоспарды жасау бойынша талаптарға 4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 
тартылатын шетел жұмыс күші туралы мəліметтер, олардың санын (инвестициялық басым 
жобаларды іске асырған кезде толтырылады);

4) тартылатын шетел жұмыс күшінің функционалды міндеттемелерінің таралуын 
(инвестициялық басым жобаларды іске асырған кезде толтырылады);

5) Бизнес-жоспарды жасау бойынша талаптарға 5-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 
өндірісті пайдалануға енгізгеннен кейін жұмысшыларға қажеттілігін;

6) инвестициялық жобаны іске асыру кезінде күтілетін əлеуметтік əсер;
7) кейіннен шетел жұмыс күшін алмастыру үшін жергілікті кадрлардың біліктілік деңгейін 

арттыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын (инвестициялық басым жобаларды іске асырған 
кезде толтырылады);

8) жобаның қоршаған ортаның жағдайына əсері мен зиянды əсерді азайту жөніндегі іс-
шаралар жоспарын;

9) жоба технологиясының халықаралық стандарттар мен қошаған ортаға əсері бойынша 
нормативтерге сəйкестігін қамтиды.

6. Қаржы бөлімі өзіне мыналарды қамтиды:
1) инвестицияларды бағалауды:
толық инвестициялық шығындар (негізгі жəне айналым капиталға инвестициялар);
2) инвестициялық жобаны іске асыру құны, қаржыландыру көздерін:
меншік қаражаты;
қарыз қаражаты (кредиттер немесе шаруашылық субъектілердің тартылған қаражаты) 

жəне/немесе грант;
бюджеттік қаражат;
3) қаржылық талдауды: 
инвестициялық преференцияларды есепке алмай жəне тиісті инвестициялық преферен-

цияларды есепке ала отырып, модельдерді есептеуді қамтитын жобаның қаржылық моделі;
жобаның өмірлік кезеңі ішінде таза дисконттық табыс;
жобаның өмірлік кезеңі ішінде табыстылықтың ішкі нормасы;
жобаның өтімділік мерзімі (қарапайым жəне дисконттық);
табыстың қарапайым нормасын (рентабельділігі) қамтиды;
Бизнес-жоспарды жасау бойынша талаптарға 6-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 

республикалық жəне жергілікті бюджет үшін шартты шығындар мен кірістердің есебі.
7. Бизнес-жоба тігіліп жəне нөмірленуі, бірінші басшының қолымен жəне заңды тұлғаның 

мөрімен (бар болған жағдайда) куəландырылуы тиіс.
Ескертпе:
*инвестициялық жобаны іске асыратын заңды тұлғалар толтырмайды. 

Инвестициялық жобаның бизнес-жоспарын жасау бойынша талаптарға 1-қосымша

Нысан

Техникалық жəне құндық сипаттамалар бойынша баламалы шешімдерді 
салыстырмалы талдау

Көрсеткіштердің атауы Көрсеткіштердің мəні
Ұсынылатын үлгі ұқсастықтар

1.
2.

Инвестициялық жобаның бизнес-жоспарын жасау бойынша талаптарға 2-қосымша

Нысан
Жобаны іске асыру кестесі

Жұмыстардың атауы Күнтізбелік жыл Жиыны1-жартыжылдық 2-жартыжылдық
Тіркелген активтерге инвестициялар (мың.теңге)
1.
2.
3.
Шикізат пен материалдарға инвестициялар (мың.теңге)
1.
2.
3.
Құрылатын жəне/неме-
се сақталатын жұмыс 
орындарының саны

Инвестициялық жобаның бизнес-жоспарын жасау бойынша талаптарға 3-қосымша

Нысан
Жобаның еңбек ресурстарына қажеттілігі (саны)

Құрылыс кезеңіндегі Пайдалануға енгізгеннен кейін (1 жыл)
Қазақстан Республикасының 
азаматтары

Шетел жұмыс 
күші

Қазақстан Республика-
сының азаматтары

Шетел жұмыс 
күші

Инвестициялық жобаның бизнес-жоспарын жасау бойынша талаптарға 4-қосымша

Нысан
Тартылатын шетел жұмыс күші туралы мəліметтер, олардың саны

Мамандығының 
атауы (тарифтік раз-

ряды, санаты)

Тегі, аты, əкесінің аты 
(оның ішінде латын 

əріптерімен)
Туылған 

күні
Азаматтығы/
Тұрғылықты 

елі

Тартылатын 
кезеңі (ай, 

жыл)
1. Басшылар:

2. Жоғары білімі бар мамандар:

3. Білікті жұмысшылар:

Жиыны (адам):

Инвестициялық жобаның бизнес-жоспарын жасау бойынша талаптарға 5-қосымша

Нысан
Өндірісті пайдалануға енгізгеннен кейін жұмысшыларға қажеттілігі

р/с № Кəсіптің атауы Біліктілік деңгейі
(тарифтік разряды, санаты) Саны

Инвестициялық жобаның бизнес-жоспарын жасау бойынша талаптарға 6-қосымша

Нысан

Республикалық жəне жергілікті бюджет үшін шартты шығындар мен кірістердің есебі

Бюджетке міндетті 
төлемдердің түрлері

Күнтізбелік жыл Жиыны
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Корпоративтік табыс салығы
Мүлік салығы
Жер салығы
Кедендік баж салығы
Əлеуметтік салық
Зейнетақы төлемдері

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 30 
қарашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№14474 болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ 

2016 жылғы 28 қыркүйек            №687               Астана қаласы 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму 
министрінің кейбір бұйрықтарына өзгерістер енгізу 

туралы

«Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы 
50-бабының 2 тармағына сəйкес бұйырамын: 

1. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің кейбір бұйрықтарына 
мынадай өзгерістер енгізілсін: 

1) «Аэронавигациялық ұйымның əуе қозғалысына қызмет көрсету органының сертификатын 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар жəне даму министрінің 2015 жылғы 28 сəуірдегі № 509 бұйрығына (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11579 болып тіркелген, 2015 жылғы 24 
шілдеде «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған):

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Аэронавигациялық ұйымның əуе қозғалысына қызмет 
көрсету органының сертификатын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

4-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) құжаттар топтамасын көрсетілетін қызметті берушіге тапсырған сəттен бастап:
аэронавигациялық ұйымның бір əуе қозғалысына қызмет көрсету органына сертификат 

беру – 33 (отыз үш) жұмыс күні;»;
9-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) жарғының көшірмесі;»;
2) «Аэронавигациялық ұйымның радиотехникалық жабдықты пайдалану жəне байланыс 

қызметіне сертификат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2015 жылғы 28 сəуірдегі № 
510 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11583 болып 
тіркелген, 2015 жылғы 8 шілдеде «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған):

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Аэронавигациялық ұйымның радиотехникалық жабдықты 
пайдалану жəне байланыс қызметіне сертификат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартында:

4-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) құжаттар топтамасын көрсетілетін қызметті берушіге тапсырған сəттен бастап:
аэронавигациялық ұйымның бір радиотехникалық жабдықты пайдалану жəне байланыс 

қызметіне сертификат беру – 33 (отыз үш) жұмыс күні;»;
9-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) жарғының көшірмесі;»;
2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Азаматтық авиация 

комитетіне (Б. К. Сейдахметов):
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде заңнамада белгіленген 

тəртіппен мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрықтың көшірмелерін Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 

тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде қағаз жəне электрондық түрде мерзімді 
баспа басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау 
банкіне жіберілуін;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің ин-
тернет-ресурсында орналастырылуын; 

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін 
он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Заң 
департаментіне осы тармақтың орындалуы туралы мəліметтердің ұсынылуын 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 

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі
_______________ К. Бишімбаев
2016 жылғы 4 қараша

(Соңы. Басы 17-бетте) 
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(Соңы 20-бетте) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 29 қыркүйек              №690           Астана қаласы

«Кеме экипажының ең аз құрамы туралы куәліктің 
нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Инвестициялар және даму министрінің 
2014 жылғы 15 қыркүйектегі №27 бұйрығына өзгерістер 

енгізу туралы

«Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы 
50-бабының 2-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. «Кеме экипажының ең аз құрамы туралы куəліктің нысанын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2014 жылғы 15 қыркүйектегі № 27 
бұйрығына (нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде тіркелген № 9883, 
2014 жылғы 2 желтоқсандағы «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйеде жарияланған) мынадай 
өзгерістер енгізілсін:

кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:
«Сауда мақсатында теңізде жүзу туралы» 2002 жылғы 17 қаңтардағы Қазақстан Республика-

сының Заңы 4-бабының 3-тармағының 54-2) тармақшасына сəйкес бұйырамын:»;
осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес редакцияда көрсетілген бұйрықпен бекітілген Кеме 

экипажының ең аз құрамы туралы куəліктің нысаны.
2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Көлік комитеті 

(Ə.А. Асавбаев): 
1) Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде заңнамада белгіленген тəртіппен 

мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрықтың көшірмелерін Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 

тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде қағаз жəне электрондық түрде мерзімді баспа 
басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне жіберуді;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің ин-
тернет-ресурсында орналастыруды;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің 
Заң департаментіне осы бұйрықтың 2-тармағының 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген 
іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтердің ұсынылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін вице-министрге жүктелсін.
4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 

қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының Инвестициялар

жəне даму министрі Ж. ҚАСЫМБЕК

 «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика
министрі _____________________ Қ. Бишімбаев
2016 жылғы 18 қазан 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму инистрінің 
2016 жылғы 29 қыркүйектегі №690 бұйрығына қосымша

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
2014 жылғы 15 қыркүйектегі №27 бұйрығымен бекітілді

Нысан

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

REPUBLIС OF KAZAKHSTAN

(Қазақстан Республикасының Елтаңбасы) 

КЕМЕ ЭКИПАЖЫНЫҢ ЕҢ АЗ ҚҰРАМЫ ТУРАЛЫ КУƏЛІК СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
МИНИМАЛЬНОМ СОСТАВЕ ЭКИПАЖА СУДНА 

MINIMUM SAFE MANNING CERTIFICATE

Түзетулерімен 1974 жылғы Теңіздегі адам өмірін қорғау жөніндегі халықаралық 
конвенцияның V/14 қағидасының ережелері негізінде берілді

Выдано на основании положений правил V/14 Международной конвенции по охране чело-
веческой жизни на море 1974 г. с поправками

Issued under the provisions of regulation V/14 of the International convention for the safety of life 
at sea, 1974, as amended 

Үкімет уəкілеттігі бойынша
По уполномочию Правительства

Under the authority of the Government of

___________________________________________________________________
(мемлекет атауы/название государства/name of the State) 

кіммен/кем/by _________________________________________________________
  (Əкімшілігі/администрация/аdministration)

Кеме туралы мəліметтер
Сведения о судне
Particulars of ship

1. Кеменің атауы/название судна/name of the ship
_______________________________________________________________ 

2. Тіркеу нөмірі немесе шақыру сигналы/регистровый номер или позывной сигнал/distinctive 
number or letters ______________________________________ 

3. IМО нөмірі/номер IМО/IMO number ________________________________

4. Тіркеу порты/порт приписки/рort of registry ____________________________

5. Жалпы сыйымдылығы 1969 жылғы Кемелерді өлшеу жөніндегі халықаралық конвенция 
бойынша/валовая вместимость по Международной конвенции по обмеру судов 1969 года/
gross tonnage International Tonnage Convention, 1969 

__________________________________________________________________

6. Негізгі қозғалтқыш құрылғысының қуаттылығы, кВт/мощность главной двигательной 
установки, кВт/main propulsion power, kW 

__________________________________________________________________

7. Кеменің үлгісі/тип судна/тype of ship _________________________________
 
8. Кезеңмен вахтасыз қызмет көрсететін машиналық үй-жай/машинное помещение с 

периодически безвахтенным обслуживанием/рeriodically unattended machinery space ИЯ 
(ДА,YES)/ ЖОҚ (НЕТ, NO)

9. Жүзу ауданы/район плавания/тrading area ______________________________

10. Пайдаланушы компания/эксплуатирующая компания/оperating сompany 
__________________________________________________________________

Осы Куəлікте аталған кеме кету кезінде төменде келтірілген кестеде көрсетілгеннен кем 
емес персонал саны (жəне шені/лауазымы) бар болса, қауіпсіздік мақсатында толықтырылған 
болып саналады:

Названное в данном Свидетельстве судно считается укомплектованным в целях без-
опасности, если при отходе оно имеет количество персонала (и звания/должности) не менее 
указанного в нижеследующей таблице:

The ship named in this document is considered to be safely manned if, when it proceeds to sea, 
it carries not less than the number and grades/capacities of personnel specifi ed in the table(s) below:

Лауазымы/шені 
Должность/звание

Grade/capacity

Диплом (ПДМНВ конвенциясының 
ережесі)

Диплом (Правило Конвенции ПДМНВ)
Certifi cate (STCW regulation)

Тұлғалардың саны
Число лиц

Number of persons

Ерекше талаптар немесе шарттар, егер болса/особые требования или условия, если та-
ковые имеются/special reguirements or conditions, if any 

____________________________________________________________________

Теңіз портының капитаны берген/выдан капитаном морского порта/issued by sea harbour 
Master _________________________________________

 

Қолы/подпись/signature
______________________________

Мөрі/печать/seal

Берілген күні/дата выдачи/issued on _________________________________
Қолданылу мерзімі/срок действия/ еxpiry date ________________________________

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 25 қа-
рашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14457 
болып енгізілді.

______________________________________________________________________________

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 12 қазан               №714            Астана қаласы

Бағалы металдарды өндіру субъектілерінен бас тартуды 
немесе осындай бас тартудың бар екені туралы уәкілетті 

органның растамасын алу қағидаларын, сондай-ақ бағалы 
металдарды өндіру субъектілері үшін шарттарды 

бекіту туралы

«Бағалы металдар мен асыл тастар туралы» 2016 жылғы 14 қаңтардағы Қазақстан 
Республикасының Заңы 8-бабының 2-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Бағалы металдарды өндіру субъектілерінен бас тартуды немесе 
осындай бас тартудың бар екені туралы уəкілетті органның растамасын алу қағидаларын, 
сондай-ақ бағалы металдарды өндіру субъектілері үшін шарттар бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Индустриялық даму 
жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитеті (А.Қ. Ержанов):

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

тіркелген күннен бастап, күнтізбелік он күн ішінде оның қағаз жəне электрондық түрде мерзімді 
баспа басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау 
банкіне жіберуді;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің ин-
тернет-ресурсында орналастыруды;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің 
Заң департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың 
орындалуы туралы мəліметтердің ұсынылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Инвестициялар жəне даму вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының Инвестициялар
жəне даму министрі Ж.ҚАСЫМБЕК

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
2016 жылғы 12 қазандағы №714 бұйрығымен бекітілген

Бағалы металдарды өндіру субъектілерінен бас тартуды немесе осындай бас 
тартудың бар екені туралы уəкілетті органның растамасын алу қағидалары, 

сондай-ақ бағалы металдарды өндіру субъектілері үшін шарттар
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Бағалы металдарды өндіру субъектілерінен бас тартуды немесе осындай бас тартудың 
бар екені туралы уəкілетті органның растамасын алу қағидалары, сондай-ақ бағалы метал-
дарды өндіру субъектілері үшін шарттар (бұдан əрі – Қағидалар) «Бағалы металдар мен асыл 
тастар туралы» 2016 жылғы 14 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан əрі – 
Заң) 8-бабының 2-тармағына сəйкес əзірленген жəне Қазақстан Республикасының аумағынан 
құрамында бағалы металдары бар шикізат тауарларын əкетуге ниетті тұлғаларымен барлық 
бағалы металдарды өндіру субъектілерінен бас тартуды немесе осындай бас тартудың бар 
екені туралы уəкілетті органның растамасын алуы тəртібін анықтайды, сондай-ақ бағалы метал-
дар өндірісі субьектілерінің орындамауы құрамында бағалы металдары бар шикізат тауарларын 
өңдеуден жəне (немесе) аффинаждаудан бас тарту болып табылатын шарттарды белгілейді.

2. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар қолданылады:
1) бағалы металдар – кез-келген күйдегі жəне түрдегі алтын, күміс, платина жəне платина 

тобындағы металдар (палладий, иридий, родий, рутений жəне осмий);
2) бағалы металдарды өндіру субъектілері – Қазақстан Республикасының аумағында 

бағалы металдарды өндіруді жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының заңды тұлғалары;
3) құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарлары – өңделмеген бағалы металдар 

(оның ішінде, құйма түріндегі Доре қорытпасы, катодты металл), мырыш шөгінділері, бағалы 
металдардың сынықтары мен қалдықтары, бағалы металдардың кендері мен концентраттары, 
құрамында бағалы металдар бар түсті металдардың кендері, концентраттары жəне күлі, түсті 
металдар өндірісінің жартылай өнімдері;

4) уəкілетті орган – бағалы металдарды өндіруді жəне бағалы металдар мен асыл 
тастардың, құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларының, зергерлік жəне басқа 
да бұйымдардың айналымын реттеу саласындағы басшылықты, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының заңнамасында көзделген шектерде салааралық үйлестіруді жүзеге асы-
ратын орталық атқарушы орган.

3. Бағалы металдарды өндіру субъектілерінің тізбесі Қазақстан Республикасы Инвестиция-
лар жəне даму министрінің 2016 жылғы 30 наурыздағы № 303 «Бағалы металдарды өндіру 
субъектілерінің тізбесін бекіту туралы» бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13635 болып тіркелген) (бұдан əрі – Тізбе).

2-тарау. Қазақстан Республикасының аумағынан құрамында бағалы металдары 
бар шикізат тауарларын əкетуді жүргізуге ниетті тұлғалардың бағалы металдарды 

өндіру субъектілерінен бас тартуды алу тəртібі
4. Қазақстан Республикасының аумағынан құрамында бағалы металдары бар шикізат 

тауарларын əкетуге ниетті адам (бұдан əрі – əкетуге ниетті адам) бағалы металдар өндіру 
субъектілеріне растайтын құжаттарын қосымшада тіркей отырып осы Қағидаларға қосымшаға 
сəйкес нысан бойынша, Қазақстан Республикасының аумағынан құрамында бағалы метал-
дары бар шикізат тауарларын əкетуге ниеті туралы өтінішін (бұдан əрі – өтініш) жібереді.

Өтініш Тізбеде тұрған бағалы металдар өндірісінің субьектілеріне жіберіледі.
5. Осы Қағидалардың 4-тармағына өтініш сəйкес болмаған жағдайда бағалы металдар 

өндіру субъектісі өтінішті алған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде əкетуге ниетті адамға 
оны қарастырусыз қайтарады.

6. Осы Қағидалардың 4-тармағына өтініш сəйкес болған жағдайда бағалы металдар өндіру 
субъектісі өтінішті алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде əкетуге ниетті адамға жəне уəкілетті 
органға əкетуге ниетті адамның құрамында бағалы металдары бар шикізат тауарларын толық 
немесе бөлшектелген көлемде өңдеу жəне (немесе) аффинаждау мақсатында қабылдауға 
мүмкіндігі бар екені туралы ақпаратты (бұдан əрі – ақпарат) немесе əкетуге ниетті адамның 
құрамында бағалы металдары бар шикізат тауарларын өңдеуден жəне (немесе) аффинаж-
даудан бас тартуын (бұдан əрі – бас тарту) жібереді.

7. Құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларын қайта өңдеуден жəне (немесе) 
аффинаждаудан бас тарту үшін мыналар негіз болып табылуы мүмкін:

1) қайта өңдеудің жəне (немесе) аффинаждаудың технологиялық тұрғыдан мүмкін болма-
уы, оның ішінде құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларындағы зиянды қоспалар 
мен бағалы металдар құрамының шекті мəндерге сəйкес келмеуі;

2) құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларының ұсынылатын көлемін қайта өңдеу 
жəне (немесе) аффинаждау үшін өндірістік қуаттылықтың болмауы немесе жеткіліксіз болуы;

3) құрамында бағалы металдар бар түсті металдар кендерін, концентраттары мен күлдерін, 
түсті металдар өндірісінің жартылай өнімдерін қайта өңдеудің экономикалық тұрғыдан орын-
сыз болуы.

8. Бағалы металдар өндіру субъектілерінің бас тартуы əкетуге ниетті адам оны алған күннен 
бастап ағымдағы күнтізбелік жылдың соңына дейін жарамды.

3-тарау. Қазақстан Республикасының аумағынан құрамында бағалы 
металдары бар шикізат тауарларын əкетуді жүргізуге ниетті тұлғалардың бағалы ме-
талдарды өндіру субъектілерінен бас тартудың бар екені туралы уəкілетті органның 

растамасын алу тəртібі
9. Əкетуге ниетті адам осы Қағидалардың 6-тармағында белгіленген мерзімнен аспайтын 

мерзімде бағалы металдарды өндіру субъектілерінен жауап алмаған жағдайда уəкілетті органға 
бағалы металдар өндірісі субьектісінің алу күнін белгілей отырып, өтініштің көшірмесін (бұдан 
əрі – өтініштің көшірмесі) ұсынады.

10. Уəкілетті орган осы Қағидалардың 4-тармағына өтініш сəйкес болған жағдайда жəне 
бағалы металдар өндіру субъектісімен осы Қағидалардың 13-тармағында көрсетілген шарт-
тардың біреуі орындалмаса, осындай бас тартудың бар екені туралы растаманы əкетуге 
ниетті адамге ұсынады.

11. Əкетуге ниетті адамға уəкілетті органның бағалы металдар өндірісінің субьектілерінен 
бас тартудың бар екені туралы растаманы ұсыну мерзімі – өтініштің көшірмесін алған күнінен 
бастап он жұмыс күні.

12. Уəкілетті органның бағалы металдар өндіру субъектісінен бас тартудың бар екені 
туралы растамасы, əкетуге ниетті адам алған күннен бастап ағымдағы күнтізбелік жылдың 
соңына дейін жарамды.

4-тарау. Бағалы металдар өндірісінің субьектілері үшін шарттар
13. Бағалы металдар өндірісінің субьектісі мынадай шарттарды орындамаған кезде бас 

тартуды ұсынған болып есептеледі:
1) əкетуге ниетті адамға жəне уəкілетті органға осы Қағидалардың 6-тармағында көрсетілген 

мерзімде ақпаратты немес бас тартуды ұсынуы;
2) əкетуге ниетті адамға жəне уəкілетті органға ұсынылған ақпараттың осы Қағидалардың 

3-тармағында көрсетілген əкетуге ниетті адамнің өтінішіне сəйкестігі. 

Бағалы металдарды өндіру субъектілерінен бас тартуды немесе осындай бас тартудың 
бар екені туралы уəкілетті органның растамасын алу қағидаларына қосымша

Нысан
____________________________________
____________________________________
____________________________________

 бағалы металдар өндіру субъектісінің атауы 

Қазақстан Республикасының аумағынан құрамында бағалы металдары бар 
шикізат тауарларын əкетуге ниеті туралы өтініш

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
жеке тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда), мекенжайы, жеке сəйкестендіру 

нөмірі не заңды тұлғалардың атауы, орналасқан орны, бизнес-сəйкестендіру нөмірі

Қазақстан Республикасының аумағынан мынадай шикізатты əкетуге ниетім бар
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

бағалы металдардың құрамы көрсетілген құрамында бағалы металдары бар шикізат 
тауарларының түрі

жалпы салмағы __________________________________________________
 құрамында бағалы металдары бар шикізат тауарларының жалпы салмағы

жəне мынадай сапалық сипаттамалары бар (растайтын құжаттар қоса беріледі):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________,

құрамында бағалы металдары бар шикізат тауарларының сапалық сипаттамалары

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2016 жылғы 12 қазандағы 
№714 бұйрығымен бекітілген Бағалы металдарды өндіру субъектілерінен бас тартуды немесе 
осындай бас тартудың бар екені туралы уəкілетті органның растамасын алу қағидаларына 
(бұдан əрі – Қағидалар) сəйкес, Қағидалардың 6-тармағымен белгіленген мерзімде, жоғарыда 
көрсетілген құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларын толық немесе бөлшектелген 
көлемде қабылдауға мүмкіндігі бар екені туралы ақпаратты немесе жоғарыда көрсетілген 
құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларын қайта өңдеуден жəне (немесе) аффи-
наждаудан бас тартуды ұсынуды сұрайды.

Қосымша:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларының сапалық сипатын растайтын, 
қоса берілген құжаттардың тізбесі

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда), лауазымы

МО

_______________________
күні, қолы

Өтінішті қабылданғаны туралы белгі:
___________________________________________________
қабылданған күні, тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда), лауазымы

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 4 қа-
рашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14398 
болып енгізілді.

______________________________________________________________________________

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 13 қазан              №717               Астана қаласы

«Шығыстары бюджет қаражаты есебінен ұзақ мерзімді 
субсидиялануға жататын әлеуметтік маңызы бар 

қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын жүзеге 
асыратын тасымалдаушыларды айқындау бойынша ашық 

тендер негізінде конкурс өткізу қағидаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар және 

даму министрінің міндетін атқарушының 2014 жылғы 30 
қазандағы № 113 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

«Теміржол көлігі туралы» 2001 жылғы 8 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 
14-бабы 2-тармағының 34-18) тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. «Шығыстары бюджет қаражаты есебінен ұзақ мерзімді субсидиялануға жататын 
əлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын жүзеге асыратын 
тасымалдаушыларды айқындау бойынша ашық тендер негізінде конкурс өткізу қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін 
атқарушының 2014 жылғы 30 қазандағы № 113 бұйрығын (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9860 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 
2014 жылғы 20 қарашада жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Шығыстары бюджет қаражаты есебінен ұзақ мерзімді 
субсидиялануға жататын əлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын 
жүзеге асыратын тасымалдаушыларды айқындау бойынша ашық тендер негізінде конкурс 
өткізу қағидаларында:

30-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«3) тасымалдаушының тікелей вагон жасаушы зауыттан немесе өндіруші зауыттың өкілдері 

арқылы сатып алынатын жолаушылар вагондарының саны мен түрлері, тасымалдаушыға 
вагондарды жеткізу графигі көрсетілген жаңа вагондарды сатып алу шартының нотариалды 
түрде куəландырылған көшірмесі (бұдан əрі – сатып алу шарты). Сонымен қоса, осы құжатқа 
өндіруші зауыттың өкілдеріне нотариалдық куəландырған құқық орнатушы жəне сатып алу 
шарты сомасының он бес пайызын тасымалдаушымен төленгендігін растайтын құжаттардың 
түпнұсқасы ұсынылады. Осы шартта тасымалдаушының жаңа вагондарды сатып алу жəне 
оларды тасымалдаушыға жеткізу мерзімі белгіленген тəртіпте онымен субсидиялау туралы 
шарт жасалғаннан кейін 15 айдан аспауы тиіс.».

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Көлік комитеті 
(Ə.А. Асавбаев):

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

кейін оның көшірмелерін баспа жəне электрондық түрде күнтізбелік он күн ішінде ресми 
жариялау үшін мерзімді баспа басылымдарына жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесіне, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау 
банкіне енгізу үшін жіберуді;

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

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің 
Заң департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларымен көзделген іс-шаралардың 
орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Инвестициялар жəне даму вице-министріне жүктелсін.

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

 Қазақстан Республикасының Инвестициялар
жəне даму министрі Ж. ҚАСЫМБЕК

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 21 қа-
занда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14353 
болып енгізілді.

______________________________________________________________________________

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 13 қазан            №719            Астана қаласы

Өнімнің экспорты мен импортын лицензиялау 
қағидаларын бекіту туралы

«Экспорттық бақылау туралы» 2007 жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 
6-бабының 14) тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Өнімнің экспорты мен импортын лицензиялау қағидалары бекітілсін.
2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Индустриялық даму 

жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитеті (А.Қ. Ержанов):
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 

қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмелерін ресми жариялау 
жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне 
енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 
көшірмелерін мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберуді;

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

5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің 
Заң департаментіне осы тармағының 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген 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 оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн 
өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Инвестициялар жəне даму министрі Ж. ҚАСЫМБЕК

«КЕЛІСІЛГЕН»   «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасы 
Ақпарат жəне коммуникациялар Премьер-Министрінің орынбасары –
 министрі   Қазақстан Республикасының
__________________ Д. Абаев Ауыл шаруашылығы министрі
2016 жылғы 3 қараша  __________________ А. Мырзахметов
   2016 жылғы 5 желтоқсан 

«КЕЛІСІЛГЕН»   «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Білім жəне ғылым министрі  Қаржы министрі
__________________ Е. Сағадиев __________________ Б. Сұлтанов
2016 жылғы 4 қараша  2016 жылғы 26 қазан

«КЕЛІСІЛГЕН»   «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Қорғаныс министрі  Сыртқы істер министрі
__________________ С. Жасұзақов __________________ Е. Ыдырысов
2016 жылғы 7 желтоқсан   2016 жылғы 13 желтоқсан

«КЕЛІСІЛГЕН»   «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасы  Қазақстан Республикасының
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Ұлттық экономика министрі
__________________ К. Мəсімов __________________ Қ. Бишімбаев
2016 жылғы 21 қараша  2016 жылғы 21 қазан

«КЕЛІСІЛГЕН»   «КЕЛІСІЛГЕН» 
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Ішкі істер министрі  Энергетика министрі
__________________ Қ. Қасымов __________________ Қ. Бозымбаев
2016 жылғы 14 қараша  2016 жылғы 1 қараша

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
2016 жылғы 13 қазандағы №719 бұйрығымен бекітілген

Өнімнің экспорты мен импортын лицензиялау қағидалары
1. Жалпы ережелер

1. Осы Өнімнің экспорты мен импортын лицензиялау қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) 
«Экспорттық бақылау туралы» 2007 жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 
6-бабы 14) тармақшасына сəйкес (бұдан əрі – Заң) əзірленген жəне өнімнің экспорты мен им-
портын лицензиялау тəртібін айқындайды.

2. Осы Қағидаларда өтініш беруші өнімнің экспортын жəне импортын жүзеге асырушы жеке 
немесе заңды тұлға деп түсініледі (бұдан əрі – өтініш бруші).

3. Экспорттық бақылауға жататын өнімнің экспорты мен импорты саласындағы лицензия 
жəне (немесе) лицензияға қосымша (бұдан əрі – лицензия) иеліктен айырылмайтын болып 
табылады жəне оны лицензиат басқа жеке немесе заңды тұлғаға бере алмайды.

4. Лицензия осы Қағидалардың 10-тармағында көрсетілген мерзім ішінде лицензияны 
қолдану шартында өтініш берушіге экспорттық бақылауға жататын өнімнің экспортын жəне 
(немесе) импортын жүзеге асыруға рұқсат беретін ресми құжат болып табылады.

5. Экспорты немесе импорты лицензиялауға жататын экспорттық бақылауға жата-
тын өнімнің тізбесі экспорттық бақылаудың халықаралық режиміне сəйкес жəне ұлттық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында «Экспорттық бақылауға жататын өнімнің номенкла-
турасын (тізімін) бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 5 ақпандағы 
№ 104 қаулысымен бекітілген.

2. Лицензияны беру тəртібі
6. Лицензияны алу үшін өтініш беруші немесе тиісті өкілеттілігі жазбаша түрде расталған 

оның уəкілетті тұлғасы мынадай құжаттарды ұсынады:
1) «Лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны алуға жəне қайта ресімдеуге 

арналған өтініштердің нысандарын, лицензиялардың жəне (немесе) лицензияларға 
қосымшалардың нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрінің 2015 жылғы 6 қаңтардағы № 3 бұйрығымен бекітілген нысан бойынша өтініш 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10195 болып тіркелген);

2) өтініш берушінің заңды тұлғасының мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы анықтама 
– заңды тұлға үшін;

3) жеке басын куəландыратын құжаттың көшiрмесi – жеке тұлға үшiн;
4) «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, 

«Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 2008 жылғы 10 
желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 471-бабына сəйкес же-
келеген қызмет түрлерiмен айналысу құқығы үшiн лицензиялық алымның төленгенiн рас-
тайтын құжаттың көшiрмесi;

5) өтініш берушінің «Өнімнің экспорты мен импортын лицензиялау қызметіне қойылатын 
біліктілік талаптарын жəне олардың сəйкестігін растайтын құжаттардың тізбесін бекіту ту-
ралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрі міндетін атқарушының 
2015 жылғы 29 қыркүйектегі № 949 бұйрығына сəйкес біліктілік талаптарына сəйкестігін рас-
тайтын құжаттар (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13512 
болып тіркелген).

Өтініш электрондық түрде рұқсаттар жəне хабарламалардың мемлекеттік ақпараттық 
жүйелері арқылы тапсырылған жағдайда құжаттар өтініш берушінің электрондық цифрлық 
қолын куəландыратын құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде тапсырылады.

7. Заңның 16-бабына сəйкес лицензиар Қазақстан Республикасының экспорттық бақылау 
жүйесінің мемлекеттік органдарынан жəне шет мемлекеттердің органдарынан, өтініш 
берушілерден экспорттық бақылау саласына жататын қажетті құжаттар мен ақпаратты сұра-
тады жəне алады.

8. Осы Қағидалардың 6-тармағының 2), 3) тармақшаларында көзделген құжаттарды ұсыну 
лицензиарда тиісті мемлекеттік акпараттық жүйелерден осы құжаттарда бар ақпаратты алу 
мүмкіндігі болған жағдайда талап етілмейді. 

Лицензия беру туралы өтінішке өтініш беруші қол қояды (заңды тұлға үшін – ұйымның 
басшысы немесе оның тиісті өкілеттілігін растайтын жазбаша құжатын ұсына отырып, 
уəкілетті тұлғасы).

Лицензия алу үшін лицензиарға ұсынылған құжаттардың барлығы тізім бойынша қабыл-
данады жəне оның көшірмесі көрсетілген органның құжаттарды қабылдау күні туралы 
белгілемесімен өтініш берушіге жолданады (беріледі). Бұл ретте тізімді өтініш беруші жасайды.

Шет тілдердегі құжаттар (құжаттардың көшірмелері) мемлекеттік жəне орыс тілдерінде 
аударылған аудармасымен (құжаттың бір тілден екінші тілге аударылуы дұрыстығын нотари-
алды куəландыру) бірге ұсынылады.

Ұсынылған құжаттар көшірмелерінің əрбір парағы өтініш берушінің қойған қолымен жəне 
мөрімен куəландырылады, не құжаттардың көшірмелері тігіледі жəне олардың соңғы парақтары 
өтініш берушінің қойған қолымен жəне мөрімен (болған жағдайда) куəландырылады.

9. Лицензиар өтініш берушінің лицензия алуға арналған құжаттарын алған сəттен бастап 
екі жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.

Өтініш беруші құжаттардың толық топтамасын ұсынбаған жағдайда лицензиар өтініш 
берушінің лицензия алу үшін ұсынған құжаттарын алған сəттен бастап екі жұмыс күні ішінде 
өтінішті одан əрі қараудан дəлелді бас тарту жауабын береді.

Өтініш берушінің біліктілік талаптарына сəйкестігі жөнінде мемлекеттік органдардың 
келісімін алу үшін лицензиар өтініш берушінің құжаттарын тіркеген күннен бастап екі жұмыс 
күні ішінде тиісті мемлекеттік органдарға сұрау жібереді.

Мемлекеттік органдар лицензиардың сұрау хаты негізінде өтініш берушінің қойылатын 
талаптарға сəйкестігі немесе сəйкессіздігі туралы жауапты лицензиарға он жұмыс күні ішінде 
жібереді.

10. Растауды алған соң лицензия берілетін импорттаушы елдің түпкі пайдаланушылары 
сертификатының түпнұсқалылығын тексеру қажет болған жағдайды қоспағанда, лицензиар 
лицензияны өтініш пен осы Қағидалардың 6-тармағында белгіленген құжаттар ұсынылған 
күннен бастап отыз жұмыс күнінен кешіктірмей береді.

Импорттаушы елдің түпкілікті пайдаланушысының сертификатының түпнұсқалылығын 
тексеруді Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі жүзеге асырады.

Лицензия өтініш берушіге бір жылдан аспайтын кезеңге беріледі. Лицензияның қолданылу 
мерзімі осы Қағидалардың 6-тармағында белгіленген құжаттардың қолданылу мерзімімен 
шектеледі. 

Лицензия Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2012 жылғы 16 шілдедегі № 
54 шешімімен бекітілген Еуразиялық экономикалық одақтың (бұдан əрі – СЭҚ ТН) сыртқы 
экономикалық қызметінің жəне Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифінің 
бірыңғай тауар номенклатурасына сəйкес, шартқа (келісімшартқа) енгізілген тауарлар атауының 
санына қарамастан 10-бірлікті коды көрсетіле отырып əрбір тауар түріне беріледі. Берілген 
лицензияларға өзгерістер мен толықтырулар енгізуге рұқсат етілмейді. 

Экспорттық бақылауға жататын өнімдердің номенклатурасында (тізімінде) жоқ СЭҚ ТН 
кодтарын пайдалануға рұқсат беріледі, себебі қосарлы жəне əскери мақсаттағы өнімдерге 
сəйкестендіру жəне ара қатынасын белгілеу бойынша түпкі шешім бақылау тізімдері бойынша 
белгілі бір кодқа сəйкес келетін осы тізімнің бақылаудағы өнімнің техникалық параметрлерімен 
айқындалады.

Лицензия Еуразиялық экономикалық одақтың ішінде тасымалдау үшін, сондай-ақ үшінші 
елдерге жəне үшінші елдерден тасымалдау үшін ресімделеді.

11. Лицензия беруден бас тарту «Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 
мамырдағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан əрі – Рұқсаттар жəне хабарламалар 
туралы заң) 32-бабында көзделген жағдайларда жүзеге асырылады.

Лицензиялар беруден бас тарту үшін қосымша негіздер Заңның 15,16-баптарына сəйкес 
белгіленген.

12. Лицензиардың жəне (немесе) оның лауазымды түлғаларының лицензиялауды жүзеге 
асыру мəселелері бойынша шешіміне, іс-əрекетіне (əрекетсіздігіне) өтініш беруші Рұқсаттар 
жəне хабарламалар туралы заңда белгіленген тəртіппен шағымдануға жатады.

13. Рұқсаттық бақылауды жүзеге асыру лицензияның қолданысын тоқтата тұру, қайта ба-
стау, қолданысын тоқтату, Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы заңда көзделген тəртіпте 
жəне негіздер бойынша жүзеге асырылады.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 19 қаң-
тарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14697 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 15 қазан             №724           Астана қаласы

«Өнімді таңбалауға қойылатын талаптар» техникалық 
регламентін бекіту туралы

«Техникалық реттеу туралы» 2004 жылғы 9 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 
7-бабы екінші бөлімінің 17) тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған «Өнімді таңбалауға қойылатын талаптар» техникалық регламенті 
бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Техникалық реттеу 
жəне метрология комитеті (Б.Б. Қанешев):

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

күнінен бастап оның көшірмелерін қағаз жəне электрондық түрде күнтізбелік он күн ішінде 
мерзімді баспа басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми 
жариялауға, сондай-ақ Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкіне жіберуді;

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

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларымен көзделген іс-
шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 
даму министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Инвестициялар жəне даму вице-министріне жүктелсін.

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

 Қазақстан Республикасының 
Инвестициялар жəне даму министрі Ж.ҚАСЫМБЕК 

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі
________________ Қ. Бишімбаев
2016 жылғы 1 қараша

Қазақстан Републикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2016 жылғы 15 қазандағы №724 бұйрығымен бекітілген

«Өнімді таңбалауға қойылатын талаптар» техникалық регламенті
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы «Өнімді таңбалауға қойылатын талаптар» техникалық регламенті (бұдан əрі – 
Техникалық регламент) «Техникалық реттеу туралы» 2004 жылғы 9 қарашадағы Қазақстан 
Республикасы Заңы (бұдан əрі – Заң) 7-бабы екінші бөлімінің 17) тармақшасына сəйкес əзірленді 
жəне өнімді таңбалауға қойылатын жалпы талаптарды белгілейді.

2. Техникалық регламент отандық, импорт өндірісіне, сондай-ақ Қазақстан Республикасы 
аумағында өткізілетін Еуразиялық экономикалық одақтың аумағында өндірілген өнімге 
қолданылады жəне Еуразиялық экономикалық одақтың құқығын құратын халыкаралық шарт-
тармен жəне актілермен белгіленген қатынастарға қолданылмайды, оның ішінде Еуразиялық 
экономикалық одағының (Кеден Одағының) техникалық регламенттерінің техникалық реттеу 
объектілері болып табылатын өнімдеріне қолданылмайды. 

3. Техникалық регламенттің ережелері өнімді жобалау (іздестіруді қоса алғанда), өндіру, 
салу, монтаждау, баптау, пайдалану, сақтау, тасымалдау, өткізу жəне кəдеге жарату, техник а-
лық регламенттерде белгіленген талаптардың сақталуына мемлекеттік бақылау жүргізу кезінде, 
сондай-ақ сəйкестікті растау кезінде қолданылуы тиіс.

4. Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын техникалық регламенттер мен 
стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттармен белгіленетін өнімнің жекелеген түрлерін 
таңбалауға қойылатын талаптар 2-тармақта көрсетілген техникалық регламенттерді қоспағанда, 
Техникалық регламенттің талаптарына қайшы келмейтін бөлігінде қолданылады.

5. Техникалық регламентте мынадай терминдер мен анықтамалар қолданылады:
1) буып-түйілген күні (өлшеніп салынған, сұйық өнімдер құйылған) –өнімнің орауышқа 

(ыдысқа) салынған күні;
2) дайындалған (өндірілген) күні – өнімді дайындаудың (өндірудің) технологиялық процесінің 

аяқталған сəті туралы ақпарат беретін, дайындаушы (өндіруші) қоятын күн;
3) дайындаушы (өндіруші) – өнімді кейіннен иеліктен шығару немесе өндірістік мақсаттарда 

өзі тұтыну үшін өндіретін жеке немесе заңды тұлғалар;
4) жарамдылық мерзімі – бітуіне қарай тауар мақсаты бойынша пайдалануға жарамсыз 

деп саналатын уақыт кезеңі;
5) орауыш (ыдыс) – шікізатты жəне дайын өнімді орналастыру, қорғау, тасымалдау, тиеу 

жəне жөнелту үшн пайдаланылатын бұйым;
6) өнім берушi – өнiм беретiн жеке немесе заңды тұлға; 
7) өнім шығарылатын жердің атауы – елдің, өңірдің, елді мекеннің, жердің, не басқа 

географиялық көрсеткіштің атауын білдіретін не құрамында атауы бар белгілеме, сондай-ақ 
ерекше қасиеттері, сапасы, репутациясы немесе басқа сипаттары негізінен географиялық 
шыққан жерімен, оның ішінде өзіне тəн табиғи жағдайлармен жəне (немесе) адам факторла-
рымен байланысты өнімге қатысты пайдалану нəтижесінде белгілі болған жəне туындының 
осындай атаудан шығарылған сілтемесі;

8) таңбалау – тұтынушыға арналған ақпаратты жеткізетін жəне өнімге, құжаттарға, 
жаднамаларға (қосымша парақтарға), затбелгілерге, заттаңбаларға, орауышқа (ыдысқа) 
түсірілген мəтін, тауарлық белгілер, шарттық белгі жəне суреттер;

9) тауарлық белгі – заңнамаға сəйкес тіркелген немесе Қазақстан Республикасы қатысатын 
халықаралық шарттардың күшімен тіркеусіз қорғалатын, бірыңғай заңды немесе жеке 
тұлғалардың өнімін басқа заңды немесе жеке тұлғалардың бір текті өнімінен ажырату үшін 
қызмет атқаратын белгі;

10) ұжымдық тауарлық белгі – бұл қауымдастықтың (одақтың) немесе заңды тұлғалардың 
жəне (немесе) жеке кəсіпкерлердің өзге де бірлестіктерінің өздері шығарған немесе өткізетін 
өнімдерді белгілеу үшін қызмет ететін, бірыңғай сапалық немесе өзге де сипаттамаларға ие 
тауарлық белгісі.

2-тарау. Өнімді таңбалауға қойылатын талаптар
6. Дайындаушы (өндіруші), жəне (немесе) өнім беруші өнімді айналымға шығару кезінде 

құрамы, қасиеті, мақсаты, дайындаушы (өндіруші), жəне (немесе) өнім беруші, сақтау шарт-
тары, тасымалдау, пайдалану, кəдеге жарату, дайындау (өндіру) жəне тұтыну (қолдану) 
тəсілдері, дайындау (өндіру) күні, энергия тұтынуына (энергия тұтынатын жабдықтар үшін), 
шығу тегі, жарамдылық мерзімі, салмағы, көлемі, санына қатысты тұтынушыларды алдау 
мен жаңылыстыруды болдырмайтын ол туралы толық, қажетті, сөзсіз түсінікті жəне нақты 
ақпаратпен, сондай-ақ өнімнің сапасы мен қауіпсіздігін тікелей немесе жанама сипаттай-
тын жəне оларды дұрыс таңдау мүмкіндігін қамтамасыз ететін басқа да мəліметтермен 
қамтамасыз етеді.

7. Өнімді өткізу кезінде тұтынушыға арналған ақпарат өніммен, орауышта (ыдыста), 
затбелгіде, заттаңбада, құжаттарда, жаднамаларда (қосымша парақтарда) берілген мəтінмен, 
шартты белгілермен жəне (немесе) суреттермен бірге заңнамаға сəйкес өнімнің жекелеген 
түрлерін таңбалауға қойылатын талаптар ескеріле отырып берілуге тиіс.

Өнімді өткізу кезінде тұтынушыға арналған ақпаратты дайындаушы (өндіруші) жəне (не-
месе) буып-түюші, өнім беруші ұсынады.

8. Орауыштағы (ыдыстағы), затбелгідегі, заттаңбадағы, құжаттардағы, жаднамалардағы 
(қосымша парақтардағы) қолдану жөніндегі тұтынушыға арналған ақпарат пен таңбалаудағы 
мəтін қазақ жəне орыс тілдерінде жазылады.

Тұтынушыға арналған ақпарат өнім туралы ақпарат берілетін қазақ жəне орыс тілдерінің 
емле ережесі нормалары ескеріле отырып жазылады.

9. Тұтынушыға арналған ақпарат өнімнің əр бірлігіне орауышта (ыдыста), затбелгіде, 
құжаттарда, жаднамаларда (қосымша парақтардағы) оқуға (танысуға) қолайлы жерге ор-
наластырылады.

10. Тұтынушыға арналған ақпарат стандарттау жөніндегі нормативтік құжатта көзделген 
тəсілмен беріледі жəне айқын əрі оңай оқылуы тиіс.

11. Тұтынушыға арналған ақпаратта өнім оған сəйкес дайындалған (өндірілген) стандарттау 
жөніндегі нормативтік құжаттың атауы (белгісі) көрсетіледі.

12. Өнімнің сəйкестігін растау туралы тұтынушыға арналған ақпаратты дайындаушы 
(өндіруші) жəне (немесе) өнім беруші:

стандарттау жөніндегі қолданыстағы нормативтік құжаттарға сəйкес түсірілген сəйкестік 
белгісі;

техникалық реттеу саласындағы заңнамаға сəйкес өніммен қоса жүретін сəйкестік сер-
тификаты (сəйкестік сертификатының көшірмесі) немесе сəйкестік декларациясы (сəйкестік 
декларациясының көшірмесі) түрінде беруге тиіс.

Буып-түйілмеген немесе өлшеніп буып-түйілмеген өнімнің сəйкестігін растау туралы 
ақпаратты тұтынушыға өнім беруші жеткізеді.

13. Өнім туралы тұтынушыға арналған ақпаратта өнімнің атауы көрсетіледі.
14. Өнімнің атауы стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттардың талаптарына сəйкес 

белгіленеді.
15. Өнім атауы латын алфавитінің əріптерімен жазылуы мүмкін.
16. Өнімнің шығу тегі орнының атауы мынадай жағдайлар сақталған жағдайда оның ата-

уына қосу рұқсат етіледі:
өнімнің шығарылған орнының атауы географиялық объектінің тарихи атауы болса;
тұтынушыға арналған ақпаратта дайындаушы (өндіруші) орналасқан елдерде белгіленген 

тəртіппен тіркеусіз дайындаушы (өндіруші) - осы тауарлық белгінің иесі тіркеген немесе 
қабылдаған (ұжымдық) тауарлық белгі көрсетілсе;

белгісі географиялық объектіні білдіретін немесе содан тұратын, бірақ Қазақстан Респуб-
лика сында оны дайындаған (өндірген) орнымен байланысты емес белгілі бір түрдегі өнімнің 
белгісі ретінде жалпы қолдануға енгізілген өнімнің шығарылған орны атау деп танылмаса;

өнімнің шығарылған орнының тіркелген атауын осы атауды пайдалану құқығына ие болып 
табылмайтын заңды жəне жеке тұлғалардың пайдалануына жол берілмейді.

17. Өнімнің атауында:
басқа ұқсас өнімнің атауын көрсетуге;
өнімге өнімнің шығу тегіне (табиғатына) қатысты тұтынушыларды жаңылыстыратын атау 

беруге жол берілмейді.
18. Өнім туралы тұтынушыға арналған ақпаратта өнімнің жеке түріне арналған қолданыстағы 

стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттарға сəйкес өнімнің ерекше қасиеттері, жайы-күйі 
жəне арнайы өңделуі (болған жағдайда) туралы ақпаратты қамтиды.

19. Өнімді дайындау (өндіру) кезінде өңделген негізгі ингредиентті пайдаланған жағдайда 
тиісті ақпарат өнімнің құрамына кіретін ингредиенттер тізбесінде ингредиенттер атауымен 
қатар орналастырылады.

20. Құрамында екі жəне одан көп құраушылары (ингредиенттері) болған жағдайда, құрам 
үлесінің кему/азаю тəртібінде өнім құрамы көрсетіледі. Егер өнім негізі екі құраушылардан (ин-
гредиенттерден) дайындалса (өндірілсе), бұл ретте өнімнің құрамы (кешені) ретінде оларды 
жəне көрсетпей, оларды өнім атауында көрсетуге рұқсат етіледі.

21. Дайындаушының (өндірушінің), буып-түюшінің, өнім берушінің, өнімнің сапасы бойын-
ша шағымдарды қабылдайтын ұйымның жəне лицензиардың (егер өнім лицензия бойынша 
дайындалса (өндірілсе) атауы ол орналасқан елінде белгіленген тəртіппен тіркелген атауға 
сəйкес келеді.

22. Тұтынушыға арналған ақпаратта дайындаушының (өндірушінің), өнім берушінің, өнімнің 
сапасы бойынша шағымдарды қабылдайтын ұйымның, лицензиардың (егер өнім лицензия бой-
ынша дайындалса (өндірілсе), атауы мен орналасқан жерін (заңды мекенжайын), Қазақстан 
Республикасы заңнамасына сəйкес мемлекеттік тіркелуге жататын өнім үшін тіркелген нөмірі 
мен тіркелген күнін көрсету қажет.

23. Егер бір елде дайындалған (өндірілген) өнім оның қасиеттерін өзгертетін жəне (не-
месе) түпкі дайын өнімге айналдыратын басқа елде кейіннен технологиялық өңдеуден не-
месе құрастырудан өтсе, онда тұтынушыға арналған ақпаратты түсіру кезінде кейіннен 
технологиялық өңдеуді немесе құрастыруды жүргізген ел осы өнімді дайындаушы (өндіруші) 
ел ретінде қарастырылады.

24. Дайындаушының (өндірушінің), буып-түюшінің, өнім берушінің, өнім сапасы бойынша 
шағымдарды қабылдайтын ұйымның жəне лицензиардың (егер өнім лицензия бойынша дай-
ындалса (өндірілсе), заңды мекенжайы елдің, қаланың (облыстың жəне елді мекеннің), көшенің 
атауы, үйдің жəне кеңсенің нөмірін қамтуы тиіс. Көрсетілген тұлғалардың байланыс құралдары: 
телефоны, факс, электрондық поштасы, интернет-ресурсы қосымша көрсетілуі мүмкін.

25. Егер өнімді дайындаушы (өндіруші) бір мезгілде буып-түюші, өнім беруші болып та-
былмаса, онда тұтынушыға арналған ақпаратта дайындаушының (өндірушінің) атауы мен 
оның заңды мекенжайынан басқа буып-түюшінің, өнім берушінің атауы жəне олардың заңды 
мекенжайлары көрсетіледі.

26. Тұтынушыға арналған ақпаратта Қазақстан Республикасы аумағында тұтынушылардан 
өнім сапасы туралы шағымдарды (ұсыныстарды) қабылдайтын ұйымның атауы мен мекен-
жайы көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы аумағында тұтынушылардан өнім сапасы бойынша шағымдар 
қабылдайтын ұйым туралы ақпарат мынадай:

егер өнім өзге елде дайындалған (өндірілген);
егер дайындаушының (өндірушінің) заңды мекенжайы тұтынушылардан шағымдар 

қабылдайтын ұйымның заңды мекенжайымен сəйкес келмеген жағдайларда көрсетіледі.
27. Орауышта (ыдыста) тұтынушылардан шағымдар қабылдайтын ұйымның заңды 

мекенжайының көрсетілмеуі, осы дайындаушы (өндіруші) Қазақстан Республикасы аумағында 
орналасқан жағдайда, шағымдар дайындаушының (өндірушінің) заңды мекенжайы бойынша 
қабылданатынын білдіреді.

28. Өнімді дайындауға (өндіруге) жəне өткізуге белгіленген тəртіппен құқық (лицензия) 
алған ұйымдар орауышқа (ыдысқа) оларға осы құқықты (лицензияны) берген ұйымдардың, 
компаниялар мен фирмалардың тауарлық белгілерін салады.

29. Тұтынушыға арналған ақпаратта өнімнің таза салмағы, жалпы салмағы, негізгі 
өлшемдері мен көлемі орауышта (ыдыста) шамалардың метрикалық жүйесімен (Халықаралық 
бірліктер жүйесімен) көрсетіледі.

30. Өнімнің таза салмағы, жалпы салмағы, негізгі өлшемдері немесе көлемдері 
дайындаушының (өндірушінің) қалауы бойынша белгіленген тəртіппен Өлшем бiрлiгiн 
қамтамасыз етудiң мемлекеттiк жүйесiнiң тiзiлiмiне енгізілген өлшеуді орындау əдістемелері 
немесе стандарттау бойынша нормативтік құжаттары бекітілген өнімге белгіленеді.

31. Негізгі құрам бірлігі сұйық ортада болатын өнімдер үшін, таза ортақ салмақтан басқа 
негізгі өнімнің салмағы орауышта (ыдыста) көрсетіледі.

32. Өлшеп салынған сұйық өнім үшін тұтынушыға арналған ақпаратта көлем мəні, өзге де 
сусымалы, қатты, қоймалжың немесе тұтқыр иілмелі консистенциялы, газды қуыстары бар 
өнім түрлері үшін, сондай-ақ тығыздықты өлшеудің стандартталған əдістемесі жоқ өнімдер 
үшін - таза салмақ мəні көрсетіледі.

33. Сақтау кезінде таза салмағы, негізгі өлшемдері немесе көлемі кішірейетін, даналап не-
месе «өлшеп» (тұтынушының көзінше өлшенеді) сатылатын өнім үшін, тұтынушыға арналған 
ақпаратта өнімнің таза салмағының немесе көлемінің мəнін көрсетпеуге рұқсат етіледі.

34. Сақтау шарттары арнайы сақтау шарттарын (төмен температураны, жарық режімін 
жəне басқаларды) талап ететін өнім үшін көрсетіледі.

35. Егер өнімнің біткеннен кейін пайдалану үшін қауіпті болып саналатын уақыт мерзімі 
бар болса, өнімнің жарамдылық мерзімі белгіленеді.

Жарамдылық мерзімін өнімді дайындаушы (өндіруші) сақтау шарттарын міндетті көрсетіп 
жəне нормативтік құқықтық актілер мен стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттарда көзделген 
талаптарды ескере отырып белгілейді.

Дайындаушы (өндіруші) белгілеген жарамдылық мерзімі, белгіленген сақтау шарттары 
сақталған жағдайда, тұтынушылардың өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігі талаптарына 
өнімнің сəйкестігіне кепілдік береді.

Жарамдылық мерзімі өнімнің дайындалған (өндірілген) күнінен бастап есептеледі.
Жарамдылық мерзімінің ұзақтығына байланысты мынадай тəсілмен көрсетіледі: «...

(сағат, күн, ай немесе жылға дейін) жарамды», «...(күніне дейін) жарамды», «... (күніне) дейін 
пайдаланылсын», «...(сағат, күн, ай немесе жыл) бойына жарамды», «Қызмет ету мерзімі...
(жыл-сағат-цикл)».

36. Егер жарамдылық мерзімі «...(сағат, күн, ай немесе жыл) бойына жарамды», деген 
сөздермен көрсетілсе, онда затбелгіге немесе орауышқа (ыдысқа) өнімнің дайындалған 
(өндірілген) күні міндетті түрде жазылады.

Дайындалған (өндірілген), буып-түйілген, жарамдылық мерзімінің аяқталған күйін 
затбелгілердің жиектеріне сандарға қарсы кертпеш (белгі) түсіру немесе күнге сəйкес келетін 
сандарды өшіру жолымен көрсетуге рұқсат етіледі.

37. Түссіз орауышқа (ыдысқа) құйылатын мөлдір түссіз сұйық өнім түрлерінің құйылған 
күні орауыштың (ыдыстың) артқы жағынан көрінетін затбелгінің артқы жағына жазылады.

38. Нақты өнімді сəйкестендіретін штрих код қолданыстағы нормативтік құжаттарға сəйкес 
сканерлеуші құрылғылармен есептеу үшін қолайлы орында затбелгіге жəне (немесе) орауышқа 
(ыдысқа) орналастырылады.

39. Өнім өнімді сипаттайтын кез келген өзге ақпаратпен, оның ішінде Қазақстан 
Республикасы заңнамасына қайшы келмейтін жарнамалық ақпаратпен қоса жіберіле алады.

40. Егер өлшемдері шағын (бір жағының ауданы 10 см2-ден аспайды) орауышқа (ыдысқа) 
өнім туралы тұтынушыға арналған ақпараттың қажетті мəтінін толық түсіру мүмкін болма-
са, онда ақпаратты топтық орауышқа (ыдыстың) немесе жеке немесе топтық орауыштың 
(ыдыстың) əрбір бірлігіне қоса берілетін қосымша параққа орналастыруға рұқсат етіледі. 
Сондай-ақ өнім жинақтап сатылатын топтық орауыштың (ыдыстың) əрбір бірлігі тұтынушыға 
арналған ақпаратпен қоса жіберіледі.

Тұтынушыларға өнімді алдын ала өлшеп салынбаған түрінде өткізу кезінде, өнім сауда үй-
жайларында (сатылатын орындарда), оның ішінде сатып алушының көзінше өлшеп салынған 
жағдайда, олар туралы ақпаратты орауыштың (ыдыстың) əрбір бірлігіне қоса берілетін 
қосымша параққа, өнімнен тікелей жақын жердегі баға көрсеткішке немесе ақпараттық параққа 
орналастыруға рұқсат етіледі.

Өткізу орындарында қаптарға салынған өнімде буып-түйілген немесе өлшеп салынған 
ұқсас өнім үшін қарастырылған ақпарат болуы тиіс.

Тұтынушыларға арналған ақпарат қаптарға бекітілген затбелгілерге жазылады.
Өнімді дайындаушы (өндіруші) тұтынушыға арналған ақпаратты орауыштың (ыдыстың) 

бірлігінің тек сол бір жеріне орналастырады.
Тұтынушыға арналған ақпаратты оқу үшін қолайлы бір немесе бірнеше орынға 

орналастыруға рұқсат етіледі.
41. Өнімді сақтау, тасымалдау, пайдалану, кəдеге жарату (қайта өңдеу), жою кезіндегі 

қауіпсіздік талаптары тұтынушы үшін қалған ақпараттан өзге қаріппен, түспен немесе басқа 
тəсілдермен ерекшеленуі тиіс.

Егер өнім салынған орауыш (ыдыс) қосымша орауышпен қапталса, онда не ішкі орауыштың 
затбелгісі сыртқы орауыш арқылы жеңіл оқылуға, не сыртқы орауышта ұқсас затбелгі болуы тиіс.

42. Өніммен байланысқа түсетін, тұтынушыларға арналған ақпаратты түсіру құралдары 
өнімнің қауіпсіздігі мен сапасына əсер етпеуі тиіс, өнімді сақтау, тасымалдау жəне өткізу кезінде 
таңбалау тұрақтылығын қамтамасыз етуі тиіс.

43. Қоршаған орта белсенді əсер ететін жағдайларда немесе арнайы жағдайларда (жоғарғы 
немесе төменгі температура, агрессивті орта жəне тағы басқа) қолданылатын өнім туралы 
тұтынушыға арналған ақпараттың сақталуы мынадай:

əсер етуге тұрақты (ылғалға төзімді, ыстыққа төзімді жəне тағы басқа) материал-жеткізушіні 
қолдану;

тиісті түсіру (басу, ою жəне тағы басқа) əдісін қолдану;
əсер етуге тұрақты қабықты (мөлдір үлдірді, буманы, қорапты жəне тағы басқаларды) 

қолдану тəсілдерінің бірімен немесе олардың жиынтығымен қамтамасыз етілуге тиіс.
44. Тұтынушыға арналған ақпаратты беру, оның ішінде таңбалау өлшемдері мен нысаны 

орауыштың (ыдыстың) өлшемі мен нысанына сəйкес анықталады.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 29 қа-
рашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14471 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ
 

2016 жылғы 17 қазан                №725             Астана қаласы 

Халықаралық және республикалық маңызы бар жалпыға 
ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарын салу, 

реконструкциялау, жөндеу, күтіп-ұстау, диагностикалау, 
паспорттау және аспаптық зерттеп-қарау жөніндегі 

жұмыстарды іске асыру мен қаржыландыру қағидаларын 
бекіту туралы

«Автомобиль жолдары туралы» 2001 жылғы 17 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 
12-бабы 2-тармағының 7-1) тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Халықаралық жəне республикалық маңызы бар жалпыға ортақ 
пайдаланылатын автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, жөндеу, күтіп-ұстау, диа-
гностикалау, паспорттау жəне аспаптық зерттеп-қарау жөніндегі жұмыстарды іске асыру мен 
қаржыландыру қағидалары бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Автомобиль жолда-
ры комитеті (М.Қ. Пішембаев): 

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

тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде қағаз жəне электрондық түрде мерзімді баспа 
басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне жіберуді;

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

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің 
Заң департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың 
орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Инвестициялар жəне даму вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі.

 Қазақстан Республикасының 
Инвестициялар жəне даму министрі Ж. ҚАСЫМБЕК

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі   Ұлттық экономика министрі
_____________________ Б. Сұлтанов _____________________ Қ. Бишімбаев
2016 жылғы 20 қазан  2016 жылғы 25 қазан 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
2016 жылғы 17 қазандағы №725 бұйрығымен бекітілген

Халықаралық жəне республикалық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын 
автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, жөндеу, күтіп-ұстау, диагностика-

лау, паспорттау жəне аспаптық зерттеп-қарау жөніндегі жұмыстарды іске асыру мен 
қаржыландыру қағидалары
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Халықаралық жəне республикалық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын ав-
томобиль жолдарын салу, реконструкциялау, жөндеу, күтіп-ұстау, диагностикалау, паспорттау 
жəне аспаптық зерттеп-қарау жөніндегі жұмыстарды іске асыру мен қаржыландыру қағидалары 
(бұдан əрі – Қағидалар) «Автомобиль жолдары туралы» 2001 жылғы 17 шілдедегі Қазақстан 
Республикасы Заңының 12-бабы 2-тармағының 7-1) тармақшасына сəйкес əзірленген жалпы 
пайдаланымдағы халықаралық жəне республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын салу, 
реконструкциялау, жөндеу, күтіп-ұстау, диагностикалау, паспорттау жəне аспаптық тексеру 
жөніндегі жұмыстарды іске асыру мен қаржыландыру тəртібін айқындайды. 

2. Халықаралық жəне республикалық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын авто-
мобиль жолдарын салу, реконструкциялау, жөндеу, күтіп-ұстау, диагностикалау, паспорттау 
жəне аспаптық зерттеп-қарау жөніндегі жұмыстарды қаржыландыру тиісті жылға арналған 
республикалық бюджетте көзделген қаражат жəне қарыз қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

3. Халықаралық жəне республикалық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын ав-
томобиль жолдарын (учаскелерін) ағымдағы жөндеу жəне күтіп-ұстау жөніндегі жұмыстарды 
қаржыландыру жүріп өткені үшін алынған қаражат есебінен жүзеге асырылады.

4. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:
1) автомобиль жолдарын аспаптық тексеру – автомобиль жолдарының көліктік-пайдалану 

жай-күйін айқындауға арналған іс-шаралар;
2) автомобиль жолдарын диагностикалау – егжей-тегжейлі аспаптық тексеру жəне əрі 

қарай пайдалану мүмкіндіктерін бағалау мен жол-жөндеу жұмыстары стратегиясын əзірлеуді 
мониторингілеу негізінде автомобиль жолдарының көліктік-пайдалану күйінің болуы мүмкін 
бұзушылықтарының себептерін анықтау жəне болжамдау үшін жасалатын іс-шаралар.

3) автомобиль жолдарын паспорттау – конструктивті элементтерді, инженерлік құрылыстар 
мен жабдықтарды, желілік ғимараттар мен құрылыстарды қоса алғанда, автомобиль 
жолдарының болуы, олардың ұзақтығы, техникалық жай-күйі туралы деректерді қалыптастыру;

4) жыл сайынғы жұмыстарды орындау графигі – тиісті жылда жоба бойынша жұмыстар 
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көлемін орындау жөніндегі мердігер ұйымның мерзімдері мен міндеттемелері туралы толық 
ақпаратты қамтитын жалпы жұмыстарды жүргізу графигінің негізінде əзірленген құжат;

5) тапсырыс берушінің өкілі – сапа сараптамасын жүргізу бойынша заңды тұлға, сондай-ақ 
инжинирингтік қызметті жүзеге асыру жөніндегі сарапшы.

2-тарау. Халықаралық жəне республикалық маңызы бар жалпыға ортақ 
пайдаланылатын автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау жəне күрделі 

жөндеу жөніндегі жұмыстарды іске асыру мен қаржыландыру тəртібі
5. Тапсырыс беруші жобаларды «Қазақстан Республикасындағы сəулет, қала құрылысы 

жəне құрылыс қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі Заңына 
жəне «Тапсырыс берушінің (құрылыс салушының) қызметін ұйымдастырудың жəне функцияла-
рын жүзеге асырудың қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрінің 2015 жылғы 19 наурыздағы № 229 бұйрығына (нормативтік-құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізімінде № 10795 тіркелді) сəйкес жүзеге асырады.

6. Мердігерлік ұйымды анықтау жөніндегі конкурсты өткізу кезінде əлеуетті жеткізушілер 
жұмыстар көлемі ведомосынан əрбір жұмыс түріне өздерінің бағалауларын ұсынады.

7. Жұмыстар көлемінің ведомосы мердігер ұйымның мердігер ұйымды анықтау жөніндегі 
конкурста жəне өзінің бағалық ұсынысының құрамдас бөлігі ретінде ұсынатын мердігерлік 
шарты шеңберінде орындалуға жататын жұмыстардың көлемі, олардың құны туралы негізгі 
ақпаратты көрсететін құжат.

Жұмыстар көлемінің ведомосы бірнеше бөлімнен тұрады, олардың əрқайсысы аталған 
жұмыстар түрі бойынша көлемін, көлем мен жалпы құнның бірлігі үшін құнды көрсететін же-
келеген шығындардың тармақтарын қамтиды.

Жұмыстар көлемінің ведомосы əрбір бағалау шеңберінде орындалуға жататын жұмыстар 
көлемі ведомосының əрбір тармағы бойынша жұмыстар түрлері көрсетілетін түсіндірме жаз-
баны қамтиды.

Жұмыстар көлемінің ведомосына өзгерістер енгізу мердігерлік шартында көзделген 
тəртіппен жəне шарттарда жүзеге асырылады.

8. Мердігерлік келісімде белгіленетін құрылыстың келісілген бағасы мердігерлік жұмыстар 
мен қызметтерді сатып алу рəсімдерінің қорытындысы бойынша, мердігердің жеңген конкурстық 
ұсынымындағы бағалар негізінде, оның сметасы (офертасы) бойынша, тапсырыс беруші 
белгілеген қаражат шегінде анықталады. Мердігердің сметасы (офертасы) тапсырыс берушінің 
сметасы негізінде құрылады.

9. Мердігерлік шартына қол қойылғаннан жəне жобалау-сметалық құжаттаманың толық 
жинақтамасы мен өзге де техникалық құжаттама алынғаннан кейін мердігер ұйым күнтізбелік 
21 күн ішінде Тапсырыс берушінің немесе Тапсырыс берушінің өкілінің мақұлдауына негізгі 
техника мен жабдықтарды жұмылдыру графигін, сондай-ақ жұмыстарды орындаудың барлық 
кезеңіне құрастырылатын жалпы жұмыстар жүргізу графигін ұсынуы тиіс. 

Тапсырыс беруші немесе Тапсырыс берушінің өкілі күнтізбелік 3 күн ішінде көрсетілген 
құжаттарды келіседі немесе мердігерлік шартымен сəйкессіздіктерді анықтаған жағдайда, 
қажетті түзетулер енгізеді жəне мердігер ұйымға түзету үшін жолдайды. Бұл жағдайда Мердігер 
ұйым 2 жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге немесе Тапсырыс берушінің өкіліне түзетілген 
графиктерді келісу үшін ұсынады. 

10. Мердігер ұйым жалпы жұмыстар графигі мақұлданғаннан кейін немесе жаңа қаржы 
жылы басталғаннан кейін күнтізбелік 14 күн ішінде жыл сайынғы жұмыстарды орындау графигін 
жасайды жəне Тапсырыс берушіге немесе Тапсырыс берушінің өкіліне мақұлдауына ұсынады. 

Жалпы жұмыстарды орындау графигі жыл сайынғы жұмыстарды орындау графигін жасау 
нəтижелері бойынша Мердігермен түзетілуі мүмкін. 

Жыл сайынғы графиктер келесі жағдайларда түзетуге жатады:
1) мердігерлік шартында көзделмеген жəне оларды орындау үшін қосымша уақытты талап 

ететін қосымша жұмыстар анықталған жағдайда. Аталған жағдайда жыл сайынғы жəне жал-
пы жұмыстарды орындау графиктері осы Қағидалардың 9-тармағында көзделген тəртіппен 
жұмыстар көлемінің ведомосына тиісті өзгерістер енгізілгеннен кейін түзетіледі;

2) апаттық-қалпына келтіру жұмыстарын орындау қажеттілігіне əкеп соққан төтенше 
жағдайлар басталған, сондай-ақ қолайсыз ауа-райы жағдайында;

3) Тапсырыс берушінің бастамасымен мердігердің өз жұмысын тоқтатқан жағдайларда 
түзетуге жатады;

4) егер Мердігер ұйым онымен жасалған шартты орындау барысында жылдық қаржылан-
дыру сомасы өзгеріссіз қалуы жағдайында жұмыстарды орындаудың анағұрлым жақсы 
сапалық жəне/немесе техникалық сипаттамаларын, немесе мерзімдерін жəне/немесе жағдай-
ларын ұсынса.

11. Орындалған жұмыстар көлемі үшін төлем мердігерлік шартына сəйкес жүзеге асы-
рылады.

3-тарау. Халықаралық жəне республикалық маңызы бар жалпыға ортақ 
пайдаланылатын автомобиль жолдарын орташа, ағымдағы жөндеу, күтіп-ұстау, 

диагностикалау, паспорттау жəне аспаптық тексеру жөніндегі жұмыстарды іске асыру 
мен қаржыландыру тəртібі

12. Халықаралық жəне республикалық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын ав-
томобиль жолдарын орташа, ағымдағы жөндеулер жəне күтіп-ұстау кезіндегі жұмыс түрлері 
«Жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдарын күтіп ұстау, ағымдағы, орташа жəне күрделі 
жөндеулер кезінде орындалатын жұмыстар түрлерін сыныптауды бекіту туралы» 2014 жылғы 24 
қаңтардағы Қазақстан Республикасы Көлік жəне коммуникация министрінің № 56 бұйрығымен 
(нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізімінде № 9176 тіркелді) айқындалады.

Халықаралық жəне республикалық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын оның 
ішінде сенімгерлікпен басқаруға берілген автомобиль жолдарын орташа жөндеу жұмыстарын 
іске асыру мемлекеттік сатып алулар туралы заңнамаға сəйкес мердігерді анықтау бойынша 
конкурстық процедураларды өткізу арқылы жүзеге асырылады.

Халықаралық жəне республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында диагностикалау 
жəне паспорттау жөніндегі жұмыстарды іске асыру, сондай-ақ автожол саласының нормативті-
техникалық қорын жетілдіру Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы 
заңнамасына сəйкес жол органымен жүргізіледі, сондай-ақ Ұлттық операторға мемлекеттік 
тапсырма беру арқылы жүргізіле алады. Бұл ретте аталған жұмыстар ешбір толықтырулар 
мен өзгерістер енгізусіз қатаң жəне тек жол органының техникалық тапсырмасына сəйкес 
сатып алынады.

13. Орташа жөндеу жөніндегі жұмыстар көлемі жолдарды тексеріп қарау жəне ақаулар ведо-
мостары қорытындылары негізінде анықталады. Жалпыға ортақ пайдаланымдағы автомобиль 
жолдарын орташа жөндеуге арналған техникалық құжаттама бойынша автомобиль жолдары 
бойынша уəкілетті мемлекеттік орган анықтаған тəртіпте ведомостық сараптама жүргізіледі.

14. Халықаралық жəне республикалық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын авто-
мобиль жолдарын ағымдағы жөндеу жəне күтіп ұстау жөніндегі жұмыстар Ұлттық оператордың 
өз бетімен немесе мердігер ұйымдарды тартуы арқылы жүргізіледі.

15. Автомобиль жолдарына ағымдағы жөндеу мен күтіп-ұстауды жүргізу ағымдағы жөндеуге 
жəне күтіп-ұстауға арналған қаражат шегінде ақаулар ведомостары бойынша жолдарды 
тексеріп қарау нəтижелерінің негізінде жоспарланады. Ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстарды 
маршруттық тəсілмен орындау кезінде жұмыстарды сметалық есептер негізінде орындауға жол 
беріледі. Реконструкциялаудағы жəне күрделі жөндеудегі автожол учаскелерін күтіп ұстауды 
аталған жобаларды іске асырып жатқан мердігер ұйым жүргізеді.

16. Халықаралық жəне республикалық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын 
автомобиль жолдарын ағымдағы жөндеу жəне күтіп-ұстау жөніндегі жұмыстардың құны 
«Халықаралық жəне республикалық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль 
жолдарын жөндеу мен күтіп-ұстауды қаржыландыру нормативтерін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 17 
маусымдағы № 705 бұйрығымен (нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізімінде 
№ 11928 тіркелді) бекітілген сметалық нормалар мен бағалардың негізінде анықталады.

17. Шартқа қол қойылғаннан кейін мердігер ұйым Тапсырыс берушіге шартта белгіленген 
мерзімде жұмыстар өндіруді ұйымдастыру жəне технологиялары жөніндегі шешімдерді, сапаны 
бақылау жоспарын, жұмыс өндірудің күнтізбелік жоспарын, бөлінген қаражатты игеру жоспарын, 
құрылыс материалдары қажеттілігінің ведомостарын, негізгі құрылыс машиналары жəне көлік 
құралдары қажеттілігі графигін, негізгі санаттар бойынша құрылысшы кадрлары қажеттілігін 
қамтитын жұмыстар өндіру жобасын бекітуге ұсынады.

18. Халықаралық жəне республикалық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын ав-
томобиль жолдарын диагностикалау жəне паспорттау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру 
Заңның 12-бабы 2-тармағының 39) тармақшасына сəйкес автомобиль жолдары бойынша 
уəкілетті мемлекеттік органмен мемлекеттік сатып алулар туралы Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес жүргізіледі.

Диагностикалауды жүзеге асыру шеңберінде автомобиль жолдарының көліктік-эксплуата-
циялық жай-күйі туралы деректер базасын қалыптастыру немесе жаңарту кезеңінде тексеруді 
жүргізу сəтіндегі тұтынушылық сипатын анықтау үшін аспаптық тексеру жұмыстары жүргізіледі.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 21 қа-
рашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14443 
болып енгізілді.

(Соңы. Басы 19-бетте) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ 

2016 жылғы 24 қазан            №737            Астана қаласы 

«Кеме құжаттарының тізбесін, Кеме құжаттарын жүргізу 
қағидаларын және Кеме құжаттарына қойылатын 

талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасының 
Инвестициялар және даму министрінің міндетін 

атқарушының 2015 жылғы 24 ақпандағы №163 бұйрығына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

«Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы 
50-бабының 2-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. «Кеме құжаттарының тізбесін, Кеме құжаттарын жүргізу қағидаларын жəне Кеме 
құжаттарына қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Инвестиция-
лар жəне даму министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 24 ақпандағы №163 бұйрығына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10649 тіркелген, «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 3 шілдеде жарияланған,) мынандай өзгерістер 
мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген кеме құжаттарының тізбесінде:
мынадай мазмұндағы 19 жəне 20-тармақтармен толықтырылсын:
«19. Жүк операцияларының журналы (құйылған зиянды сұйық заттарды тасымалдайтын 

кемелер үшін).
20. Қалдықтарды жою үшін басқару жоспары (100 тіркелімдік тонна жəне одан да көп жал-

пы сыйымдылығы бар əрбір кеме, 15 жəне одан да көп адам тасымалдауға рұқсат берілетін, 
əрбір кеме, стационарлық жəне құбылмалы платформалар).»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Кеме құжаттарын жүргізу ережелерінде:
73, 74 жəне 75-тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
«73. Теңiзге, жағадағы қабылдау құрылыстарына немесе басқа кемеге тастауды қоса 

алғанда, тастаудың немесе аяқталған өртеудiң əрбiр операциясын журналға жазып отыру 
керек жəне өртеген немесе лақтырған күнiн көрсете отырып, командалық құрамның жауапты 
адамы қол қоюы тиiс. Журналдың əрбiр толтырылған бетiне кеменiң капитаны қол қоюы тиiс.

74. Əрбiр өртеу немесе лақтыру туралы жазбада күнi жəне уақыты, порт немесе кеме 
атауы (порттық қабылдау құрылыстарына немесе басқа кемеге тастаған кезде) не кеменiң 
тұрған жерi, қоқыстың санаты жəне лақтырылған немесе өртелген қоқыстың болжамды 
мөлшерi қамтылуы тиiс.

Журналда жазу үшін қоқыс мынадай санаттарға бөлінеді:
1) А–пластмассалар;
2) В–азық-түлік қалдықтары;
3) С–тұрмыстық қалдықтар;
4) D–аспаздық май;
5) Е–инсинераторлардан алынған күл;
6) F–пайдаланған қалдықтар;
7) G–жүктің қалдығы;
8) Н–жануарлардың өлексесі;
9) I–ұстау құралдары.
75. Журналға əрбiр келесi жағдайларда жазба жүргiзiлуi тиiс:
1) қоқыс теңiзге лақтырылғанда:
лақтыру күнi мен уақыты;
кеменің орналасқан жері (ендiгi мен бойлығы, лақтырудың басталуы мен аяқталуы орын-

дары туралы жүк қалдықтарын лақтыруына қатысты мəліметтер қосылады);
лақтырылған қоқыстың санаты;
əрбір санат үшін лақтырылған қоқыстың шамамен алғандағы саны, м3;
командалық құрамның, операцияға жауапты тұлғаның қолы;
2) қоқыс жағадағы қабылдау құрылыстарына немесе басқа кемеге лақтырылғанда:
лақтыру күнi мен уақыты;
порт немесе кеменiң атауы;
лақтырылған қоқыстың санаты;
əрбір санат үшін лақтырылған қоқыстың шамамен алғандағы саны, м3;
командалық құрамның,операцияға жауапты тұлғаның қолы;
3) қоқыс өртелген кезде:
жағудың басталуы мен аяқталуының күні жəне уақыты;
жағудың басында жəне аяқталған кезде кеменің орналасқан жері (ендік жəне бойлық);
жағылған қоқыстың санаты;
əрбір санат үшін лақтырылған қоқыстың шамамен алғандағы саны, м3;
командалық құрамның, операцияға жауапты тұлғаның қолы;
4) қоқысты лақтыруы немесе теңізде жоғалтудың авариялық немесе басқа ерекше жағдайлары:
оқиғаның күнi мен уақыты;
порт немесе оқиға болған кезде кеменiң орналасқан жерi (ендiгi, бойлығы жəне судың 

тереңдігі, егер белгілі болса);
лақтырылған немесе жоғалған қоқыстың санаты;
қоқыстың əрбір санатының шамамен алғандағы саны, м3;
себебі немесе жоғалуы мен жалпы ескертулер».
82-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«82. Журналда МАРПОЛ 73/78-ге I-қосымшаның 17-қағидасына сəйкес «Машина үй-

жайларындағы операциялар» I-бөлімімен көзделген, толтырылуға жататын тармақтар 
тізбесінде көрсетілген машина үй-жайларындағы операциялар тіркеледi».

91-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «91. Журналда МАРПОЛ 73/78-ге I-қосымшаның 36-қағидасына сəйкес «Жүк/балластық 

операциялар (мұнай танкерлері үшін)» II-бөлімінде көзделген толтырылуға жататын тармақтар 
тізбесінде көрсетілген жүк жəне балластық операциялар тіркеледі».

мынадай мазмұндағы 10-тараумен толықтырылсын:
«10. Жүк операциялары журналын жүргізу тəртібі:
95. Жүк операциялары журналын жүргізу (бұдан əрі – Журнал) МАРПОЛ 73/78 жəне Заңға 

сəйкес жүзеге асырылады.
96. Журнал құйылған зиянды сұйық заттарды тасымалдаумен айналысатын кемелерде жүк 

жəне балластық операцияларын тіркейтін кеме құжаты болып табылады.
97. Журналдың титул парағында Журналдың нөмірі, кеменің атауы, тіркелген нөмірі немесе 

кемені ң шақыру дабылы, Халықаралық теңіз ұйымының сə йкестендіру нөмірі, жалпы сыйым-
дылығы, кеменің тіркелген порты, Журналдың басталған жəне аяқталған күндері көрсетіледі.

98. Журналда МАРПОЛ 73/78-ге II-қосымшадағы «Құйылған зиянды сұйық заттардың 
тасымалын жүзеге асыратын кемелерге арналған жүк операциялары журналының нысаны» 
II-толықтыруме н көзделген толтыруы тиіс тармақтардың тізбесінде көрсет ілген жүк жəне 
балластық операциялар тіркеледі. 

99. Журналға жазбаларды енгізген кезде келесі деректер жазылады:
1) 1-бағанда күні қойылады;
2) 2-бағанда операциялық код қойылады;
3) 3-бағанда жоғарыда көрсетілген тізбеге сəйкес тармақтың нөмірі қойылады; 
4) 4-бағанда операциялар жəне операцияға жауапты тұлғаның қолы тіркеледі, бұл ретте 

осы бағанда операцияның мəн-жайлары хронологиялық тəртіпте жазылады.
100. Əрбір аяқталған операцияға кеменің операцияның өткізілуіне жауапты командалық 

құрамның тұлғасы күнін көрсете отырып, қол қояды. Қолының қасында жақшаның ішінде 
лауазымы, тегі жəне аты-жөні көрсетіледі. Журналдың əрбір толтырылған бетіне кеме ка-
питаны қол қояды. 

101. Жазбалар Журналға белгіленген операция аяқталғаннан кейін дереу енгізіледі.»; 
2 жəне 3-қосымшалар алынып тасталсын;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Кеме құжаттарына қойылатын талаптар:
8 жəне 9-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес кеме құжаттары тізбесінің 11-18-тармақтарында 

көрсетілген куəліктерді (бұдан əрі – куəлік) Кеме қатынасының тіркелімі жəне Заңға сəйкес 
танылған шетелдік сыныптау қоғамдары береді. Осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес Кеме 
құжаттары тізбесінің 6, 7, 8, 19, 20-тармақтарында көрсетілген кеме құжаттарының нысандары, 
беру тəртібі мен куəлікке қойылатын талаптар, сондай-ақ нысандары Қазақстан Республикасы 
ратификациялаған халықаралық шартармен регламенттеледі.

9. Кеме құжаттары мемлекеттік жəне орыс жəне (немесе) ағылшын тілдерінде жасалады.».
2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Көлік комитеті 

(Ə.А. Асавбаев):
1) Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде заңнамада белгіленген тəртіппен 

мемлекеттік тіркелуін;

2) осы бұйрықтың көшірмелерін Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде қағаз жəне электрондық түрде мерзімді 
баспа басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау 
банкіне жіберілуін;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің ин-
тернет-ресурсында орналастырылуын;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің 
Заң департаментіне осы бұйрықтың 2-тармағының 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген 
іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтердің ұсынылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
инвестициялар жəне даму вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының Инвестициялар
жəне даму министрі Ж.ҚАСЫМБЕК

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 28 қа-
рашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14461 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ 

2016 жылғы 24 қазан              №738              Астана қаласы 

«Әлеуметтiк маңызы бар облысаралық жолаушылар 
қатынастарының тізбесін айқындау туралы» Қазақстан 
Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 
міндетін атқарушының 2014 жылғы 8 желтоқсандағы 

№ 247 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

«Теміржол көлігі туралы» 2001 жылғы 8 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 
14-бабы 2-тармағының 34-5) тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. «Əлеуметтiк маңызы бар облысаралық жолаушылар қатынастарының тізбесін айқындау 
туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін атқарушының 
2014 жылғы 8 желтоқсандағы № 247 бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 10069 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 
жылғы 3 ақпанда жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Əлеуметтік маңызы бар облысаралық жолаушылар 
қатынастарының тізбесі осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын. 

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Көлік комитеті 
(Ə.А. Асавбаев):

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

тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде қағаз жəне электрондық түрде мерзімді баспа 
басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне жіберуді;

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

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің 
Заң департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың 
орындалуы туралы мəліметтердің ұсынылуын қамтамасыз етсін. 

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Ре спубликасының 
Инвестициялар жəне даму вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық 2017 жылғы 1 қаңтардан баста п қолданысқа енгізіледі жəн е ресми 
жариялауға жатады.

Қазақстан Республикасының Инвестициялар жəне даму 
министрінің міндетін атқарушы А.РАУ

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін 
атқарушының 2016 жылғы 24 қазандағы №738 бұйрығына қосымша

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін 
атқарушының 2014 жылғы 8 желтоқсандағы № 247 бұйрығымен бекітілген

Əлеуметтiк маңызы бар облысаралық жолаушылар қатынастарының тізбесі

Ақтөбе – Алматы. 
Ақтөбе – Атырау. 
Ақтөбе – Маңғышлақ. 
Алматы – Алтынкөл.
Алматы – Астана. 
Алматы – Атырау. 
Алматы – Достық. 
Алматы – Жезқазған. 
Алматы – Защита. 
 Алматы – Қостанай. 
 Алматы – Локоть. 
 Алматы – Маңғышлақ. 
 Алматы – Озинки. 
 Алматы – Орал.
 Алматы – Павлодар. 
 Алматы – Петропавл.
 Алматы – Сарыағаш.
 Алматы – Шымкент.
 Арқалық – Астана.
 Астана – Айсары.
 Астана – Алтынкөл.
 Астана – Атбасар. 
 Астана – Достық.
 Астана – Жезқазған.
  
Ескертпе: Қоғам мен мемлекеттің əлеуметтiк-экономикалық жағдайына ықпал ететiн жəне 

мынадай өлшемдерге сəйкес келетiн қатынас əлеуметтiк маңызы бар қатынас болып танылады: 
1) мемлекеттік маңызы - мемлекетаралық байланыстарды дамыту, Қазақстан Республика-

сының астанасы мен облыс орталықтарын Қазақстан Республикасымен айтарлықтай қоғамдық, 
сауда жəне өзге де өзара қарым-қатынастары бар мемлекеттердiң əкiмшілік-аумақтық 
бiрлiктерінің астаналарымен жəне басты қалаларымен қосу; 

2) баламасыздығы - ұзақтығы үлкен əрi тармақталуы aз болғанда қайта отырғызусыз 
қатарлас қатынастардың болмауы, ауа райы жағдайларына тəуелсiздігі, барлық маусым-
дылығы, жол аушыларды бiр жолғы жаппай тасымалдау; 

3) əлеуметтік маңызы - халықтың жан басына шаққандағы табысында жол жүруге арналған 
шығысының қол жетiмдi деңгейiнiң сақталуы;

4) қол жетiмдiлігі - азаматтардың қол жетімдi балама көлiк түрлерi жоқ бағыттары бойынша 
Қазақстан Республикасының аумағында еркiн орын ауыстыру, оның шегiнен тыс шығу жəне 
кедергісiз қайтып келу мүмкiндігiн қамтамасыз ету. 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 23 қа-
рашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14446 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 25 қазан            №743             Астана қаласы

«Субсидияланатын маршруттарда ұшуды орындаған кезде 
ұшу сағатының өзiндiк құны есебiнiң нұсқаулығын бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Көлік және 
коммуникация министрінің 2011 жылғы 18 наурыздағы 

№ 159 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

«Қазақстан Республикасының əуе кеңістігін пайдалану жəне авиация қызметі туралы» 2010 
жылғы 15 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 14-бабы 1-тармағының 24) тармақ-
шасына сəйкес бұйырамын:

1. «Субсидияланатын маршруттарда ұшуды орындаған кезде ұшу сағатының өзiндiк құны 
есебiнiң нұсқаулығын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Көлік жəне коммуникация 
министрінің 2011 жылғы 18 наурыздағы №159 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерін 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде №6856 тіркелген, «Казахстанская правда» газетінің 2011 жылғы 
20 сəуірдегі №133 жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін: 

аталған бұйрықпен бекітілген Субсидияланатын маршруттарда ұшуды орындаған кезде 
ұшу сағатының өзiндiк құны есебiнiң нұсқаулығында:

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«3. Осы Нұсқаулықта пайдаланылатын ұғымдар:
1) лизингтік төлемдер – есептік кезеңдегі қаржылық лизинг шарты бойынша жалдау 

ақысының сомасы;
2) кредит бойынша сыйақы – субсидияланатын авиамаршруттарды орындауға жұмылды-

рылған əуе кемелерінің үлгілерін сатып алуға заем бойынша сыйақы;
3) ұшу сағаты – ұшақтың ұшып көтерілу мақсатында қозғалу сəтінен бастап оның ұшу 

аяқталғаннан кейін тоқтаған сəтіне дейінгі жалпы уақыт;
4) ұшу сағатының өзіндік құны – рейстер құнын есептеу кезінде құрамдас бөлігі болып та-

былатын ауыспалы шығыстармен қатар əуе кемелерін пайдаланудың орындылығын бағалау 
үшін қолданылатын негізгі көрсеткіш. Синтетикалық көрсеткіштегі сияқты ұшу сағатының 
өзіндік құнында өндірістік жəне қаржы-шаруашылық қызметінің барлық жақтары көрсетіледі: 
материалдық, еңбек жəне қаржы ресурстарын пайдалану дəрежесі.»;

7-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: 
«2) тұрақты шығыстар – осы шығыстарға өндірістік процеске байланысты барлық шығындар, 

əуе кемелері жəне əуе кемелері мен қозғалтқыштар үшін қосалқы бөлшектер қаржылық 
лизинг шарты бойынша жалдау төлемдері, кредит бойынша сыйақы төлемдері, əуе кемесі 
бойынша барлық тəуекелдерден əуе кемелерін, қозғалтқыштар мен қосалқы бөлшектерді 
сақтандыру шығыстары, əуе кемелері үшін қосалқы бөлшектер мен компоненттердің жал-
пы қорын қамтамасыз ету жəне əуе кемелерін модификациялау шығыстары, əуе кемесі 
бойынша техникалық инспекциялау, авиация персоналын оқыту шығыстары, сондай-ақ 
жоғарыда көрсетілген қызметтер бойынша кедендік баждар мен кедендік тазалау жəне сақтау 
қызметтерінің шығыстары кіреді;»

8-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«8. Ұшу сағатының өзіндік құнын есептеу кезінде төмендегі келесі шығыстар есептелмейді:
нормативтен тыс техникалық жəне коммерциялық ысыраптарға, тауарлық-материалдық 

құндылықтардың жəне қоймалардағы қорлардың бүлінуі мен жетіспеушілігіне басқа өндірістік 
емес шығыстар мен ысыраптар;

өндірістік қызметті жүзеге асыру кезінде пайдаланылмайтын негізгі құралдардың амортиза-
циялық аударымдары;

ластаушы заттардың нормативтен тыс шығарындылары (тастандылары) үшін төлемдер;
сот шығындары;
сенімсіз қарыздар;
шаруашылық шарттардың талаптарын бұзғаны үшін айыппұлдар, өсімақылар, тұрақсыз 

төлемдер мен санкциялардың басқа түрлері;
табысты жасырғаны (төмендеткені) үшін айыппұлдар мен өсімпұлдар;
ұрлықтан келген залалдар;
қызмет көрсетуші өндірістер мен шаруашылықтарды (үй-жайларды тегін беру, қоғамдық 

тамақтандыру ұйымдарына коммуналдық қызметтер құнын төлеу) ұстау жөніндегі шығыстар;
құзыретті органмен келісілген технологиялық қажеттіліктен басқа денсаулық сақтау, 

мектепке дейінгі балалар мекемелері, оқу орындарына, кəсіптік-техникалық училищелер 
объектілерін ұстауға шығыстар;

сауықтыру лагерлерін, мəдени жəне спорт объектілерін, тұрғын-үй қорын ұстауға шығыстар;
мəдени-ағарту, сауықтыру жəне спорт іс-шараларын (демалыс кештерін, спектакльдер 

мен концерттер өткізу) өткізуге шығыстар;
кəсіпорындардың қызметкерлеріне тұрғын-үй жағдайларын жақсартуға, бақша үйлерін 

сатып алуға жəне үй шаруашылығын жүргізуге берілген несиелерді (пайызсыздарын қоса 
алғанда) өтеуге шығыстар;

бақшалық серіктестіктерді абаттандыру (оның ішінде жол салу, энергиямен жəне сумен 
жабдықтау, жалпы сипаттағы басқа шығыстарды жүзеге асыру) жөніндегі шығыстар;

дəрістер, көрмелер, пікірсайыстар, ғылым жəне өнер қайраткерлерімен кездесулер, ғылыми-
техникалық конференциялар өткізуге жəне ұйымдастыруға шығыстар;

өндірістік мақсаттарға пайдаланылатын өнімдерді қоспағанда, бұқаралық ақпарат 
құралдарындағы жарнамалар бойынша, жарнамалық, плакаттық жəне баспаханалық өнімдер 
шығару бойынша шығыстар;

өндірісті вахталық ұйымдастыруды қоспағанда, тауар нарығы субъектілерінің персоналы 
үшін пəтерлерді, тұрғын ғимараттарды жəне құрылыстарды, жатақханалар мен қонақ үйлердегі 
орындарды сатып алуға, жалдауға жəне ұстауға арналған;

қаланы абаттандыру, ауыл шаруашылығына көмек көрсету жөніндегі жұмыстарды жəне 
осы тəріздес басқа да жұмыстарды орындауға шығыстар;

білім беру ұйымдарында оқитын қызметкерлердің еңбек демалыстарына ақы төлеуге 
шығыстар;

жұмыс корытындылары бойынша сыйлықақы беруге жəне сыйақының басқа да нысан-
дарына шығыстар;

кəсіби ауруларды оңалту еміне байланысты шығындардан басқа, авиакомпания 
қаражаттарының есебінен қызметкерлерге жəне олардың балаларына емделуге, демалуға, 
саяхатқа шығуға жолдамаларға ақы төлеу жөніндегі шығыстар;

міндетті төлемдерді қоспағанда, сақтандыру төлемдері (кəсіпорындармен өз қызметкер-
лерінің пайдасына жасалған жеке жəне мүліктік сақтандыру шарттары бойынша кəсіпорындар 
төленетін жарналар);

қызметкерлерге, оның ішінде балалар тəрбиелейтін əйелдерге қосымша берілетін 
демалыстарға (еңбек заңнамасында көзделгеннен тыс) ақы төлеуге, қызметкердің отбасы 
мүшелеріне демалысты өткізетін жеріне жəне қайтар жолына жалақы төлеуге, сондай-ақ 
пайдаланылмаған демалысы үшін өтемақы төлеуге шығыстар;

демеушілік көмектің барлық түрлерін көрсетуге шығыстар;
еңбек заңнамасында көзделгеннен басқа қызметкерлерге (қызметкерлерге тамақты тегін не-

месе төмендетілген бағамен беру, сауықтыру топтарына, секцияларда, клубтарда шұғылдануға 
арналған абонементтерге, протез салуға ақы төлеу) жеңілдіктер;

мерейтойлық күндерге немесе қызметкерлерге ынталандыру түрінде берілетін (автокөлік, 
пəтерлер, ұзақ уақыт пайдаланылатын заттар мен басқа тауарлар, сондай-ақ қызметкерлердің 
жеке есептерінің пайыздық мөлшерлемелерін арттыру) сыйлықтарды сатып алуға шығыстар;

мектепке дейінгі балалар мекемелеріндегі, шипажайлардағы жəне сауықтыру лагерлеріндегі 
балалар тамақтарының құнын өтеуге шығыстар;

ұжымдық шартта айқындалған мақсаттар үшін кəсіподақтарға аударым жасау шығыстары;
тəжірибелік-эксперименттік жұмыстарды жүргізуге, өнертапқыштық пен рационализаторлық 

ұсыныстар бойынша модельдер мен үлгілерді жасауға жəне сынауға (реттеліп көрсетілетін 
қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) ұсынған кезде қолданылатын жұмыстарды қоспағанда), 
көрмелер, байқаулар, конкурстар мен басқа да іс-шаралар ұйымдастыруға, авторлық 
сыйақылар төлеуге жəне т.б. байланысты шығыстар;

консультациялық шығыстар;
өндірістік қызметті жүзеге асыруға тікелей қатысы жоқ шығыстардың басқа да түрлері.».
2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Азаматтық авиация 

комитеті (Б.К. Сейдахметов): 
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрықтың көшірмелерін Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 

тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде қағаз жəне электрондық түрде мерзімді 
баспа басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау 
банкіне жіберуді;

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

 Астана – Көкшетау.
 Астана – Қайрақ. 
 Астана – Қызыл-Ту - Петропавл. 
 Астана – Лениногорск.
 Астана – Манғышлақ.
 Астана – Павлодар.
 Астана – Сарыағаш. 
 Астана – Тобыл.
 Атырау – Ақсарай. 
 Атырау – Астана.
 Атырау – Маңғышлақ. 
 Көкшетау – Астана – Ерейментау. 
 Көкшетау – Қызылорда.
 Қарағанды – Астана. 
 Қарағанды – Петропавл.
 Қарағанды – Семей.
 Қостанай – Есіл – Арқалық.
 Қостанай – Қарағанды.
 Қызылорда – Жезқазған.
 Қызылорда – Петропавл.
 Қызылорда – Семей.
 Орал – Ақтөбе. 
 Орал – Астана.
 Павлодар – Пресногорьковская.
 Шалқар – Сексеуiл.

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Респубикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің 
Заң департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың 
орындалуы туралы мəліметтердің ұсынылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Инвестициялар жəне даму вице-министріне жүктелсін. 

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

Қазақстан Республикасының Инвестициялар жəне даму 
министрінің міндетін атқарушы А.РАУ

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 29 қа-
рашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14472 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ 

2016 жылғы 27 қазан                  №750           Астана қаласы

«Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму 
министрлігінің Автомобиль жолдары комитеті» 

республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесін бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар және 

даму министрінің 2015 жылғы 14 сәуірдегі № 442 
бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

«Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы 
50-бабының 2-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Автомобиль жол-
дары комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесінің ережесін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2015 жылғы 14 сəуірдегі № 442 бұйрығына 
(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10914 тіркелген, 2015 жылғы 
12 мамырда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрлігінің Автомобиль жолдары комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесінің 
ережесінде:

32-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«32. Комитеттің мынадай ведомствоға бағынысты ұйымдары бар:
1) Республикалық мемлекеттік кəсіпорын:
Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі Автомобиль жолдары 

комитетінің «Қазақавтожол» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорны;

2) Республикалық мемлекеттік мекемелер:
Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі Автомобиль жолдары 

комитетінің «Ақмолажолзертханасы» республикалық мемлекеттік мекемесі;
Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі Автомобиль жолдары 

комитетінің «Ақтөбежолзертханасы» республикалық мемлекеттік мекемесі;
Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі Автомобиль жолдары 

комитетінің «Алматыжолзертханасы» республикалық мемлекеттік мекемесі;
Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі Автомобиль жолдары 

комитетінің «Атыраужолзертханасы» республикалық мемлекеттік мекемесі;
 Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі Автомобиль жолдары 

комитетінің «Батысжолзертханасы» республикалық мемлекеттік мекемесі;
Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі Автомобиль жолдары 

комитетінің «Жамбылжолзертханасы» республикалық мемлекеттік мекемесі;
Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі Автомобиль жолдары 

комитетінің «Шығысжолзертханасы» республикалық мемлекеттік мекемесі;
Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі Автомобиль жолдары 

комитетінің «Қарағандыжолзертханасы» республикалық мемлекеттік мекемесі;
 Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі Автомобиль жолдары 

комитетінің «Қызылордажолзертханасы» республикалық мемлекеттік мекемесі;
 Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі Автомобиль жолдары 

комитетінің «Қостанайжолзертханасы» республикалық мемлекеттік мекемесі;
 Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі Автомобиль жолдары 

комитетінің «Маңғыстаужолзертханасы» республикалық мемлекеттік мекемесі;
 Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі Автомобиль жолдары 

комитетінің «Павлодаржолзертханасы» республикалық мемлекеттік мекемесі;
 Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі Автомобиль жолдары 

комитетінің «Солтүстікжолзертханасы» республикалық мемлекеттік мекемесі;
Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі Автомобиль жолдары 

комитетінің «Оңтүстікжолзертханасы» республикалық мемлекеттік мекемесі;
Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі Автомобиль жолдары 

комитетінің «Астанақалалықжолзертханасы» республикалық мемлекеттік мекемесі;
Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі Автомобиль жолдары 

комитетінің «Алматықалалықжолзертханасы» республикалық мемлекеттік мекемесі;
3) Акционерлік қоғам:
 «Қазақстан жол ғылыми-зерттеу институты» акционерлік қоғамы».».
2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Автомобиль жолда-

ры комитеті (М.Қ. Пішембаев):
1) осы бұйрықтың көшірмелерін қағаз жəне электронды түрде мерзімді баспа басылымда-

рында жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға, сондай-ақ, Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне жіберуді;

2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің ин-
тернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Инвестициялар жəне даму вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық оның алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

 Қазақстан Республикасының Инвестициялар
жəне даму министрі Ж.ҚАСЫМБЕК

 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 4 қараша            №761            Астана қаласы

«Қазақстан Республикасының автомобиль жолдарымен 
жүруге арналған автокөлік құралдарының жол берілетін 
параметрлерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Инвестициялар және даму министрінің міндетін 
атқарушының 2015 жылғы 26 наурыздағы № 342 

бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

«Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы 
50-бабының 2-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. «Қазақстан Республикасының автомобиль жолдарымен жүруге арналған автокөлік 
құралдарының жол берілетін параметрлерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 26 наурыздағы № 
342 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11009 болып 
тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 15 мамырда жарияланған) 
мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасының автомобиль жолдарымен 
жүруге арналған автокөлік құралдарының жол берілетін параметрлерінде:

1-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«1) жол берілетін ұзындығы:
дара автокөлік құралдары:
М1, N жəне О (тіркеме) санатты 12,0;
М2 жəне М3 санаты 13,5;
біліктері екіден көп М2 жəне М3 санатты 15,0;
тіркемесі бар М2 жəне М3 санаты 18,75;
М2 жəне М3 санатты буындастырылған автобустар 18,75;
құрамында тартқыш пен жартылай тіркеме бар автопоездар 16,5;
құрамында тартқыш пен тіркеме бар автопоездар 20,0;
конструкциясы жəне тағайындауы бойынша ірі габаритті жəне (немесе) ауыр салмақты 
жүктерді тасымалдауға арнайы бейімделген автопоездар 20,0;»;

4, 5 жəне 6-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Жартылай тіркеменің тіркеу құрылғысы ілмегінің білігі мен автопоездың артқы жағы 

арасындағы жол берілетін арақашықтық 12,0 метрден аспауы тиіс.
5. Тартқыштың артқы бөлігі мен тіркеменің алдыңғы бөлігі арасындағы 0,6 метрден кем 

емес болатын арақашықтықты шегергенде, тартқыштың шанағы немесе кабинасы сыртындағы 
жүкті орнатуға арналған платформаның алдыңғы сыртқы нүктесінен тіркеменің артқы сыртқы 
нүктесіне дейінгі жол берілетін арақашықтық 17,0 метрден аспауы тиіс.

6. Шанақтың немесе кабинаның сыртындағы жүкті орнатуға арналған платформаның 
алдыңғы сыртқы нүктесінен жартылай тіркеменің артқы сыртқы нүктесіне дейін автопоездың 
бойлық білігіне қатар өлшенген, жол берілетін арақашықтық 16,4 метрден аспауы тиіс.»;

10, 11, 12, 13 жəне 14-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«10. Автокөлік құралының ұзындығын өлшеген кезде автокөлік құралында құрастырылған 

мынадай құрылғылар есепке алынбайды:
желдік əйнектерді тазалау жəне жуу құрылғылары;
алдыңғы жəне артқы тіркеу белгілерінің тақтайшалары мен мемлекеттік тіркеу белгілерін 

бекіту үшін конструктивтік элементтері;
кедендік пломбалау жəне оны қорғау элементтері;
қалқанды бекіту құрылғылары жəне олардың қорғағыш элементтері;
жарықтандыру жəне жарықтық дабыл беру құрылғылары;
сыртқы айналар мен тікелей емес кеңістікті шолудың басқа құрылғылары;
қосалқы бақылау құралдары;
іштен жану қозғалтқышының енгізу жүйесіне ауаны алу құрылғылары;
бөлшектенетін шанақтар үшін бекіту құрылғылары;
баспалдақтар мен тұтқалар;
икемді аралық құрылғылар немесе ұқсас жабдықтар;
қозғалуға арналған күйде көлік құралының жүк көтерерлік шамасы асырылмаған шартта 

габариттік өлшемдерін 300 миллиметрден асыратын көтергіш платформалар, шығуға арналған 
басқыштар жəне ұқсас жабдықтар;

көлік құралдарының сүйреткіш жəне тіркеу құрылғылары;
шығару жүйесінің түтікшелері;
алынатын спойлерлер;
желі арқылы электр қуаты бар көлік құралдарының ток қабылдағыштары;
сыртқы күннен сақтайтын күнқағарлар.
11. Автокөлік құралының биіктігін өлшеген кезде автокөлік құралында кұрастырылған:
антенналар;
көтерілген қалыптағы пантограф немесе ток қабылдағыштар есепке алынбайды.
Білікті көтеруге арналған құрылғысы бар автокөлік құралдары үшін осы құрылғы ықпал 

етуінің əсері ескеріледі.
12. Автокөлік құралының енін өлшеген кезде автокөлік құралында орнатылған мынадай 

құрылғылар ескерілмейді:
кедендік пломбалау жəне оны қорғау элементтері;
қалқанды бекіту жəне олардың қорғағыш элементтері;
шиналардағы қысымды бақылау құрылғылары;
доңғалақтар астынан шашыраудан қорғау үшін шығыңқы иілмелі бөліктер;
М3 санатты автокөлік құралдары үшін қозғалу күйіндегі кіру рампалары, автокөлік құралының 

əрбір жағынан 10 миллиметрді асырмай шығатын, ілгері немесе кейін бағытталған рампалар 
бұрыштарының иілу радиусы кем дегенде 5 миллиметр, бұл ретте басқа бұрыштарының иілу 
радиусы кем дегенде 2,5 миллиметр болуы тиіс;

сыртқы айналар мен тікелей емес кеңістікті шолудың басқа құрылғылары;
қосалқы бақылау құралдары;
жиналмалы баспалдақтар;
жарықтандыру жəне жарықтық дабыл беру құрылғылары;
үстіңгі қабатпен тікелей жанасу нүктесіндегі шиналардың пішіні өзгерген бүйір 

қабырғаларының бөлігі.
13. Автокөлік құралдарының жол берілетін салмақтары төменде келтірілген мəндерден 

(тоннамен) аспауы тиіс:

1) дара автокөлік құралдары:
М, N жəне О (тіркеме) санатты:
екі білікті 18,0;
үш білікті (М3 санатты буындастырылған автобустарды қоспағанда) 25,0;
үш білікті дара автокөлік құралдары үшін əр жетекші білік екі қатарлы доңғалақпен 
жабдықталып жəне əр білікке түсетін жүктеме 9,5 тоннадан аспаған жағдайда салмақты 1 
тоннаға асыруға жол беріледі;
конструкциясы жəне тағайындауы бойынша ірі габаритті жəне (немесе) ауыр салмақты 
жүктерді тасымалдауға арнайы бейімделген біліктері
үштен көп немесе тəуелсіз біліктер тобы бар тіркеме жəне (немесе) жартылай тіркеме үшін 
жол берілетін біліктік жүктемелерінің қосынды салмағынан апауы тиіс;
төрт білікті, оның ішінде екі басқару білігі бар 32,0;
бес білікті 38,0;
алты жəне одан да астам білікті 44,0;
2) құрамында тартқыш пен жартылай тіркеме бар автопоездар:
үш білікті 28,0;
төрт білікті 36,0;

төрт білікті автопоездар үшін екі білікті тартқыштың салмағы 18 тоннадан жəне жарты-
лай тіркеменің біліктерінің арасындағы арақашықтығы 1,8 метрден бастап жəне одан астам 
қосарланған білігіне жүктеме 19 тоннадан аспайтын, тартқыштың жетекші біліктері екі қатарлы 
доңғалақтармен жəне əуе немесе оған балама аспамен жабдықталған жағдайда салмақты 2 
тоннаға асыруға жол беріледі;

бес жəне одан көп білікті 40,0;
3) құрамында тартқыш пен тіркеме бар автопоездар: 
үш білікті 28,0;
төрт білікті 36,0;
бес жəне одан көп білікті 44,0;
конструкциясы мен тағайындауы бойынша ірі габаритті жəне (немесе) ауыр салмақты 
жүктерді тасымалдауға арнайы бейімделген автопоездар үшін дара автокөлік құралдарына 
жол берілетін салмақтарының қосындысынан аспауы тиіс.

14. Автокөлік құралдарының жол берілетін біліктік жүктемелерінің салмақтары қосындысы 
төменде келтірілген мəндерден (тоннамен) аспауы тиіс:

1) дара білік 10,0;
2) қосарланған біліктер үшін біліктердің арасындағы мынадай арақашықтықтарда:
1 метрге дейін 12,0;
1 метрден қоса алғанда 1,3 метрге дейін 14,0;
1,3 метрден қоса алғанда 1,8 метрге дейін 16,0;
1,8 метрден қоса алғанда 2 метрге дейін 18,0;
əр жетекші білік екі қатарлы доңғалақпен жабдықталып жəне əр білікке түсетін жүктеме 9,5 
тоннадан аспаған жағдайда салмақты 1 тоннаға асыруға жол беріледі;
3) үштік білік үшін біліктердің арасындағы мынадай арақашықтықтарда:
1 метрге дейін 18,0;
1 метрден қоса алғанда 1,3 метрге дейін 21,0;

1,3 метрден қоса алғанда 1,8 метрге дейін 24,0;
1,8 метрден қоса алғанда 2 метрге дейін 27,0;
4) үш біліктен көп немесе тəуелсіз біліктер тобының əр білігіне түсетін жүктеме біліктердің 
арасындағы мынадай арақашықтықтарда:
1 метрге дейін 6,0;
1 метрден қоса алғанда 1,3 метрге дейін 7,0;
1,3 метрден қоса алғанда 1,8 метрге дейін 8,0;
1,8 метрден қоса алғанда 2 метрге дейін 9,0.»;

18-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«18. Автокөлік құралдарының салмақтық жəне (немесе) габариттік параметрлерін анықтаған 

кезде өлшеу жабдығының белгіленген ауытқуларын, оның ішінде оны пайдалану барысындағы 
ауытқуларын ескереді.

Өлшеу жабдығының ауытқуы тасымалдаушының пайдасына шешіледі.».
2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Көлік комитеті 

(Ə.А. Асавбаев):
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген 

күнінен бастап оның көшірмелерін қағаз жəне электрондық түрде күнтізбелік он күн ішінде 
мерзімді баспа басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми 
жариялауға, сондай-ақ Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкіне жіберуді;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің ин-
тернет-ресурсында орналастыруды;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген іс-
шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 
даму министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Инвестициялар жəне даму вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі, бірақ 2017 жылғы 1 қаңтардан бұрын қолданысқа енгізілмейді.

Қазақстан Республикасының Инвестициялар
жəне даму министрі Ж.ҚАСЫМБЕК

«КЕЛІСІЛГЕН»   «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі  Ұлттық экономика министрі
________________ Б. Сұлтанов ________________ Қ. Бишімбаев
2016 жылғы 8 қараша  2016 жылғы 30 қараша 

«КЕЛІСІЛГЕН»   «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының 
Ішкі істер министрі  Энергетика министрі
________________ Қ. Қасымов ________________ Қ. Бозымбаев
2016 жылғы 15 қараша  2016 жылғы 21 қараша

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 28 жел-
тоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14614 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 4 қараша             №772             Астана қаласы

«Қазақстан Республикасының теңіз көлігі кемелеріндегі 
қызмет жарғысын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасының Инвестициялар және даму министрінің 
2015 жылғы 30 қаңтардағы № 73 бұйрығына өзгерістер мен 

толықтыру енгізу туралы
 
«Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы 

50-бабы ның 2-тармағына сəйкес бұйырамын:
1. «Қазақстан Республикасының теңіз көлігі кемелеріндегі қызмет жарғысын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасының Инвестициялар жəне даму министрінің 2015 жылғы 30 қаңтардағы 
№ 73 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11114 болып 
тіркелген, «Əділет» нормативтік құқықтық актілердің ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 
25 маусымда жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасының теңіз көлігі кемелеріндегі 
қызмет жарғысында:

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Экипаж еңбегін кеме капитаны 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының 

Еңбек кодексіне, Заңға жəне осы Жарғыға сəйкес ұйымдастырады.»;
79-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«79. Теңізде қауіпті мұздарды, тасталып кеткен кемені жəне навигациялық қауіпті төндіретін 

басқа да заттарды кездестірген кезде не кеме қондырмаларының қатты мұздануына əкеп 
соғатын ауа температурасының шарттарында немесе теңіз дауылы туралы хабарлама 
алынбаған, күші 10 жəне одан жоғары баллдағы жел əсерінің астында қалған жағдайында бұл 
туралы капитан жақында жүрген кемелерге жəне жақын портқа хабарлайды.

Ақпарат иелігіндегі бүкіл бар құралдармен еркін нысанда беріледі. 
Тасталып кеткен кемені шетел портына тіркеп сүйреу туралы тапсырма алғаннан кейін 

капитан бұл туралы өзі бағыт алуға ниеттенген Қазақстан Республикасының консулына жəне 
тиісті порт биліктеріне хабарлайды.»;

мынадай мазмұндағы 200-1-тармақпен толықтырылсын:
«200-1. Тəулік ішінде демалыстың ұзақтығы кем дегенде 10 сағатты құрайды, əр 7-күндік 

кезең ішінде – кем дегенде 77 сағат. Бұл ретте тəулік ішінде демалыс сағаттары 2 астам 
емес кезеңдерге бөліне алады, солардан біреуінің ұзақтығы кем дегенде 6 сағат құрайды.»;

258-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«258. Кеме экипажы мүшелеріне спирт ішімдіктерін ішуге, есірткі заттарды тұтынуға жəне 

алкогольдік немесе есірткілік мастану күйінде кемеде болуға жол берілмейді.».
2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Көлік комитеті 

(Ə.А. Асавбаев):
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен 

бастап оның көшірмелерін қағаз жəне электрондық түрде күнтізбелік он күн ішінде мерзімді ба-
спа басылымдарында ресми жариялауға жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық 
актілерінің эталондық бақылау банкіне жіберуді;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің ин-
тернет-ресурсында орналастыруды;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген іс-
шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 
даму министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Инвестициялар жəне даму вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының Инвестициялар 
жəне даму министрі Ж. ҚАСЫМБЕК

«КЕЛІСІЛГЕН»   «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау жəне   Сыртқы істер министрі
əлеуметтік даму министрі  ________________ Е. Ыдырысов
________________ Т. Дүйсенова 2016 жылғы 13 желтоқсан
2016 жылғы 30 қараша

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 19 қаң-
тарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14700 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 15 қараша                №794                Астана қаласы

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» 
акционерлік қоғамының тұрғын үй құрылыс жинақтары 

бойынша өтемақы төлеу қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму 

министрінің 2016 жылғы 28 сәуірдегі № 403 бұйрығына 
өзгерістер енгізу туралы

«2016-2018 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республика-
сының Заңын іске асыру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 8 
желтоқсандағы № 972 қаулысының 10-1-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамының тұрғын 
үй құрылыс жинақтары бойынша өтемақы төлеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2016 жылғы 28 сəуірдегі № 403 
бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде №13764 болып 
тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 10 маусымда жарияланған) 
мынадай өзгерістер енгізілсін: 

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акцио-
нерлік қоғамының тұрғын үй құрылыс жинақтары бойынша өтемақы төлеу қағидаларында: 

8 жəне 9-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын: 
«8. Өтемақыны төлеу осы Қағидалардың 13-тармағына сəйкес үш кезеңде жүзеге асы-

рылады: 
2016 жылы екі кезең;
2017 жылы бір кезең.
9. 2016 жылы өтемақыны есептеу 2016 жылғы 1 тамызға дейін жəне 2016 жылғы 31 

желтоқсанға дейін: 
1) салымшыда қол қойылған қосымша келісімі;
2) қарыз алушыда берілген өтініші болған кезде жүзеге асырылады»;
13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«13. Өтемақы мөлшерін есептеу үшін 2015 жылғы 18 тамыздағы жəне 2015 жылғы 20 

тамыздағы Астана уақытымен сағат 11.00-дегі жай-күйі бойынша «Қазақстан қор биржасы» 
акционерлік қоғамының таңғы (негізгі) сессиясында қалыптасқан Америка Құрама Штаттары 
долларына шаққандағы ұлттық валютаның (теңге) орташа алынған биржалық бағамы пай-
даланды. 

Өтемақы коэффициенті тұрғын үй құрылыс жинақтарына салым сомасының 35,5%-ды 
құрайды, оның ішінде: 2016 жылы 19,7%, оның 12,7%-ы республикалық бюджеттен жəне 
7%-ы Банк қаражатынан; 2017 жылы 15,8%, оның 8,8%-ы республикалық бюджеттен жəне 
7%-ы Банк қаражатынан.»;

2016 жылы бөлінген республикалық бюджет қаражаты жеткіліксіз болған жағдайда, Банк 
өз қаражаты есебінен жинақ шотына/салымшылардың шотына немесе ағымдағы шотқа/қарыз 
алушылардың шотына жетіспейтін өтемақы сомасын есептеуді жүзеге асырады. 2016 жылы 
төленген Банктің осы қаражаты бюджеттік бағдарламаның əкімшісіне дебиторлық берешек 
шоттарында Банктің бухгалтерлік есебінде көрсетіледі. 

2017-2019 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы Заң бекітілгеннен 
кейін бюджеттік бағдарламаның əкімшісі Банк өз қаражатының есебінен жинақ шотына/
салымшылардың шотына немесе ағымдағы шотқа/ қарыз алушылардың шоттарының есебіне 
жатқызған өтемақының жетіспейтін сомасын Банктің шотына аударады»;

15-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«15. Банк 2016 жылғы 15 тамызға, 2017 жылғы 20 қаңтарға жəне 2017 жылғы 15 шілдеге 

қарай Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігіне салымшыға жəне 
қарыз алушыға өтемақы төлеу үшін алынған қаражаттарды нысаналы пайдалану туралы рас-
таушы құжаттарды қоса бере отырып, есепті ұсынады.». 

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Активтерді басқару 
департаменті (Ə. Ботанова): 

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

тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде қағаз жəне электрондық түрде мерзімді 
баспа басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілерінің эталондық бақылау 
банкіне жіберуді;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің ин-
тернет-ресурсында орналастыруды; 

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

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Инвестициялар жəне даму вице-министріне жүктелсін. 

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі. 

Қазақстан Республикасының Инвестициялар
жəне даму министрі Ж.ҚАСЫМБЕК

«КЕЛІСІЛГЕН»   «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының 
Қаржы министрі   Ұлттық экономика министрі
____________ Б. Сұлтанов  ______________ Қ. Бишімбаев
2016 жылғы 16 қараша  2016 жылғы 17 қараша 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 28 қа-
рашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14460 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ 

2016 жылғы 25 қараша            №811           Астана қаласы

«Келiсiмшарттар талаптарының орындалуын сақтауға 
мониторингті және бақылауды жүзеге асыру қағидаларын 

бекiту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар 
және даму министрінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі № 500 

бұйрығына өзгеріс енгізу туралы
 
«Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы 

50-бабының 2-тармағына сəйкес бұйырамын:
1. «Келiсiмшарттар талаптарының орындалуын сақтауға мониторингті жəне бақылауды 

жүзеге асыру қағидаларын бекiту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 
даму министрінің 2015 жылғы 28 сəуірдегі № 500 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді 

(Соңы 21-бетте) 
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мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11762 болып тіркелген, 2015 жылғы 6 тамызда «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін: 

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Келiсiмшарттар талаптарының орындалуын сақтауға 
мониторингті жəне бақылауды жүзеге асыру қағидаларында:

17-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«17. Бақылау барысында құзыреттi органдар, облыстың, республикалық маңызы бар 

қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдары жəне жер қойнауын зерттеу мен пайда-
лану жөнiндегi уəкiлеттi орган мониторинг деректерiн талдауды жүзеге асырады, сондай-ақ 
Заңға жəне 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне 
сəйкес жер қойнауын пайдаланушылардың келiсiмшарттар шарттардың шартарын сақтауы 
бойынша оларға тексеру жүргiзедi.». 

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Жер қойнауын пай-
далану департаменті (А.Ж. Шалабаев):

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

күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін қағаз жəне электрондық түрде 
мерзімді баспа басылымдарында ресми жариялауға жəне Қазақстан Республикасы Нормативтік 
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне жіберуді;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің ин-
тернет-ресурсында орналастыруды;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің 
Заң департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың 
орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар жəне даму вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының
Инвестициялар жəне даму министрі Ж. ҚАСЫМБЕК

 
«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының Денсаулық
Білім жəне ғылым министрі  сақтау жəне əлеуметтік даму министрі
___________________ Е. Сағадиев ___________________ Т. Дүйсенова
2016 жылғы 15 желтоқсан  2016 жылғы 2 желтоқсан 

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі  Энергетика министрі
___________________ Б. Сұлтанов ___________________ Қ. Бозымбаев
2016 жылғы 29 қараша  2016 жылғы 7 желтоқсан 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 18 қаң-
тарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14688 
болып енгізілді.

(Соңы. Басы 20-бетте) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 28 қараша               №817             Астана қаласы

«Автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму 
министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 28 

мамырдағы № 624 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

«Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы 
50-бабының 2-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. «Автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін 
атқарушының 2015 жылғы 28 мамырдағы № 624 бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11576 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесінде 2015 жылғы 22 шілдеде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Халықаралық жəне республикалық маңызы бар жалпыға 
ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарына бөлінген белдеуде сыртқы (көрнекі) жарна-
ма орналастыруға құжат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті осы бұйрыққа 
1-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Халықаралық жəне республикалық маңызы бар 
автомобиль жолдарының арналармен, байланыс жəне электр беру жүйелерімен, мұнай 
құбырларымен, газ құбырларымен, су құбырларымен жəне теміржолдармен жəне басқа 
инженерлік желілермен жəне коммуникациялармен қиылысуына рұқсат беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет регламенті осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Кірме жолдарды жəне жалпыға ортақ пайдаланылатын 
жолдарға жалғасатын жолдарды салуға келісу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті 
осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Автомобиль жол-
дары комитеті:

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

күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін қағаз жəне электронды түрде 
мерзімді баспа басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми 
жариялауға, сондай-ақ Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкіне жіберуді;

3) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің интер-
нет-ресурсында орналастыруды; 

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің 
Заң департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың 
орындалуы туралы мəліметтердің ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Инвестициялар жəне даму вице-министріне жүктелсін.

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

 Қазақстан Республикасының Инвестициялар жəне даму
министрінің міндетін атқарушы А.РАУ

Қазақстан Республикасының Инвестициялар жəне даму министрінің
2016 жылғы 28 қарашадағы №817 бұйрығына 1-қосымша

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін 
атқарушының 2015 жылғы 28 мамырдағы № 624 бұйрығына 1-қосымша

«Халықаралық жəне республикалық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын 
автомобиль жолдарына бөлінген белдеуде сыртқы (көрнекі) жарнама орналастыруға 

құжат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Қазақстан Республикасының Инвестициялар жəне даму министрінің 2015 жылғы 30 
сəуірдегі № 529 бұйрығымен (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
11327 болып тіркелген) бекітілген «Халықаралық жəне республикалық маңызы бар жалпыға 
ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарына бөлінген белдеуде сыртқы (көрнекі) жарна-
ма орналастыруға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына сəйкес (бұдан 
əрі - Стандарт) «Халықаралық жəне республикалық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланы-
латын автомобиль жолдарына бөлінген белдеуде сыртқы (көрнекі) жарнама орналастыруға 
құжат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметті (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет) 
«Қазавтожол» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының облыстық филиалдары (бұдан 
əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижелерін беру:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы (бұдан əрі – Мемлекеттік корпорация) арқылы жүзеге асырылады.
2. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.
3. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі халықаралық жəне республикалық маңызы бар 

жалпыға  ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарына бөлінген белдеуде сыртқы (көрнекі) 
жарнама орналастыруға паспорт (бұдан əрі - паспорт) беру болып табылады.

Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны қағаз түрінде.
2-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің 

(қызметкерлерінің) мемлекеттік қызметті көрсету процесіндегі іс-қимылдар 
тəртібін сипаттау

4. Мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рəсімдерді (іс-қимылдарды) бастау негіз 
көрсетілетін қызметті алушының өтінішті, сондай-ақ Стандарттың 9-тармағында көрсетілген 
құжаттарды ұсынуы болып табылады.

5. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінің (іс-қимылының) құрамына кіретін əрбір рəсімнің 
(іс-қимылдың) мазмұны, оларды орындау ұзақтығы:

1) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің қызметкері өтініш келіп түскен сəттен бастап 
он бес минут ішінде оны кіріс хат-хабарларды тіркеу журналына тіркейді жəне көрсетілетін 
қызметті беруші басшысының қарауына береді;

2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы екі сағат ішінде өтінішті қарайды жəне оларды 
басшының орынбасарына орындауға береді;

3) басшының орынбасары екі сағат ішінде өтінішті қарайды жəне құрылымдық бөлімшенің 
басшысына береді;

4) құрылымдық бөлімшенің басшысы екі сағат ішінде өтінішті қарайды жəне ж ауапты 
орындаушыға орындауға береді;

5) жауапты орындаушы төрт жұмыс күні ішінде өтінішті қарап, ресімдейді жəне паспортқа 
көрсетілетін қызметті берушінің басшысы қол қояды;

6) жауапты орындаушы екі сағат іш інде паспортты Мемлекеттік корпорация арқылы не 
көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы береді.

6. Мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рəсімнің (іс-қимылдың) нəтижесі мынадай рəсімді 
(іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болады:

 1) өтінішті көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу;
2) көрсетілетін қызметті беруші басшысының қарары;
3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы орынбасарының қарары;
4) құрылымдық бөлімше басшысының қарары;
5) өтінішті жауапты орындаушының қарауы;
6) паспортты ресімдеу жəне көрсетілетін қызметті беруші басшысының қол қоюы;
7) паспортты Мемлекеттік корпорация не көрсетілетін қызметті беруші нің кеңсесі арқылы 

беру.
3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің 

(қызметкерлерінің) мемлекеттік қызметті көрсету процесіндегі өзара іс-қимылдар 
тəртібін сипаттау

7. Мемлекеттік қызметті көрсету процесіне қатысатын көрсетілетін қызметті берушінің 
құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің қызметкері;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3) көрсетілетін қызметті беруші басшысының орынбасары;
4) құрылымдық бөлімшенің басшысы;
5) жауапты орындаушы.
8. Көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелері (қызметкерлері) арасындағы 

рəсімдердің (іс-қимылдардың) бірізділігін сипаттау:
1) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің қызметкері өтініш келіп түскен сəттен бастап он 

бес минут ішінде оны кіріс хат-хабарларды тіркеу журналына тіркейді жəне оны көрсетілетін 
қызметті беруші басшысының қарауына береді;

2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы екі сағат ішінде өтінішті қарайды жəне оны 
көрсетілетін қызметті беруші басшысының орынбасарына қарауға береді;

3) көрсетілетін қызметті беруші басшысының орынбасары екі сағат ішінде өтінішті қарайды 
жəне оны құрылымдық бөлімшенің басшысына қарауға береді;

4) құрылымдық бөлімшенің басшысы өтінішті екі сағат ішінде өтінішті қарайды жəне жау-
апты орындаушыға орындауға береді;

5) жауапты орындаушы төрт жұмыс күні ішінде өтінішті қарайды, одан кейін:оформляет паспорт;
паспортты ресімдейді;
құрылымдық бөлімшенің басшысымен келіседі;
басшының орынбасарымен келіседі;
көрсетілетін қызметті берушінің басшысы қол қояды;
кеңсеге тіркеуге жібереді;
6) жауапты орындаушы екі сағат ішінде паспортты Мемлекеттік корпорация арқылы не 

көрсетілетін қызметті алушының кеңсесі арқылы береді.
4-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінде Мемлекеттік корпорацияға 

жүгіну тəртібін сипаттау
9. Мемлекеттік корпорацияға жүгіну тəртібін сипаттау, көрсетілетін қызметті алушының 

сұрау салуын өңдеу ұзақтығы:
1) көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік  қызметті көрсету үшін Мемлекеттік 

корпорацияға жүгінеді:
Мемлекеттік корпорацияда құжаттарды қабылдау жедел қызмет көрсетусіз «электрондық 

кезек» тəртібінде жүзеге асырылады. Көрсетілетін қызметті алушының қалауы бойынша пор-
тал арқылы электрондық кезекті «броньдауға» болады.

өтініш тің қабылданғанын растау көшірмесі көрсетілетін қызметті алушыға Мемлекеттік кор-
порация көрсеткен құжаттарды қабылдаған күні жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін 
берудің жоспарланатын күні туралы белгісі мен көрсетілетін қызметті алушыға берілетін 
қолхат болып табылады;

2) Мемлекеттік корпорацияда көрсетілетін қызметті алушының сұрау салуын өңдеу ұзақтығы 
– 15 минуттан астам емес;

3) Мемлекеттік корпорациядан көрсетілетін қызметті алушының сұрау салуын көрсетілетін 
қызметті берушіге жіберу мерзімі – сұрау салуды қабылдау күні;

4) мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесін көрсетілетін қызметті алушы 
Стандарттың 9-тармағына сəйкес ұсынады.

10. Мемлекеттік корпорация арқылы ақпараттық жүйелердің функционалдық өзара іс-
қимылының диаграммасы осы регламентке 1-қосымшада келтірілген.

11. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 
бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) рəсімдерінің (іс-қимылдарының) бірізділігін сипаттау, 
сондай-ақ Мемлекеттік корпорациямен өзара іс-қимыл тəртібін сипаттау осы регламент-
к е 2-қосымшада мемлекеттік қызметті көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында 
көрсетіледі.

«Халықаралық жəне республикалық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын 
автомобиль жолдарына бөлінген белдеуде сыртқы (көрнекі) жарнама орналастыру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымша

Мемлекеттік корпорация арқылы ақпараттық жүйелердің өзара іс-қимылының 
диаграммасы

«Халықаралық жəне республикалық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын 
автомобиль жолдарына бөлінген белдеуде сыртқы (көрнекі) жарнама орналастыру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша

Мемлекеттік қызметті көрсету бизнес-процесінің анықтамалығы

*ҚҚБ – құрылымдық-функционалдық бірлік; көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 
бөлімшелерінің (қызметкерлерінің), Мемлекеттік корпорацияның өзара іс-қимылы, 
«  электрондық үкіметтің» веб-порталы

Қазақстан Республикасының Инвестициялар жəне даму министрінің 
2016 жылғы 28 қарашадағы №817 бұйрығына 2-қосымша

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін 
атқ арушының 2015 жылғы 28 мамырдағы № 624 бұйрығына 2-қосымша

«Халықаралық жəне республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының 
арналармен, байланыс жəне электр беру жүйелерімен, мұнай құбырларымен, газ 
құбырларымен, су құбырларымен жəне теміржолдармен жəне басқа инженерлік 
желілермен жəне коммуникациялармен қиылысуына рұқсат беру» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет регламенті
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Қазақстан Республикасының Инвестициялар жəне даму министрінің 2015 жылғы 30 
сəуірдегі № 529 бұйрығымен (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
11327 болып тіркелген) бекітілген «Халықаралық жəне республикалық маңызы бар автомобиль 
жолдарының арналармен, байланыс жəне электр беру жүйелерімен, мұнай құбырларымен, газ 
құбырларымен, су құбырларымен жəне теміржолдармен жəне басқа инженерлік желілермен 
жəне коммуникациялармен қиылысуына рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандар-
тына сəйкес (бұдан əрі - стандарт) «Халықаралық жəне республикалық маңызы бар автомобиль 
жолдарының арналарымен, байланыс жəне электр беру жүйелерімен, мұнай құбырларымен, 
газ құбырларымен, су құбырларымен жəне теміржолдармен жəне басқа инженерлік желілермен 
жəне коммуникациялармен қиылысуына рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметті 
(бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет) «Қазавтожол» ұл ттық компаниясы» акционерлік 
қоғамының облыс тық филиалдары (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижелерін беру:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы (бұдан əрі – Мемлекеттік корпорация) арқылы жүзеге асырылады.
2. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.
3. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі халықаралық жəне республикалық маңызы 

бар автомобиль жолдарының арналармен, байланыс жəне электр беру жүйелерімен, мұнай 
құбырларымен, газ құбырларымен, су құбырларымен жəне теміржолдармен жəне басқа 
инженерлік желілермен жəне коммуникациялармен қиылысуына техникалық шартты (бұдан 
əрі – техникалық шарт) беру болып табылады.

Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны қағаз түрінде.
2-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің 

(қызметкерлерінің) мемлекеттік қызметті көрсету процесіндегі іс-қимылдар тəртібін 
сипаттау

4. Мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рəсімдерді (іс-қимылдарды) бастау үшін негізі 
көрсетілетін қызметті алушының өтінішті, сондай-ақ стандарттың 9-тармағында көрсетілген 
құжаттарды ұсынуы болып табылады.

5. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінің (іс-қимылын) құрамына кіретін əрбір рəсімнің 
(іс-қимылдың) мазмұны, оларды орындау ұзақтығы:

1) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің қызметкері өтініш келіп түскен сəттен бастап 
он бес минут ішінде оны кіріс хат-хабарларды тіркеу журналына тіркейді жəне көрсетілетін 
қызметті беруші басшысының қарауына береді;

2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы екі сағат ішінде өтінішті қарайды жəне оны 
басшының орынбасарына жібереді;

3) басшының орынбасары екі сағат ішінде өтінішті қарайды жəне бөлімшенің басшысына 
орындауға береді;

4) құрылымдық бөлімшенің басшысы екі сағат ішінде өтінішті қарайды жəне жауапты 
орындаушыға орындауға береді;

5) жауапты орындаушы алты жұмыс күні ішінде өтінішті қарап, ресімдейді жəне техникалық 
шартқа көрсетілетін қызметті берушінің басшысы қол қояды;

6) жауапты орындаушы екі сағат ішінде техникалық шартты Мемлекеттік корпорация арқылы 
не көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы береді.

6. Мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рəсімнің (іс-қимылдың) нəтижесі мына рəсімді 
(іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болады:

1) өтінішті көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу;
2) көрсетілетін қызметті беруші басшысының қарары;
3) көрсетілетін қызметті беруші басшысы орынбасарының қарары;
4) құрылымдық бөлімше басшысының қарары;
5) жауапты орындаушының өтінішті қарауы;
6) техникалық шартты ресімдеу жəне көрсетілетін қызметті берушінің басшысының қол 

қоюы;
7) техникалық шартты Мемлекеттік корпорация не көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі 

арқылы беру.
3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің 

(қызметкерлерінің) мемлекеттік қызметті көрсету процесіндегі өзара іс-қимылдар 
тəртібін сипаттау

7. Мемлекеттік қызметті көрсету процесіне қатысатын көрсетілетін қызметті берушінің 
құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің қызметкері;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3) көрсетілетін қызметті беруші басшысының орынбасары;
4) құрылымдық бөлімшенің басшысы;
5) жауапты орындаушы.
8. Көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелері (қызметкерлері) арасындағы 

рəсімдердің (іс-қимылдардың) бірізділігін сипаттау:
1) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің қызметкері өтініш келіп түскен  сəттен бастап он 

бес минут ішінде оны кіріс хат-хабарларды тіркеу журналына тіркейді жəне оны көрсетілетін 
қызметті беруші басшысының қарауына береді;

2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы екі сағат ішінде өтінішті қарайды жəне оны 
көрсетілетін қызметті беруші басшысының орынбасарына қарауға береді;

 3) көрсетілетін қызметті беруші басшысының орынбасары екі сағат ішінде өтінішті қарайды 
жəне оны құрылымдық бөлімшенің басшысына қарауға береді;

4) құрылымдық бөлімшенің басшысы өтінішті екі сағат ішінде қарайды жəне жауапты 
орындаушыға орындауға береді;

5) жауапты орындаушы алты жұмыс күні ішінде өтінішті қарайды, одан кейін:
техникалық шартты ресімдейді;
құрылымдық бөлімшенің басшысымен келіседі;
басшының орынбасарымен келіседі;
көрсетілетін қызметті берушінің басшысы қол қояды;
кеңсеге тіркеуге жібереді;
6) жауапты орындаушы техникалық шартты екі сағат ішінде Мемлекеттік корпорация арқылы 

не көрсетілетін қызметті алушының кеңсесі арқылы береді.
4-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінде Мемлекеттік корпорацияға 

жүгіну тəртібін сипаттау
9. Мемлекеттік корпорацияға жүгіну тəртібін сипаттау, көрсетілетін қызметті алушының 

сұрау салуын өңдеу ұзақтығы:
1) көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметті көрсету үшін Мемлекеттік 

корпорацияға жүгінеді:
Мемлекеттік корпорацияда құжаттарды қабылдау жедел қызмет көрсетусіз «электрондық 

кезек» тəртібінде жүзеге асырылады. Көрсетілетін қызметті алушының қалауы бойынша пор-
тал арқылы электрондық кезекті «броньдауға» болады.

өтініштің қабылданғанын растау көшірмесі көрсетілетін қызметті алушыға Мемлекеттік кор-
порация көрсеткен құжаттарды қабылдаған күні жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін 
берудің жоспарланатын күні туралы белгісі мен көрсетілетін қызметті алушыға берілетін 
қолхат болып табылады;

2) Мемлекеттік корпорацияда көрсетілетін қызметті алушының сұрау салуын өңдеу ұзақтығы 
– 15 минуттан астам емес;

3) Мемлекеттік корпорациядан көрсетілетін қызметті алушының сұрауын көрсетілетін 
қызметті берушіге жіберу мерзімі – сұрау салуды қабылдау күні;

4) мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесін көрсетілетін қызметті алушы 
Стандарттың 9-тармағына сəйкес ұсынады.

10. Мемлекеттік корпорация арқылы ақпараттық жүйелердің функционалдық өзара іс-
қимылының диаграммасы осы регламентке 1-қосымшада келтірілген.

11. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 
бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) рəсімдерінің (іс-қимылдарының) бірізділігін сипаттау, 
сондай-ақ Мемлекеттік корпорациямен өзара іс-қимыл тəртібін сипаттау осы регламент-
ке 2-қосымшада мемлекеттік қызметті көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында 
көрсетіледі.

«Халықаралық жəне республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының арналар-
мен, байланыс жəне электр беру жүйелерімен, мұнай құбырларымен, газ құбырларымен, 

су құбырларымен жəне теміржолдармен жəне басқа инженерлік желілермен жəне ком-
муникациялармен қиылысуына рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

регламентіне 1-қосымша

Мемлекеттік корпорация арқылы ақпараттық жүйелердің өзара 
іс-қимылының диаграммасы

«Халықаралық жəне республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының арналар-
мен, байланыс жəне электр беру жүйелерімен, мұнай құбырларымен, газ құбырларымен, 

су құбырларымен жəне теміржолдармен жəне басқа инженерлік желілермен жəне ком-
муникациялармен қиылысуына рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

регламентіне 2-қосымша

Мемлекеттік қызметті көрсету бизнес процесінің анықтамалығы

*ҚҚБ – құрылымдық-функционалдық бірлік; көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 
бөлімшелерінің (қызметкерлерінің), Мемлекеттік корпорацияның өзара іс-қимылы, 
«э   лектрондық үкіметтің» веб-порталы

Қазақстан Республикасының Инвестициялар жəне даму министрінің 
2016 жылғы 28 қарашадағы №817 бұйрығына 3-қосымша

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін 
атқарушының 2015 жылғы 28 мамырдағы № 624 бұйрығына 3-қосымша

- мемлекеттік қызметті көрсетуді бастау немесе аяқтау

- көрсетілетін қызметті алушы рəсімнің (іс-қимылдың) жəне 
(немесе) ҚҚБ атауы

- таңдау нұсқасы

- келесі рəсімге (іс-қимылға) көшу

«Кірме жолдарды жəне жалпыға ортақ пайдаланылатын жолдарға жалғасатын жол-
дарды салуға келісу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Қазақстан Республикасының Инвестициялар жəне даму министрінің 2015 жылғы 30 

сəуірдегі № 529 бұйрығымен (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 11327 болып тіркелген) бекітілген «Кірме жолдарды жəне жалпыға ортақ пайдаланылатын 
жолдарға жалғасатын жолдарды салуға келісу» мемлекеттік қөрсетілетін қызмет стандарты-
на сəйкес (бұдан əрі – Стандарт) «Кірме жолдарды жəне жалпыға ортақ пайдаланылатын 
жолдарға жалғасатын жолдарды салуға келісу» мемлекеттік көрсетілетін қызметті (бұдан əрі 
– мемлекеттік көрсетілетін қызмет) «Қазавтожол» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының 
облыстық филиалдары (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижелерін беру:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық  емес 

акционерлік қоғамы (бұдан əрі – Мемлек еттік корпорация) арқылы жүзеге асырылады.
2. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.
3. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі кірме жолдарды жəне республикалық маңызы бар 

жалпыға ортақ пайдаланылатын жолдарға жалғасатын жолдарды салуға техникалық шартты 
(бұдан əрі – техникалық шарт) беру болып табылады.

Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны қағаз түрінде.
2-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызмет-

керлерінің) мемлекеттік қызметті көрсету процесіндегі іс-қимылдар тəртібін сипаттау
4. Мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рəсімдерді (іс-қимылдарды) бастау үшін негізі 

көрсетілетін қызметті алушының өтінішті, сондай-ақ стандарттың 9-тармағында көрсетілген 
құжаттарды ұсынуы болып табылады.

5. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінің (іс-қимылын) құрамына кіретін əрбір рəсімнің 
(іс-қимылдың) мазмұны, оларды орындау ұзақтығы:

1) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің қызметкері өтініш келіп түскен сəттен бастап 
он бес минут ішінде оны кіріс хат-хабарларды тіркеу журналына тіркейді жəне көрсетілетін 
қызметті беруші басшысының қарауына береді;

2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы екі сағат ішінде өтінішті қарайды жəне оны 
басшының орынбасарына жібереді;

3) басшының орынбасары екі сағат ішінде өтінішті қарайды жəне бөлімшенің басшысына 
орындауға береді;

4) құрылымдық бөлімшенің басшысы екі сағат ішінде өтінішті қарайды жəне жауапты 
орындаушыға орындауға береді;

5) жауапты орындаушы алты жұмыс күні ішінде өтінішті қарап, ресімдейді жəне техникалық 
шартқа көрсетілетін қызметті берушінің басшысы қол қояды;

6) жауапты орындаушы екі сағат ішінде техникалық шартты Мемлекеттік корпорация арқылы 
не көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы береді.

6. Мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рəсімнің (іс-қимылдың) нəтижесі мына рəсімді 
(іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болады:

1) өтінішті көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу;
2) көрсетілетін қызметті беруші басшысының қарары;
3) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы орынбасарының қарары;
4) құрылымдық бөлімше басшысының қарары;
5) жауапты орындаушының өтінішті қарауы;
6) техникалық шартты ресімдеу жəне көрсетілетін қызметті беруші басшысының қол қоюы;
7) техникалық шартты Мемлекеттік корпорация не көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі 

арқылы беру.
3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызмет кер-

лерінің) мемлекеттік қызметті көрсету процесіндегі өзара іс-қимылдар тəртібін сипаттау
7. Мемлекеттік қызметті көрс ету процесіне қатысатын көрсетілетін қызметті берушінің 

құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) тізбесі:
1) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің қызметкері;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3) көрсетілетін қызметті беруші басшысының орынбасары;
4) құрылымдық бөлімшенің басшысы;
5) жауапты орындаушы.
8. Көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелері (қызметкерлері) арасындағы 

рəсімдердің (іс-қимылдардың) бірізділігін сипаттау:
1) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің қызметкері өтініш келіп түскен сəттен бастап он 

бес минут ішінде оны кіріс хат-хабарларды тіркеу журналына тіркейді жəне оны көрсетілетін 
қызметті беруші басшысының қарауына береді;

2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы екі сағат ішінде өтінішті қарайды жəне оны 
көрсетілетін қызметті беруші басшысының орынбасарына қарауға береді;

3) көрсетілетін қызметті беруші басшысының орынбасары екі сағат ішінде өтінішті қарайды 
жəне оны құрылымдық бөлімшенің басшысына қарауға береді;

4) құрылымдық бөлімшенің басшысы өтінішті екі сағат ішінде қарайды жəне жауапты 
орындаушыға орындауға береді;

5) жауапты орындаушы алты жұмыс күні ішінде өтінішті қарайды, одан кейін:
техникалық шартты ресімдейді;
құрылымдық бөлімшенің басшысымен келіседі;
басшының орынбасарымен келіседі;
көрсетілетін қызметті берушінің басшысы қол қояды;
кеңсеге тіркеуге жібереді;
6) жауапты орындаушы техникалық шартты екі сағат ішінде Мемлекеттік корпорация арқылы 

не көрсетілетін қызметті алушының кеңсесі арқылы береді.
4-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінде Мемлекеттік корпорацияға 

жүгіну тəртібін сипаттау
9. Мемлекеттік корпорацияға жүгіну тəртібін сипаттау, көрсетілетін қызметті алушының 

сұрау салуын өңдеу ұзақтығы:
1) көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметті көрсету үшін Мемлекеттік корпора-

цияға жүгінеді:
Мемлекеттік корпорацияда құжаттарды қабылдау жедел қызмет көрсетусіз «электрондық 

кезек» тəртібінде жүзеге асырылады. Көрсетілетін қызметті алушының қалауы бойынша пор-
тал арқылы электрондық кезекті «броньдауға» болады.

өтініштің қабылданғанын растау көшірмесі көрсетілетін қызметті алушыға Мемлекеттік кор-
порация көрсеткен құжаттарды қабылдаған күні жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін 
берудің жоспарланатын күні туралы белгісі мен көрсетілетін қызметті алушыға берілетін 
қолхат болып табылады;

2) Мемлекеттік корпорацияда көрсетілетін қызметті алушының сұрау салуын өңдеу ұзақтығы 
– 15 минуттан астам емес;

3) Мемлекеттік корпорациядан көрсетілетін қызметті алушының сұрау салуын көрсетілетін 
қызметті берушіге жіберу мерзімі – сұрау салуды қабылдау күні;

4) мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесін көрсетілетін қызметті алушы 
Стандарттың 9-тармағына сəйкес ұсынады.

10. Мемлекеттік корпорация арқылы ақпараттық жүйелердің функционалдық өзара іс-
қимылының диаграммасы осы регламентке 1-қосымшада келтірілген.

11. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 
бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) рəсімдерінің (іс-қимылдарының) бірізділігін сипаттау, 
сондай-ақ Мемлекеттік корпорациямен өзара іс-қимыл тəртібін сипаттау осы регламент-
ке 2-қосымшада мемлекеттік қызметті көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында 
көрсетіледі.

«Кірме жолдарды жəне жалпыға ортақ пайдаланылатын жолдарға жалғасатын жол-
дарды салуға келісу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымша

Мемлекеттік корпорация арқылы ақпараттық жүйелердің өзара іс-қимылының 
диаграммасы

«Кірме жолдарды жəне жалпыға ортақ пайдаланылатын жолдарға жалғасатын жол-
дарды салуға келісу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша

Мемлекеттік қызметті көрсету бизнес процесінің анықтамалығы

*ҚҚБ – құрылымдық-функционалдық бірлік; көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 
бөлімшелерінің (қызметкерлерінің), Мемлекеттік корпорацияның өзара іс-қимылы, 
«электрондық үкіметтің» веб-порталы

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 27 жел-
тоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14597 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 28 қараша                №820             Астана қаласы

«Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру 
саласындағы аккредиттеу жөніндегі комиссия туралы 

ережені бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Премьер-
Министрінің орынбасары - Қазақстан Республикасы 

Индустрия және жаңа технологиялар министрінің 2012 
жылғы 3 қазандағы № 358 бұйрығының және «Энергия 

үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы 
аккредиттеу жөніндегі комиссия туралы ережені бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 
орынбасары - Қазақстан Республикасы Индустрия және 

жаңа технологиялар министрінің 2012 жылғы 3 қазандағы 
№ 358 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 

2014 жылғы 14 қарашадағы № 150 бұйрығының күштері 
жойылды деп тану туралы

«Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы 
27-бабының 2-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. Мыналардың: 
1) «Энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру саласындағы аккредиттеу жөніндегі 

комиссия туралы ережені бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 
Орынбасары - Қазақстан Республикасы Индустрия жəне жаңа технологиялар министрінің 
2012 жылғы 3 қазандағы № 358 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 8074 болып тіркелген, «Егемен Қазақстан» газетінде 2013 жылғы 16 қаңтарда 
№ 22 (27961) жарияланған);

2) «Энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігін арттыру саласындағы аккредиттеу жөніндегі 
комиссия туралы ережені бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 
Орынбасары - Қазақстан Республикасы Индустрия жəне жаңа технологиялар министрінің 
2012 жылғы 3 қазандағы № 358 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар жəне даму министрінің 2014 жылғы 14 қарашадағы № 150 бұйрығы (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10088 болып тіркелген, 2015 жылғы 26 қаң-
тарда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) күштері жойылды деп танылсын.

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

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

күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін қағаз жəне электрондық түрде 
мерзімді баспа басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми 
жариялауға, сондай-ақ Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкіне жіберуді;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің ин-
тернет-ресурсында орналастыруды;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің 
Заң департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың 
орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар жəне даму вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының
Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін атқарушы А.РАУ

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі ______________ Қ.Бишімбаев
2016 жылғы 9 желтоқсан 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 27 жел -
тоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14586 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 28 қараша            №822            Астана қаласы

«Техникалық реттеу саласындағы сарапшы-аудиторларды 
аттестаттаудың кейбір мәселелері туралы» Қазақстан 

Республикасының Инвестициялар және даму министрінің 
міндетін атқарушының 2015 жылғы 6 ақпандағы № 116 

бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

«Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы 
50-бабының 2-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. «Техникалық реттеу саласындағы сарапшы-аудиторларды аттестаттаудың кейбір 
мəселелері туралы» Қазақстан Республикасының Инвестициялар жəне даму министрінің 
міндетін атқарушының 2015 жылғы 6 ақпандағы № 116 бұйрығына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10513 болып тіркелген, № 61 (28539) «Егемен 
Қазақстан» газетінде 2015 жылғы 4 сəуірде жарияланған) мынадай өзгерiстер енгiзiлсiн:

кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:
«Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республика-

сының Заңы 12-бабының 1-тармағының 2-1) тармақшасына, «Техникалық реттеу туралы» 
2004 жылғы 9 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы 16-бабының 5-тармағына жəне 
16-1-бабының 3-тармағына сəйкес бұйырамын:»;

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қоса беріліп отырған:
1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес сəйкестікті растау, тауарды шығарған елді, Еуразиялық 

экономикалық одағы тауарының немесе шетел тауарының мəртебесін айқындау жөніндегі 
сарапшы-аудиторларға қойылатын рұқсат беру талаптары мен оларға сəйкестікті растайтын 
құжаттар тізбесі;

2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес сəйкестікті растау, тауарды шығарған елді, Еуразиялық 
экономикалық одағы тауарының немесе шетел тауарының мəртебесін айқындау жөніндегі са-
рапшы-аудиторларды аттестаттау қағидалары бекітілсін.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген сəйкестікті растау, аккредиттеу, тауарды шығарған елді, 
Кеден одағы тауарының немесе шетел тауарының мəртебесін айқындау жөніндегі сарапшы-
аудиторларға қойылатын рұқсат беру талаптары мен олардың сəйкестігін растайтын құжаттар 
тізбесі көрсетілген бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген сəйкестікті растау, аккредиттеу, тауарды шығарған 
елді, Кеден одағы тауарының немесе шетел тауарының мəртебесін айқындау жөніндегі са-
рапшы-аудиторларды аттестаттау қағидалары көрсетілген бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес 
редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Техникалық реттеу 
жəне метрология комитеті: 

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

күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін қағаз жəне электрондық түрде 
мерзімді баспа басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми 
жариялауға, сондай-ақ Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкіне жіберуді;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің ин-
тернет-ресурсында орналастыруды; 

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің 
Заң департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың 
орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар жəне даму вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн 
өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Инвестициялар 
жəне даму министрінің міндетін атқарушы А.РАУ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі
________________ Қ.БИШІМБАЕВ
2016 жылғы 29 қараша

Қазақстан Республикасының Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін 
атқарушының 2016 жылғы 28 қарашадағы  №822 бұйрығына 1-қосымша

Қазақстан Республикасының Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін 
атқарушының 2015 жылғы 6 ақпандағы № 116 бұйрығына 1-қосымша

Сəйкестікті растау, тауарды шығарған елді, 
Еуразиялық экономикалық одағы тауарының немесе шетел тауарының 

мəртебесін айқындау жөніндегі сарапшы-аудиторларға қойылатын рұқсат беру 
талаптары мен оларға сəйкестікті растайтын құжаттар тізбесі

р/с
№

Рұқсат беру талаптары: Рұқсат беру талаптары-
на сəйкестігін растайтын 
құжаттар

Ескертпе

1 2 3 4
1. Өнімнің сəйкестігін растау жөніндегі сарапшы-аудиторларға үміткер жеке тұлғаларға 
қойылатын рұқсат беру талаптары:
1 Мəлімделетін аттестаттау 

бағытына сəйкес келетін 
жоғары білімінің болуы немесе 
стандарттау, сертификаттау 
жəне метрология мамандығы 
бойынша (салалар бойын-
ша) мəлімделетін аттестат-
тау бағытына сəйкес жоғары 
білімінің болуы не егер білімі 
мəлімделетін аттестаттау 
бағытына сəйкес келмейтін 
жағдайда, мəлімделетін атте-
статтау бағыты бойынша са-
рапшы-аудитор ретінде кемінде 
үш жыл жұмыс өтілінің болуы.
Мəлімделетін аттестаттау 
бағыты бойынша сарапшы-ау-
дитор ретінде кемінде он жыл 
жұмыс өтілі болған кезде орта 
білімнен кейінгі білімге рұқсат 
етіледі.

Сарапшы-аудиторларға 
үміткер жеке тұлға 
мəліметтерінің нысаны 
сəйкестікті растау, та-
уарды шығарған елді, 
Еуразиялық экономикалық 
одағы тауарының не-
месе шетел тауарының 
мəртебесін айқындау 
жөніндегі сарапшы-
аудиторларға қойылатын 
рұқсат беру талаптары мен 
оларға сəйкестікті рас-
тайтын құжаттар тізбесі 
қосымшасына жəне рұқсат 
беру талаптарына сəйкес 
(бұдан əрі – рұқсат беру 
талаптары).

2 Мамандығы бойынша жұмыс 
өтілі кемінде бес жыл, оның 
ішінде мəлімделетін аттестат-
тау бағытында кемінде екі жыл 
немесе мəлімделетін атте-
статтау бағытында жұмыс өтілі 
кемінде бес жыл.

Сарапшы-аудиторларға 
үміткер жеке тұлға 
мəліметтерінің нысаны 
қосымшаға жəне рұқсат 
беру талаптарына сəйкес.

3 Мəлімделетін аттестаттау 
бағытында даярлау (қайта да-
ярлау) немесе біліктілігін арт-
тыру курстарынан өтуі.
 Өнімнің сəйкестігін растау 
жөніндегі сарапшы-ауди-
торларға үміткер жеке тұлға-
ларды даярлау, қайта даяр-
лау бойынша курстар өткізу 
мерзімдері кемінде акаде-
миялық 80 сағатты құрайды. 
Бұрын аттестатталған жеке 
тұлғалар кемінде академиялық 
40 сағат көлемінде біліктілігін 
арттырудан өтеді.
Қазақстан Республикасында 
жаңа аттестаттау бағыттары 
бойынша даярлау, қайта да-
ярлау курстарын өту үшін 
жағдайлар болмайтын кезде 
Қазақстан Республикасының 
шегінен тыс курстар өтуге 
кемінде академиялық 40 сағат 
көлемінде жол беріледі.

Сарапшы-аудиторларға 
үміткер жеке тұлға 
мəліметтерінің нысаны 
қосымшаға жəне рұқсат 
беру талаптарына сəйкес.

Өнімнің сəйкестігін рас-
тау жөніндегі сарапшы-
аудиторларды даярлау 
(қайта даярлау) неме-
се біліктілігін арттыру 
жөніндегі куəліктердің 
қолданылу мерзімі – 
бір жыл.

4 Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік техникалық рет-
теу жүйесінде сарапшы-ау-
дитор ретінде аттестатталған 
немесе халықаралық сарап-
шы-аудитор ретінде немесе 
Еуразиялық экономикалық 
одақтың қатысушы 
мемлекеттерінде 
аттестатталған жəне аталған 
бағытта кемінде үш жыл жұмыс 
істеген сарапшы-аудиторда 
практикалық дайындықтан 
(тағылымдамадан) өту.
Аттестаттарының қолданысы 
тоқтатылған немесе мерзімі 
өтіп кеткен немесе аттестатта-
ры жойылған сарапшы-ауди-
торларды қоспағанда, бұрын 
мəлімделетін аттестаттау 
саласында аттестатталған 
тұлғалардың тағылымдамадан 
өтуі қажет етілмейді.

Сарапшы-аудиторларға 
үміткер жеке тұлға 
мəліметтерінің нысаны 
қосымшаға жəне рұқсат 
беру талаптарына сəйкес, 
мəлімделетін бағытта 
тағылымдамадан өтуі 
туралы (əртүрлі схемалар 
бойынша сəйкестікті растау 
жөніндегі жұмыстар туралы 
ақпаратты қоса алғанда) 
– кемінде бес есеп неме-
се сəйкес мəлімделетін 
аттестаттау бағытындағы 
сарапшы-аудитордың 
қызметі туралы есеп.

Сарапшы-
аудиторларға 
үміткер жеке тұлға 
мəлімделетін атте-
статтау бағыттарында 
практикалық 
дайындықтан 
(тағылымдамадан) 
өтуді аттестаттау 
бағыттары бойын-
ша даярлық (қайта 
даярлық) бойынша 
курстарды тыңдаудан 
соң жүзеге асырады.
Бұрын мəлімделетін 
аттестаттау саласын-
да аттестатталған 
тұлғаларға 
мəлімделетін атте-
статтау саласындағы 
сарапшы-аудитордың 
қызметі туралы есеп 
ұсынады. 

2. Менеджмент жүйелерінің сəйкестігін растау жөніндегі сарапшы-аудиторларға үміткер 
жеке тұлғаларға қойылатын рұқсат беру талаптары:

1 Келесі мамандықтардың біреуі 
бойынша жоғары білімінің бо-
луы*: техникалық ғылымдар 
жəне технология; жаратылы-
стану ғылымдары (механика, 
физика, ядролық физика, химия, 
биология, экология); əлеуметтік 
ғылымдар, экономика жəне 
бизнес (менеджмент); əскери іс 
жəне қауіпсіздік (өрт қауіпсіздігі, 
ақпараттық қауіпсіздік жүйелері); 
денсаулық сақтау жəне 
əлеуметтік қамтамасыз ету (ме-
дицина) (қоғамдық денсаулық 
сақтау, фармация); ауыл 
шаруашылығы ғылымдары, 
ветеринария не егер білімі 
мəлімделетін аттестаттау 
бағытына сəйкес келмейтін 
жағдайда, мəлімделетін атте-
статтау бағыты бойынша сарап-
шы-аудитор ретінде кемінде бес 
жыл жұмыс өтілінің болуы.
Тамақ өнімдері қауіпсіздігінің 
менеджменті жүйелеріне 
сəйкестігін растау жөніндегі 
сарапшы-аудитор үшін 
мəлімделетін аттестаттау не-
месе аралас білім салаларында 
жоғары білімінің болуы. 
Ақпараттық қауіпсіздіктің менед-
жмент жүйелеріне сəйкестігін 
раста у  жөніндегі сарапшы-ау-
дитор мəлімделетін аттестат-
тау саласынд а немесе ара-
лас білім салаларында келесі 
мамандықтардың біреуі бой-
ынша жоғары білімінің болуы*: 
техникалық ғылымдар жəне 
технология; жаратылыстану 
ғылымдары.
Фармацияда тиісінше практи-
калар бойынша менеджмент 
жүйелерінің сəйкестігін рас-
тау жөніндегі сарапшы-ау-
дитор: өндірістік практикаға 
тиесілі (GMP), истрибьюторлық 
практикаға тиесілі (GDP) жəне 
дəріханалық практикаға тиесілі 
(GPP) жоғары фармацевтік 
білімінің болуы.

Сарапшы-аудиторларға 
үміткер жеке тұлға 
мəліметтерінің нысаны 
қосымшаға жəне рұқсат 
беру талаптарына сəйкес.

2 Мамандығы бойынша жұмыс 
өтілі кемінде үш жыл жəне 
мəлімделетін аттестаттау бағы-
тында кемінде екі жыл неме-
се мəлімделетін аттестаттау 
бағы тында жұмыс өтілі кемінде 
бес жыл.

Сарапшы-аудиторларға 
үміткер жеке тұлға 
мəліметтерінің нысаны 
қосымшаға жəне рұқсат 
беру талаптарына сəйкес.

3 Мəлімделетін аттестаттау 
бағытында даярлау (қайта даяр-
лау) немесе біліктілігін арттыру 
курстарынан өтуі.
Менеджмент жүйелерінің 
сəйкестігін растау жөніндегі 
сарапшы-аудиторларға үміткер 
жеке тұлғаларды даярлау, қай та 
даярлау бойынша курстар өткізу 
мерзімдері кемінде академиялық 
80 сағатты құрайды.
Бұрын аттестатталған жеке 
тұлғалар кемінде академиялық 
40 сағат көлемінде біліктілігін 
арттырудан өтеді.
Қазақстан Республикасында 
жаңа аттестаттау бағыттары 
бойынша даярлау, қайта да-
ярлау курстарын өту үшін 
жағдайлар болмайтын кезде 
Қазақстан Республикасының 
шегінен тыс курстар өтуге 
кемінде академиялық 40 сағат 
көлемінде жол беріледі.

Сарапшы-аудиторларға 
үміткер жеке тұлға 
мəліметтерінің нысаны 
қосымшаға жəне рұқсат 
беру талаптарына сəйкес.

Менеджмент 
жүйелерінің 
сəйкестігін растау 
жөніндегі сарап-
шы-аудиторлар-
ды даярлау (қайта 
даярлау) немесе 
біліктілігін арттыру 
жөніндегі куəліктердің 
қолданылу мерзімі – 
екі жыл.

(Соңы 22-бетте) 
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4 Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік техникалық реттеу 
жүйесінде сарапшы-аудитор 
ретінде аттестатталған немесе 
халықаралық сарапшы-ауди-
тор ретінде немесе Еуразиялық 
экономикалық одақтың 
қатысушы мемлекеттерінде 
аттестатталған жəне аталған 
бағытта кемінде екі жыл жұмыс 
істеген сарапшы-аудиторда 
практикалық дайындықтан 
(тағылымдамадан) өту.
 Аттестаттарының қолданысы 
тоқтатылған немесе мерзімі 
өтіп кеткен немесе аттестатта-
ры жойылған сарапшы-ауди-
торларды қоспағанда, бұрын 
мəлімделетін аттестаттау 
саласында аттестатталған 
тұлғалардың тағылымдамдан 
өтуі талап етілмейді. 

Сарапшы-аудиторларға 
үміткер жеке тұлға 
мəліметтерінің нысаны 
қосымшаға жəне рұқсат 
беру талаптарына сəйкес, 
жалпы ұзақтығы жиырма 
жұмыс күнінен кем емес 
мəлімделетін бағытта 
тағылымдамадан өтуі 
туралы (құжаттаманы тал-
дауды, тексеруге қатысуды 
жəне олар туралы есеп 
жасауды қоса алғанда) 
кемінде 4 (төрт) есеп не-
месе сəйкес мəлімделетін 
аттестаттау бағытындағы 
сарапшы-аудитордың 
қызметі туралы есеп.

Сарапшы-аудитор-
ларға үміткер жеке 
тұлға мəлімделетін 
аттестаттау бағытта-
рында практикалық 
дайындықтан (тағы-
лымдамадан) өту ді 
аттестаттау бағыт-
тары бойынша даяр-
лық (қайта даярлық) 
бойынша курстар-
ды тыңдаудан соң 
жүзеге асырады. 
Бұрын мəлімделетін 
аттестаттау саласын-
да аттестатталған 
тұлғаларға мəлімде-
летін аттестаттау 
саласындағы са-
рапшы-аудитордың 
қызметі туралы есеп 
ұсынады.

3. Көрсетілетін қызметтердің сəйкестігін растау жөніндегі сарапшы-аудиторларға үміткер 
жеке тұлғаларға қойылатын рұқсат беру талаптары:

1 Мəлімделетін аттестаттау 
бағытына сəйкес келетін 
жоғары білімінің болуы немесе 
стандарттау, сертификаттау 
жəне метрология мамандығы 
бойынша (салалар бойынша) 
жоғары білімінің болуы не егер 
білімі мəлімделетін аттестат-
тау бағытына сəйкес келмейтін 
жағдайда, мəлімделетін атте-
статтау бағыты бойынша сарап-
шы-аудитор ретінде кемінде бес 
жыл жұмыс өтілінің болуы.

Сарапшы-аудиторларға 
үміткер жеке тұлға 
мəліметтерінің нысаны 
қосымшаға жəне рұқсат 
беру талаптарына сəйкес.

2 Мамандығы бойынша жұмыс 
өтілі кемінде бес жыл, оның 
ішінде мəлімделетін аттестаттау 
бағытында кемінде екі жыл не-
месе мəлімделетін аттестаттау 
бағытында жұмыс өтілі кемінде 
бес жыл.

Сарапшы-аудиторларға 
үміткер жеке тұлға 
мəліметтерінің нысаны 
қосымшаға жəне рұқсат 
беру талаптарына сəйкес.

3 Мəлімделетін аттестаттау 
бағытында даярлау (қайта даяр-
лау) немесе біліктілігін арттыру 
курстарынан өтуі.
Көрсетілетін қызметтердің 
сəйкестігін растау жөніндегі 
сарапшы-аудиторларға үміткер 
жеке тұлғаларды даярлау, қайта 
даярлау бойынша курстар өткізу 
мерзімдері кемінде академиялық 
80 сағатты құрайды.
Бұрын аттестатталған жеке 
тұлғалар кемінде академиялық 
40 сағат көлемінде біліктілігін 
арттырудан өтеді.
Қазақстан Республикасында 
жаңа қызмет бағыттары бой-
ынша даярлау, қайта даярлау 
курстарын өту үшін жағдайлар 
болмайтын кезде Қазақстан 
Республикасының шегінен тыс 
курстар өтуге кемінде акаде-
миялық 40 сағат көлемінде жол 
беріледі.

Сарапшы-аудиторларға 
үміткер жеке тұлға 
мəліметтерінің нысаны 
қосымшаға жəне рұқсат 
беру талаптарына сəйкес.

Көрсетілетін 
қызметтің сəйкестігін 
растау жөніндегі 
сарапшы-аудитор-
ларды даярлау (қайта 
даярлау) немесе 
біліктілігін арттыру 
жөніндегі куəліктердің 
қолданылу мерзімі – 
екі жыл.

4 Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік техникалық реттеу 
жүйесінде сарапшы-аудитор 
ретінде аттестатталған немесе 
халықаралық сарапшы-ауди-
тор ретінде немесе Еуразиялық 
экономикалық одақтың 
қатысушы мемлекеттерінде 
аттестатталған жəне аталған 
бағытта кемінде үш жыл жұмыс 
істеген сарапшы-аудиторда 
практикалық дайындықтан 
(тағылымдамадан) өту.
Аттестаттарының қолданысы 
тоқтатылған немесе мерзімі 
өтіп кеткен немесе аттестатта-
ры жойылған сарапшы-ауди-
торларды қоспағанда, бұрын 
мəлімделетін аттестаттау 
саласында аттестатталған 
тұлғалардың тағылымдамдан 
өтуі талап етілмейді.

Сарапшы-аудиторларға 
үміткер жеке тұлға 
мəліметтерінің нысаны 
қосымшаға жəне рұқсат 
беру талаптарына сəйкес, 
мəлімделетін бағытта 
тағылымдамадан өтуі 
туралы (əртүрлі схемалар 
бойынша сəйкестікті растау 
жөніндегі жұмыстар туралы 
ақпаратты қоса алғанда) 
– кемінде бес есеп неме-
се сəйкес мəлімделетін 
аттестаттау бағытындағы 
сарапшы-аудитордың 
қызметі туралы есеп.

Сарапшы-аудитор-
ларға үміткер жеке 
тұлға мəлімделетін 
аттестаттау бағытта-
рында практикалық 
дайындықтан (тағы-
лымдамадан) 
өтуді аттестаттау 
бағыттары бойын-
ша даярлық (қайта 
даярлық) бойынша 
курстарды тыңдаудан 
соң жүзеге асырады.
Бұрын мəлімделетін 
аттестаттау саласын-
да аттестатталған 
тұлғаларға 
мəлімделетін атте-
статтау саласындағы 
сарапшы-аудитордың 
қызметі туралы есеп 
ұсынады.

4. Тауарды шығарған елді, Еуразиялық экономикалық одағы тауарының немесе шет ел 
тауарының мəртебесін айқындау жөніндегі сарапшы-аудиторларға үміткер жеке тұлғаларға 

қойылатын рұқсат беру талаптары:
1 Келесі мамандықтардың біреуі 

бойынша жоғары білімінің бо-
луы*: техникалық ғылымдар 
жəне технология, егер білімі 
мəлімделетін аттестаттау 
бағытына сəйкес келмейтін 
жағдайда, мəлімделетін атте-
статтау бағыты бойынша сарап-
шы-аудитор ретінде кемінде бес 
жыл жұмыс өтілінің болуы.

Рұқсат беру талаптары-
на қосымшаға сəйкес 
сарапшы-аудиторларға 
үміткер жеке тұлға 
мəліметтерінің нысаны 

2 Кемінде жалпы екі жыл жұмыс 
өтілі.

Рұқсат беру талаптары-
на қосымшаға сəйкес 
сарапшы-аудиторларға 
үміткер жеке тұлға 
мəліметтерінің нысаны

3 Мəлімделетін аттестаттау 
бағытында даярлау (қайта даяр-
лау) немесе біліктілігін арттыру 
курстарынан өтуі.
 Тауарды шығарған елді, 
Еуразиялық экономикалық 
одағы тауарының немесе шетел 
тауарының мəртебесін айқындау 
жөніндегі сарапшы-аудиторларға 
үміткер жеке тұлғаларды да-
ярлау бойынша курстар өткізу 
мерзімдері кемінде академиялық 
80 сағатты құрайды. 
Бұрын аттестатталған жеке 
тұлғалар кемінде академиялық 
40 сағат көлемінде біліктілігін 
арттырудан өтеді.

Рұқсат беру талаптары-
на қосымшаға сəйкес 
сарапшы-аудиторларға 
үміткер жеке тұлға 
мəліметтерінің нысаны

Тауарды шығарған 
елді, Еуразиялық 
экономикалық одағы 
тауарының немесе 
шетел тауарының 
мəртебесін айқындау 
жөніндегі сарап-
шы-аудиторлар-
ды даярлау (қайта 
даярлау) немесе 
біліктілігін арттыру 
жөніндегі куəліктердің  
қолданылу мерзімі – 
бір жыл.

4 Тауарды шығарған елді, 
Еуразиялық экономикалық 
одағы тауарының немесе шетел 
тауарының мəртебесін айқындау 
жөніндегі сарапшы-аудитор 
ретінде аттестатталған жəне 
кемінде үш жыл аталған бағытта 
жұмыс істейтін сарапшы-ауди-
торда практикалық даярлықтан 
(тағылымдамадан) өтуі. 

Тауардың шығарылған 
елiн, Еуразиялық экономи-
калық одағы тауарының 
немесе шетел тауарының 
мəртебесін айқындау 
жөнiн дегі жұмыстарды 
жүргiзуге өзінің қатысқанын 
(техникалық реттеу 
саласын дағы уəкілетті 
орган айқындайтын қағида-
ларға сəйкес нысанда 
тауардың шығарылған елін, 
Еуразиялық экономикалық 
одағы тауарының неме-
се шетел тауарының не-
месе шетел тауарының 
мəртебесін айқындау 
жөніндегі жұмыстар туралы 
ақпаратты қоса алғанда 
растайтын жеке тұлғаның 
тағылымдамадан өткенi ту-
ралы бес есептiң көшiрмесi 

Сарапшы-
аудиторларға 
үміткер жеке тұлға 
мəлімделетін атте-
статтау бағыттарында 
тағылымдамадан 
өтуді даярлық (қайта 
даярлық) немесе 
біліктілігін арттыру 
бойынша курстарды 
аяқтағаннан кейін 
жүзеге асырады.

5. Персоналдың сəйкестігін растау жөніндегі сарапшы-аудиторларға үміткер жеке 
тұлғаларға қойылатын рұқсат беру талаптары:

1 Мəлімделетін аттестаттау 
бағытына сəйкес келетін 
жоғары білімінің болуы не 
егер білімі мəлімделетін ат-
тестаттау бағытына сəйкес 
келмейтін болса, ондай 
жағдайда мəлімделетін қызмет 
ету бағытында кемінде бес жыл 
жұмыс өтілінің болуы.

Рұқсат беру талаптары-
на қосымшаға сəйкес 
сарапшы-аудиторларға 
үміткер жеке тұлға 
мəліметтерінің нысаны.

2 Мамандығы бойынша жұмыс 
өтілі кемінде бес жыл немесе мə-
лімделетін қызмет ету бағы тында 
жұмыс өтілі кемінде бес жыл.

Сарапшы-аудиторларға 
үміткер жеке тұлға мəлі-
меттерінің нысаны 
қосымшаға жəне рұқсат 
беру талаптарына сəйкес.

3 Мəлімделетін аттестаттау 
бағытында даярлау (қайта даяр-
лау) немесе біліктілігін арттыру 
курстарынан өтуі.
Персоналдың сəйкестігін растау 
жөніндегі сарапшы-аудиторларға 
үміткер жеке тұлғаларды да-
ярлау немесе біліктілігін арт-
тыру бойынша курстар өткізу 
мерзімдері кемінде академиялық 
40 сағатты құрайды.

Рұқсат беру талаптары-
на қосымшаға сəйкес 
сарапшы-аудиторларға 
үміткер жеке тұлға 
мəліметтерінің нысаны

Персоналдың 
сəйкестігін растау 
жөніндегі сарап-
шы-аудиторлар-
ды даярлау (қайта 
даярлау) немесе 
біліктілігін арттыру 
жөніндегі куəліктердің 
қолданылу мерзімі – 
екі жыл.

4 Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік техникалық реттеу 
жүйесінің тізілімінде сарапшы-
аудитор ретінде аттестатталған 
жəне кемінде екі жыл аталған 
бағытта жұмыс істеген сарапшы-
аудиторда мəлімделетін атте-
статтау саласында практикалық 
даярлықтан (тағылымдамадан) 
өтуі.
Қазақстан Республикасында 
тағылымдамадан өту үшін 
жағдайлар болмайтын жағдайда, 
тиісті бағыттар бойынша 
кəсіби қауымдастықтардың 
ұсынымдары рұқсат етіледі.
Аттестаттарының қолданысы 
тоқтатылған немесе мерзімі 
өтіп кеткен немесе аттестатта-
ры жойылған сарапшы-ауди-
торларды қоспағанда, бұрын 
мəлімделетін аттестаттау 
саласында аттестатталған 
тұлғалардың тағылымдамадан 
өтуі талап етілмейді.

Рұқсат беру талаптары-
на қосымшаға сəйкес 
сарапшы-аудиторларға 
үміткер жеке тұлға 
мəліметтерінің нысаны, 
мəлімделетін бағытта 
тағылымдамадан өтуі 
туралы кемінде 3 (үш) 
есеп немесе тиісті 
бағыттар бойынша кəсіби 
қауымдастықтардың 
ұсынымдары немесе 
мəлімделетін аттестаттау 
бағытындағы сарапшы-
аудитордың қызметі тура-
лы есеп.

Сарапшы-аудитор-
ларға үміткер жеке 
тұлға мəлімделетін 
аттестаттау бағытта-
рында тағылым-
дамадан өтуді 
даяр лық (қайта 
даярлық) немесе 
білік тілігін арттыру 
бойынша курстарды 
аяқтағаннан кейін 
жүзеге асырады.
Бұрын мəлімделетін 
аттестаттау саласын-
да аттестатталған 
тұлғаларға мəлім-
делетін аттестаттау 
саласындағы сарап-
шы-аудитордың қыз-
меті туралы есеп 
ұсынады. Ұсынымда 
мəлімделген атте-
статтау бағытындағы 
сарапшы-аудиторға 
үміткер жеке тұлғаның 
кəсіби құзыреттілігі 
мен дағдылары 
көрсетілуі тиіс. 

* Қазақстан Республикасының жоғары жəне жоғары оқу орындарынан кейінгі мамандық-
тарының жіктеуішіне сəйкес.

Сəйкестікті растау, тауарды шығарған елді, Еуразиялық экономикалық одағы 
тауарының немесе шетел тауар ының мəртебесін айқындау жөніндегі сарапшы-

аудиторларға қойылатын рұқсат беру талаптары мен оларға сəйкестікті растайтын 
құжаттар тізбесіне қосымша

Сарапшы-аудиторларға үміткер жеке тұлға мəліметтерінің нысаны
____________________________________________________________________
  (мəлімделетін аттестаттау бағыты)
Толтырылған күні_____________________________________________________
1. Жеке деректері:
Тегі_________________________________________________________________
Аты ________________________________________________________________
Əкесінің аты (бар болған кезде) _________________________________________
Туған жылы__________________________________________________________
Жеке тұлғаны куəландыратын құжат (нөмірі, кім жəне қашан берді)
____________________________________________________________________
Жеке сəйкестендіру нөмірі______________________________________________
Білімі_______________________________________________________________
Аяқтаған оқу орнының атауы___________________________________________
Аяқтаған жылы ______________________________________________________
Білімі туралы құжаттың (диплом) нөмірі__________________________________

(шетелдік білім беру ұйымдары берген білім туралы құжаты болған кезде, 
Қазақстан Республикасының аумағында заңнамамен белгіленген тəртіппен 
білім беру туралы құжатты нострификациялау туралы мəліметтерді көрсету)

Диплом бойынша мамандығы __________________________________________
Диплом бойынша біліктілігі __________________________________________
Ғылыми дəрежесі (бар болған кезде)___________________________________
Аттестаты (бар болған кезде)_________________________________________
(сарапшы-аудитордың)
20 __ жылы «___» _________ № _______________________________берілген.
Жұмыс орны ____________________________________________________
Лауазымы ___________________________________________________________
телефоны _________________________________________________________
Тұрғылықты мекенжайы _______________________________________________

2. Жұмыс өтілінің бар екендігі туралы деректер:

Күні Ұйым атауы, 
лауазымы

Негізгі 
міндеттемелерібасталуы аяқталуы

(Соңы. Басы 21-бетте) 3. Тауарды шығарған елді, Еуразиялық экономикалық одағы тауарының немесе шетел 
тауарының мəртебесін айқындау, сəйкестігін растау, бойынша жұмыстарға қатысқандығы 
(практикалық даярлықтан (тағылымдамадан) өтуі) туралы деректер:

Жұмыстар жүргізу 
кезеңі

Тексерілетін ұйымның атауы жəне 
мекенжайы

Орындалған жұмыстар тізбесі

4. Даярлық (қайта даярлау) немесе біліктілігін арттыру курстарынан өткені туралы деректер:

Күні Оқыту түрі, 
сағаттар саны

Мамандану 
(қызмет бағыты)

Куəліктің нөмірі жəне 
берілген күні

Оқытуды өткізген оқу 
орталығы 

________________________ ___
              Қолы, күні

Қазақстан Республикасының Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін 
атқарушының 2016 жылғы 28 қарашадағы №822 бұйрығына 2-қосымша

Қазақстан Республикасының Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін 
атқарушының 2015 жылғы 6 ақпандағы №116 бұйрығына 2-қосымша

Сəйкестікті растау, тауарды шығарған елді, Еуразиялық экономикалық одағы 
тауарының немесе шетел тауарының мəртебесін айқындау жөнінде гі сарапшы-

аудиторларды аттестаттау қағидалары
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Сəйкестікті растау, тауарды шығарған елді, Еуразиялық экономикалық одағы 
тауарының немесе шетел тауарының мəртебесін айқындау жөніндегі сарапшы-аудиторлар-
ды аттестаттау қағидалары (бұдан əрі - Қағидалар) «Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» 
2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан əрі – Заң) 12-бабының 
1-тармағының 2-1) тармақшасына, «Техникалық реттеу туралы»  2004 жылғы 9 қарашадағы 
Қазақстан Республика сының Заңы 16-бабының 5-тармағына жəне 16-1-бабының 3-тармағына 
сəйкес əзірленді жəне сəйкестікті растау, тауарды шығарған елді, Еуразиялық экономикалық 
одағы тауарының немесе шетел тауарының мəртебесін айқындау жөніндегі сарапшы-ауди-
торларды аттестаттау тəртібін айқындайды.

2. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
1) сарапшы-аудиторларды аттестаттау (бұдан əрі – аттесттау) – сəйкестікті растау, тау-

арды шығарған елді, Еуразиялық экономикалық одағы тауарының немесе шетел тауарының 
мəртебесін айқындау жөніндегі сарапшы-аудиторларға үміткер жеке тұлғалар дайындығының 
теориялық жəне практикалық деңгейінің техникалық реттеу жəне стандарттау жөніндегі 
нормативтік құжаттар саласындағы белгіленген Қазақстан Республикасы заңнамасының та-
лаптарына сəйкестігін айқындау мақсатында өткізілетін рəсім;

2) уəкілетті орган – техникалық реттеу саласындағы мемлекеттік реттеуді жүзеге асыра-
тын мемлекеттік орган.

2-тарау. 
Сəйкестікті растау, тауарды шығарған елді, Еуразиялық экономикалық одағы 

тауарының немесе шетел тауарының мəртебесін айқындау жөніндегі сарапшы-ауди-
торларды аттестаттау тəртібі

1-Параграф. Сəйкестікті растау, тауарды шығарған елді, 
Еуразиялық экономикалық одағы тауарының немесе шетел тауарының мəртебесін 

айқындау жөніндегі аттестаттау
3. Аттестаттау үшін уəкілетті орган сəйкестікті растау, тауарды шығарған елді, Еуразиялық 

экономикалық одағы тауарының немесе шетел тауарының мəртебесін айқындау жөніндегі 
аттестаттау комиссияларын құрады.

4. Сəйкестікті растау жөніндегі сарапшы-аудиторларды аттестаттау комиссиясы кемінде 
бес адамнан құралады. Сəйкестікті растау жөніндегі сарапшы-аудиторларды аттестаттау 
комиссиясының құрамына уəкілетті органның, Қазақстан Республикасы Ұлттық кəсіпкерлер 
палатасының, аккредиттеу жөніндегі органның өкілдері кіргізіледі.

5. Сəйкестікті растау жөнiндегi аттестатты алу үшін сарапшы-аудиторға үміткер жеке тұлға 
уəкілетті органға мынадай құжаттар ұсынады:

осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша өтініш (бұдан əрі – өтініш);
сəйкестікті растау, тауарды шығарған елді, Еуразиялық экономикалық одағы тауарының 

немесе шетел тауарының мəртебесін айқындау жөніндегі сарапшы-аудиторларға қойылатын 
рұқсат беру талаптарына сəйкес сарапшы-аудиторға үміткер жеке тұлғаның мəліметтер нысаны;

мəлімделетін аттестаттау бағыты бойынша осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша тағылымдамадан өткені туралы есеп (бұдан əрі – есеп) саны мынадай:

өнімдер мен көрсетілетін қызметтер бойынша (əртүрлі схемалар бойынша сəйкестікті растау 
жөніндегі жұмыстар туралы ақпаратты қоса алғанда) – кемінде бес есеп немесе аттестаттаудың 
мəлімделетін бағытында са рапшы-аудитордың қызметі туралы есеп; 

кемінде жұмыс жиырма күн жалпы ұзақтығымен менеджмент жүйесі бойынша (құжаттаманы 
талдауды, тексеруге қатысуды жəне олар туралы есеп жасауды қоса алғанда) - кемінде 
төрт есеп немесе аттестаттаудың мəлімделетін бағытында сарапшы-аудитордың қызметі 
туралы есеп; 

персонал бойынша – кемінде үш есеп немесе тиісті бағыттар бойынша  кəсіби қауымдастық-
тардың ұсынымдары немесе аттестаттаудың мəлімделетін бағытында сарапшы-аудитордың 
қызметі туралы есеп.»;

6. Тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одағы тауарының немесе 
шетел тауарының мəртебесін айқындау жөнiндегi сарапшы-аудиторларды аттестаттау 
комиссиясының құрамы бес адамнан к ем болмауы қажет. Тауардың шығарылған елін, 
Еуразиялық экономикалық одағы тауарының немесе шетел тауарының мəртебесін айқындау 
жөнiндегi тауарының немесе шетел тауарының мəртебесін айқындау жөнiндегi комиссияның 
құрамына тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одағы тауарының немесе 
шетел тауарының мəртебесін айқындау жөнiндегi сарапшы-аудиторлар, уəкiлеттi органның, 
Қазақстан Республикасының Ұлттық кəсіпкерлер палатасының жəне өзге де ұйымдардың 
өкiлдерi енгізіледі. Тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одағы тауарының 
немесе шетел тауарының мəртебесін айқындау жөнiндегi сарапшы-аудиторларды аттестаттау 
комиссияның төрағасы оның мүшелерiнiң жалпы санының көпшiлiк дауысымен сайланады.

7. Тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одағы тауарының немесе шетел 
тауарының мəртебесін айқындау жөнiндегi аттестатты алу үшін сарапшы-аудиторға үміткер 
жеке тұлға уəкілетті органға мынадай құжаттар ұсынады:

өтініш;
сəйкестікті растау, тауарды шығарған елді, Еуразиялық экономикалық одағы тауарының 

немесе шетел тауарының мəртебесін айқындау жөніндегі сарапшы-аудиторларға қойылатын 
рұқсат беру талаптарына сəйкес сарапшы-аудиторға үміткер жеке тұлғаның мəліметтер нысаны;

саны мынадай есеп:
тауарды шығарған елді, Еуразиялық экономикалық одағы тауарының немесе шетел 

тауарының мəртебесін айқындау жөнiндегі жұмыстарды жүргiзуге оның қатысқанын рас-
тайтын жеке тұлғаның тағылымдамадан өткенi туралы бес есептiң көшiрмесi (техникалық 
реттеу саласындағы уəкілетті орган анықтайтын Қағидаларға сəйкес əртүрлі нысандар бой-
ынша тауарды шығарған елді, Еуразиялық экономикалық одағы тауарының немесе шетел 
тауарының мəртебесін айқындау жөнiндегі жұмыстар туралы ақпаратты қоса алғанда) не-
месе аттестаттаудың мəлімделетін бағытында сарапшы-аудитордың қызметі туралы есеп.

8. Құжаттар жиынтығы уəкілетті органға тігілген жəне нөмірленген түрінде ұсынылады.
9. Сарапшы-аудиторларды аттестаттау құжаттар уəкілетті органға келіп түскен сəттен 

бастап он бес жұмыс күні ішінде жүргізіледі жəне мынадай кезеңдерді:
1) ұсынылған құжаттардың жиынтықтылығын тексеруді;
2) сəйкестікті растау жəне тауарды шығарған елді, Еуразиялық экономикалық одағы 

тауарының немесе шетел тауарының мəртебесін айқындау жөніндегі сарапшы-аудиторлар-
ды аттестаттау бойынша комиссиясының қоса берілген құжаттармен өтініштерді қарауды;

3) уəкілетті органның сарапшы-аудитор ретінде аттестаттау туралы немесе дəлелді бас 
тарту туралы шешімдер шығаруын;

4) сəйкестікті растау, тауарды шығарған елді, Еуразиялық экономикалық одағы тауарының 
немесе шетел тауарының мəртебесін айқындау жөніндегі аттестатын ресімдеуді жəне оны 
сəйкестікті растау, тауарды шығарған елді, Еуразиялық экономикалық одағы тауарының не-
месе шетел тауарының мəртебесін айқындау жөніндегі сарапшы-аудиторлардың тізіліміне 
енгізуді қамтиды.

10. Сəйкестікті растау жөніндегі сарапшы-аудитор ретінде аттестаттау туралы шешім 
қабылдаған кезде осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша сəйкестікті рас-
тау жөніндегі сарапшы-аудитор аттестаты беріледі; тауарды шығарған елді, Еуразиялық 
экономикалық одағы тауарының немесе шетел тауарының мəртебесін айқындау жөніндегі 
сарапшы-аудитор аттестаты осы Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша беріледі.

11. Аттестатты беру туралы шешім сəйкестікті растау бойынша сарапшы-аудиторларды 
аттестаттау комиссиясының жəне тауарды шығарған елді, Еуразиялық экономикалық одағы 
тауарының немесе шетел тауарының мəртебесін айқындау жөніндегі сарапшы-аудиторларды 
аттестаттау комиссиясының оң шешімі негізінде уəкілетті органның бұйрығымен ресімделеді.

12. Аттестатты беруден бас тарту мынадай:
1) дəйексіз деректер ұсыну;
2) сəйкестікті растау, тауарды шығарған елді, Еуразиялық экономикалық одағы тауарының 

немесе шетел тауарының мəртебесін айқындау жөніндегі сарапшы-аудиторларға қойылатын 
рұқсат беру талаптарына сəйкессіздігі;

3) мəліметтері техникалық реттеу саласындағы заңнама нормаларына қайшы келетін, 
тағылымдамалардан өткені туралы есептер ұсыну жағдайларында жүзеге асырылады.

Электрондық құжат нысанында дəлелді бас тартуды аттестат беру үшін белгіленген 
мерзімдерде сарапшы-аудиторларға үміткер жеке тұлғаларға уəкілетті орган береді. 

2-Параграф. Қорытынды ережелер
13. Аттестаттарының қолданысы тоқтатылған немесе мерзімі өтіп кеткен немесе атте-

статтары жойылған сарапшы-аудиторларды қоспағанда, сəйкестікті растау жөніндегі бұрын 
аттестатталған сарапшы-аудиторлар есептердің орнына мəлімделетін аттестаттау бағыты 
бойынша осы Қағидалардың 5-қосымшасына сəйкес сарапшы-аудитордың қызметі туралы 
есепті (бұдан əрі – сарапшы-аудитордың қызметі туралы есеп) ұсынады.

Аттестаттарының қолданысы тоқтатылған немесе мерзімі өтіп кеткен немесе аттестатта-
ры жойылған сарапшы-аудиторларды қоспағанда, сəйкестікті растау, тауарды шығарған елді, 
Еуразиялық экономикалық одағы тауарының немесе шетел тауарының мəртебесін айқындау 
жөніндегі бұрын аттестатталған сарапшы-аудиторлар есептердің орнына мəлімделетін атте-
статтау бағыты бойынша сарапшы-аудитордың қызметі туралы есепті ұсынады.

Сарапшы-аудиторларды аттестаттау бағыттары осы Қағидалардың 6-қосымшасында 
көрсетілген.

14. Сəйкестікті растау, тауарды шығарған елді, Еуразиялық экономикалық одағы тауарының 
немесе шетел тауарының мəртебесін айқындау жөніндегі сарапшы-аудиторларды аттестаттау 
бес жылда бір рет жүзеге асырылады. 

15. Сəйкестікті растау, тауарды шығарған елді, Еуразиялық экономикалық одағы тауарының 
немесе шетел тауарының мəртебесін айқындау жөніндегі сарапшы-аудиторды қайта аттестат-
тау аттестаттан айырылу күнінен бастап екі жыл өткен соң жүргізіледі.

Сəйкестікті растау, тауарды шығарған елді, Еуразиялық экономикалық одағы 
тауарының немесе шетел тауарының мəртебесін айқындау жөніндегі сарапшы-аудитор-

ларды аттестаттау қағидаларына 1-қосымша

нысан
____________________________________________ 

(аттестаттау органының толық атауы)
____________________________________________

(аттестаттау бағыты)

бойынша сарапшы-аудиторға үміткер жеке тұлғадан
____________________________________________ 

(Тегі, аты, əкесінің аты (бар болған кезде), 
жеке сəйкестендіру нөмірі, лауазымы, 
жұмыс орны, мекенжайы, телефоны)

Өтінім
________________________________________________ ____________________
             (аттестаттау бағыты)

бойынша мені сарапшы-аудитор ретінде аттестаттауды өтінемін.
Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамамен белгіленген 

сарапшы-аудиторларға қойылатын талаптарды толығымен орындауға міндеттенемін.
20___ж. «___»___________ ақпараттық жүйелерде жазылған, заңмен қорғалатын 

мəліметтерді пайдалануға келісемін (қолы).

Қоса берілетін құжаттар:

Қолы, күні

Сəйкестікті растау, тауарды шығарған елді, Еуразиялық экономикалық одағы 
тауарының немесе шетел тауарының мəртебесін айқындау жөніндегі сарапшы-аудитор-

ларды аттестаттау қағидаларына 2-қосымша

нысан
Тағылымдамадан өткені туралы есеп

____________________________________________________________________
(мəлімделетін аттестаттау бағыты)

____________________________________________________________________
(сарапшы-аудиторларға үміткер жеке тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (бар болған кезде)
____________________________________________________________________
                  (есептің мəтіні)

Сарапшы-аудиторларға үміткер жеке тұлға (тағылымдамашы)
____________________________________________

___________________________________  ___________________________
(тегі жəне аты-жөні)                     (қолы)

Тағылымдама басшысының пікір-мінездемесі:

Бағалау саласы Бағалау (қанағаттанарлық, 
қанағаттарлықсыз)

Білімі:
Қазақстан Республикасы заңнамаларының негізі
Қазақстан Республикасының стандарттау жөніндегі негізін 
қалайтын нормативтік құқықтық актілері мен нормативтік 
құжаттары
Жұмыстар мен тексерістер жүргізу əдістері мен рəсімдері, 
тексерілетін нысандар сипаттамалары, оларды бағалау, 
есептер, қажетті құжаттар жəне жұмыс нəтижелері бойынша 
қорытындылар дайындау
Білімді іс жүзінде қолдана білу
Жеке қасиеттерін іске асыру
Жалпы баға

Тағылымдама жетекшісі
____________________________________________________________________

(сарапшы-аудитор, тегі, аты, əкесінің аты (бар болған кезде), 
аттестаттың тіркеу нөмірі жəне берілген күні

____________________________________________________________________
                 сарапшы-аудитор ретіндегі лауазымы, жұмыс орны, жұмыс өтілі)
___________________________ ____________________________________________
(тағылымдама басшысының қолы) (тағылымдама басшысының тегі жəне аты-жөні)

Ұйым басшысы
___________________________ ___________________________________
      (ұйым басшысының қолы)       (ұйым басшысының тегі жəне аты-жөні)

Мөрдің орны

Ескертпе:
Есеп мəтінінде:
1) тағылымдамадан өткен күнді, тағылымдамадан өткен ұйымның атуын жəне мекежайын 

(Қазақстан Республикасының Аккредиттеу субъектілері тізбесінде тіркелген ұйымның аккре-
диттеу аттестатының нөмірі жəне қолданылу кезеңі);

2) жұмыстардың ережелері мен рəсімдерін айқындайтын қандай құжаттарға сəйкес 
жүргізілгенін;

3) тексерілетін тексеру нысанының сəйкестігі (сəйкессіздігі) туралы шешімнің ненің негізінде 
қабылданғаны туралы құжаттар көрсетілген жұмыстарды жүргізу тəртібі (сертификаттау/декла-
рация рəсімдерінің қорытындысы, сынақ хаттамаларының жəне өзге құжаттардың нөмірлері);

4) сəйкестік сертификатын беру/беруден бас тарту туралы қабылданған шешімді (тексері-
летін ұйымның атауы жəне мекенжайы) көрсетеді.

 Сəйкестікті растау, тауарды шығарған елді, Еуразиялық экономикалық одағы 
тауарының немесе шетел тауарының мəртебесін айқындау жөніндегі сарапшы-аудитор-

ларды аттестаттау қағидаларына 3-қосымша 

нысан 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ЕЛТАҢБАСЫ

Қазақстан Республикасының Инвестициялар жəне даму
министрлігі Техникалық реттеу жəне метрология комитеті 

Қазақстан Республикасының
Мемлекеттік техникалық реттеу жүйесі

Сəйкестіктікті растау жөніндегі
сарапшы-аудитор

аттестаты
___________________________
сарапшы-аудиторлар тізілімінде

20__ жылы «___» _____________
 № ____ болып тіркелген

20__ жылғы «___» ___________
 дейін жарамды

Осы аттестат __________________________________________сарапшы-аудиторларға
                               (тегі, аты, əкесінің аты (бар болған кезде)
қойылатын Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнама талап-

тарына сəйкестігін жəне ________________________________
б ойынша жұмыстарды жүргізу құқығына аттестатталғанын куəландырады.
Аттестат 20__ жылы «___» _______________________жөнінд егі
сарапшы-аудиторларды аттестаттау жөніндегі комиссияның шешімі
негізінде берілді.
____________________               _____________________________________ 
                  (қолы)                             (тегі, аты, əкесінің аты (бар болған кезде)

Сəйкестікті растау, тауарды шығарған елді, Еуразиялық экономикалық одағы 
тауарының немесе шетел тауарының мəртебесін айқындау жөніндегі сарапшы-аудитор-

ларды аттестаттау қағидаларына 4-қосымша

нысан
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ЕЛТАҢБАСЫ

Қазақстан Республикасының Инвестициялар жəне даму
министрлігі Техникалық реттеу жəне метрология комитеті 

Қазақстан Республикасының
Мемлекеттік техникалық реттеу жүйесі

Тауарды шығарған елді, Еуразиялық экономикалық одағы 
тауарының немесе шетел тауарының мəртебесін айқындау 

жөніндегі сарапшы-аудитор аттестаты
___________________________
сарапшы-аудиторлар тізілімінде 
20__ жылы «___» ___________

№ ____ болып тіркелген
20__ жылғы «___» ___________

дейін жарамды

Осы аттестат ______________________________________сарапшы-аудиторларға
                           (тегі, аты, əкесінің аты (бар болған кезде)
қойылатын Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнама талап-

тарына сəйкестігін жəне _____________________ бойынша жұмыстарды жүргізу құқығына 
аттестатталғанын куəландырады.

Аттестат 20__ жылы «___» _______________________жөніндегі сарапшы-аудиторларды 
аттестаттау жөніндегі комиссияның шешімі негізінде берілді.

_________________         _____________________________________
          (қолы)                         (тегі, аты, əкесінің аты (бар болған кезде)

Сəйкестікті растау, тауарды шығарған елді, Еуразиялық экономикалық одағы 
тауарының немесе шетел тауарының мəртебесін айқындау жөніндегі сарапшы-аудитор-

ларды аттестаттау қағидаларына 5-қосымша 

нысан
Сарапшы-аудитордың қызметі туралы есеп

___________________________________________________________________
(аттестаттау бағыты)

Тегі ________________________________________________________________
Аты ___________________ Əкесінің аты (бар болған кезде) _________________
Аттестаты___________________________________________________________
                                        (сарапшы-аудиторды аттестаттау бағыты)
20___ ж. «_____» ______________ берілген №__________________________
20__ ж. «__» ________бастап 20__ж. «__» _______ дейінгі есептік кезең

Есептік кезең ішіндегі орындалған 
жұмыстар туралы мəліметтер

Есептік кезең ішіндегі орындалған жұмыстар 
нəтижесі

____________________________________________________________________
  (негізгі жұмыс орны)
____________________________________________________________________
 (аттестаттың қолданысын тоқтата тұру, жою туралы мəліметтер)
___________________________________________          __________________
       (сарапшы-аудитордың тегі жəне аты-жөні)                          (қолы, күні)
___________________________________________  __________________
         (ұйым басшысының тегі жəне аты-жөні)                            (қолы, күні)

Мөрдің орны

Сəйкестікті растау, тауарды шығарған елді, Еуразиялық экономикалық одағы 
тауарының немесе шетел тауарының мəртебесін айқындау жөніндегі сарапшы-аудитор-

ларды аттестаттау қағидаларына 6-қосымша

Сарапшы-аудиторларды аттестаттау бағыттары

1. Өнімнің сəйкестігін растау:
1) машина жасау;
2) автокөлік құралдары;
3) металлургия;
4) радиотехника, электртехникалық жəне кабельдік;
5) электронды байланыс жəне телекоммуникация құралдары;
6) бағдарламалық құралдар жəне деректер базасы;
7) жеңіл өнеркəсіп;
8) құрылыс материалдары, құрастырылымдар мен  бұйымдар;
9) жиһаз;
10) тамақ өнеркəсібі ауыл шаруашылығы өндірісі;
11) химия жəне тұрмыстық химия;
12) парфюмерлік-косметикалық;
13) санитарлық-гигиеналық мақсаттағы;
14) мұнай жəне отын шикізаты;
15) қару-жарақ (қызметтік-штаттық, азаматтық) жəне оның оқ-дəрілері;
16) жарылғыш заттар жəне олардың негізіндегі бұйымдар жəне өзге өнім түрлері;
17) пиротехникалық;
2. Көрсетілетін қызметтердің сəйкестігін растау:
1) автомай құю стансалары мен мұнай өнімдерінің базалары;
2) қонақ үй;
3) қоғамдық тамақтану;
4) шаштараз;
5) автокөлік құралдарына техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу;
6) туристік жəне экскурсиялық;
7) теміржол көлігіндегі экспедиторлық қызметтер;
8) химиялық тазарту;
9) көліктік-экспедиторлық;
3. Менеджмент жүйелерінің сəйкестігін растау.
4. Персоналдың сəйкестігін растау. 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 26 жел-
тоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14579 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ 

2016 жылғы 29 қараша           №824           Астана қаласы 

«Азаматтық авиацияның авиация персоналын даярлау 
және қайта даярлау бағдарламаларын, сондай-ақ 

халықаралық ұшуларды орындаған кезде авиация 
персоналының радиотелефон байланысында 

пайдаланатын белгілі бір көлемдегі ағылшын тілін білуіне 
қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Көлік және коммуникация министрінің 
2011 жылғы 17 наурыздағы № 150 бұйрығының күші 

жойылды деп тану туралы

«Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы 
50-бабының 2-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. «Азаматтық авиацияның авиация персоналын даярлау жəне қайта даярлау бағдарлама-
ларын, сондай-ақ халықаралық ұшуларды орындаған кезде авиация персоналының радио-
телефон байланысында пайдаланатын белгілі бір көлемдегі ағылшын тілін білуіне қойылатын 
талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Көлік жəне коммуникация министрінің 2011 
жылғы 17 наурыздағы № 150 бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 6872 болып тіркелген, 2011 жылғы 20 сəуірде «Егемен Қазақстан» газетінде № 
133 (26554) жарияланған) күші жойылды деп танылсын. 

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Азаматтық авиация 
комитеті:

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

күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін қағаз жəне электрондық түрде 
мерзімді баспа басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми 
жариялауға, сондай-ақ Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкіне жіберуді;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің 
интернет-ресурсында орналастыруды;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің 
Заң департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың 
орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Инвестициялар жəне даму вице-министріне жүктелсін.

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

 Қазақстан Республикасының Инвестициялар жəне
 даму министрі Ж.ҚАСЫМБЕК

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 13 жел-
тоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14510 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 29 қараша              №825             Астана қаласы

«Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысатын авиация 
персоналының кәсіптік даярлығының үлгілік 

бағдарламасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Көлік және коммуникациялар министрінің 2013 жылғы 28 

қыркүйектегі № 764 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

«Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы 
50-бабының 2-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. «Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысатын авиация персоналының кəсіптік даярлы-
ғының үлгілік бағдарламасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Көлік жəне коммуникация 
министрінің 2013 жылғы 28 қыркүйектегі № 764 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілердің 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8785 болып тіркелді, 2014 жылғы 29 мамырда «Егемен 
Қазақстан» газетінде № 104 (27725) жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысатын авиация 
персоналының кəсіптік даярлығының үлгілік бағдарламасында:

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Кəсіби даярлық бағдарламаларын ресімдеуге қатысты негізгі талаптары «Авиациялық 

оқу орталықтарына қойылатын сертификаттық талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Респуб-
ликасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 24 ақпандағы 
№ 158 бұйрығымен (нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10554 
болып тіркелді) белгіленген.».

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Азаматтық авиа-
ция комитеті:

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

күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін қағаз жəне электрондық түрде 
мерзімді баспа басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми 
жариялауға, сондай-ақ Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкіне жіберуді;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің ин-
тернет-ресурсында орналастыруды;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің 
Заң департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың 
орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Инвестициялар жəне даму вице-министріне жүктелсін.

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

 Қазақстан Республикасының Инвестициялар жəне
 даму министрі Ж. ҚАСЫМБЕК

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 28 жел -
тоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14610 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ 

2016 жылғы 9 желтоқсан             №843            Астана қаласы 

Жарылғыш және пиротехникалық (азаматтықты 
қоспағанда) заттар мен олар қолданылып жасалған 

бұйымдарды әзiрлеу, өндiру, сатып алу, өткiзу, сақтау 
жөнiндегi қызметтi жүзеге асыру үшін қойылатын 

біліктілік талаптары мен оларға сәйкестiкті растайтын 
құжаттар т iзбесін бекіту туралы

«Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Респуб-
ликасы Заңының 12-бабы 1-тармағының 1-1) тармақшасына жəне «Азаматтық қорғау туралы» 
2014 жылғы 11 сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы 12-2-бабының 17-1) тармақшасына 
сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Жарылғыш жəне пиротехникалық (азаматтықты қоспағанда) зат-
тар мен олар қолданылып жасалған бұйымдарды əзiрлеу, өндiру, сатып алу, өткiзу, сақтау 
жөніндегі қызметтi жүзеге асыру үшін қойылатын біліктілік талаптары мен оларға сəйкестiкті 
растайтын құжаттар тiзбесі бекітілсін.

2. «Жарылғыш жəне пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған бұйымдарды 
əзiрлеу, өндiру, сатып алу жəне өткiзу жөнiндегi қызметтi жүзеге асыру үшін қойылатын біліктілік 
талаптарын жəне оларға сəйкестiкті растайтын құжаттар тiзбесін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 23 
қаңтардағы № 44 бұйрығының (Нормативтiк құқықтық актiлердi мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 10424 болып тіркелген, 2015 жылғы 27 наурызда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 
жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

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

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ жəне 

орыс тілдеріндегі баспа жəне электрондық түрдегі көшірмесінің Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау жəне қосу үшін 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

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

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің ин-
тернет-ресурсында орналастыруды;

5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің 
Заң департаментіне осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген іс-
шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Инвестициялар жəне даму вице-министріне жүктелсін.

5. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік жиырма бір күн 
өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Инвестициялар 
жəне даму министрі  Ж.ҚАСЫМБЕК

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасы
Ақпарат жəне коммуникациялар министрі Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы
________________ Д. Абаев  ________________ К. Мəсімов
2016 жылғы 15 желтоқсан   2016 жылғы 21 желтоқсан 

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрі  Ішкі істер министрі
________________ Қ. Бишімбаев ________________Қ. Қасымов
2016 жылғы 27 желтоқсан   2016 жылғы 12 желтоқсан 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
2016 жылғы 9 желтоқсандағы №843 бұйрығымен бекітілген

Жарылғыш жəне пиротехникалық (азаматтықты қоспағанда) заттар мен олар 
қолданылып жасалған бұйымдарды əзiрлеу, өндiру, сатып алу, өткiзу, сақтау 

жөнiндегi қызметтi жүзеге асыру үшін қойылатын бiлiктiлiк талаптары мен оларға 
сəйкестiктi растайтын құжаттар тiзбесi

р/с
№

Бiлiктiлiк талаптары 
мыналардың болуын 

қамтиды

Бiлiктiлiк талаптарына сəйкестiктi 
растайтын құжаттар

Ескертпе

1 2 3 4
1. Жарылғыш жəне пиротехникалық (азаматтықты қоспағанда) заттар мен олар 
қолданылып жасалған бұйымдарды əзiрлеу жөнiндегi кiшi қызмет түрi үшiн

1. заңды тұлға басшысы 
немесе оның орынба-
сары, оның iшiнде оның 
филиалының басшысы 
немесе оның орынбасары, 
сондай-ақ лицензиялана-
тын қызмет түрiн жүзеге 
асыратын жеке тұлға үшін 
жоғары техникалық бiлiмi, 
жарушының бiрыңғай 
кiтапшасы

заңды тұлға басшысы немесе 
оның орынбасары, оның iшiнде 
оның филиалының басшысы не-
месе оның орынбасары, сондай-
ақ лицензияланатын қызмет 
түрiн жүзеге асыратын жеке 
тұлға үшін жоғары техникалық 
бiлiмi, жарушының бiрыңғай 
кiтапшасының бар екені тура-
лы ақпаратты қамтитын осы 
бiлiктiлiк талаптарына қосым-
шаға сəйкес мəлiметтер нысаны

2. тиiстi техникалық бiлiмi, 
жарушының бiрыңғай 
кiтапшасы, мамандығы 
бойынша кемiнде бiр 
жыл жұмыс өтiлi бар, 
өнеркəсiптiк қауiпсiздiк 
саласындағы уəкiлеттi 
орган аттестаттаған тиісті 
оқу ұйымында өнеркəсiптiк 
қауiпсiздiк қағидаларын 
оқудан жəне бiлiмiн тек-
серуден өткен бiлiктi ма-
мандар

тиiстi техникалық бiлiмi, жару-
шының бiрыңғай кiтапшасы, 
мамандығы бойынша кемiнде 
бiр жыл жұмыс өтiлi бар, өнер-
кəсiптiк қауiпсiздiк саласындағы 
уəкiлеттi орган аттестаттаған 
тиісті оқу ұйымында өнеркəсiптiк 
қауiпсiздiк қағидаларын оқудан 
жəне бiлiмiн тексеруден өткен 
бiлiктi мамандардың бар екені 
туралы ақпаратты қамтитын осы 
бiлiктiлiк талаптарына қосым-
шаға сəйкес мəлiметтер нысаны

3. меншiк құқығындағы не-
месе өзге заңды негiздегi 
қоршалған, оқшауланған 
қолданыстағы норматив-
терде көзделген тұрғын 
үйлер мен өндiрiстiк 
объектiлерден қауiпсiз 
қашықтықта орналасқан, 
өнеркəсiптiк қауiпсiздiк та-
лаптарына жауап беретiн 
жəне: мамандандырылған 
өндiрiстiк ғимаратты; 
арнайы жабдықталған 
қойманы; жұмысшы пер-
соналды орналастыруға 
арналған қызметтiк 
үй-жайды қамтитын 
өндiрiстiк-техникалық 
базасы

меншiк құқығындағы не-
месе өзге заңды негiздегi 
қоршалған, оқшауланған 
қолданыстағы нормативтер-
де көзделген тұрғын үйлер 
мен өндiрiстiк объектiлерден 
қауiпсiз қашықтықта орналасқан, 
өнеркəсiптiк қауiпсiздiк талап-
тарына жауап беретiн жəне: 
мамандандырылған өндiрiстiк 
ғимаратты;
арнайы жабдықталған 
қойманы; жұмысшы персонал-
ды орналастыруға арналған 
қызметтiк үй-жайды қамтитын 
өндiрiстiк-техникалық базасының 
бар екені туралы ақпаратты 
қамтитын осы бiлiктiлiк та-
лаптарына қосымшаға сəйкес 
мəлiметтер нысаны

1) өнеркəсіптік қауіп-
сіздік саласын дағы 
уəкілетті орган «Жыл-
жымайтын мүлік 
тіркелемінің» мемле-
кеттік деректер ба-
засы» (бұдан əрі - 
ЖМТМАБ) ақпараттық 
жүйесінен алады;
2) жалға алу, кіші 
жалға алу шарты 
бойынша, сондай-ақ 
Қазақстан Респуб-
ликасының заңнама-
сында көзделген өзге 
де негіздер бойынша 
үй-жайға қоныстануға 
құқық беретін шарт-
ты ұсынған жағдайда 
мəлімет нысаны 
түрінде ұсынылады 

4. ұйымның басшысы 
бекiткен жарылғыш 
жəне пиротехникалық 
(азаматтықты қоспағанда) 
заттар мен олар 
қолданылып жасалған 
бұйымдардың тəжiрибелiк 
үлгiсiн əзiрлеу жөнiндегi 
жұмыстарды қауiпсiз 
жүргiзу жөнiндегi 
нұсқаулық

ұйымның басшысы бекiткен 
жарылғыш жəне пиротехникалық 
(азаматтықты қоспағанда) заттар 
мен олар қолданылып жасалған 
бұйымдардың тəжiрибелiк үлгiсiн 
əзiрлеу жөнiндегi жұмыстарды 
қауiпсiз жүргiзу жөнiндегi нұсқау-
лықтың бар екені туралы 
ақпаратты қамтитын осы бiлiк-
тiлiк талаптарына қосымшаға 
сəйкес мəлiметтер нысаны

5. атыс қаруын қолдана оты-
рып, өндірістік-техникалық 
базаны күзетуге, күзет 
қызметі субъектісімен 
жасалған шарт

атыс қаруын қолдана оты-
рып, өндірістік-техникалық ба-
заны күзетуге, күзет қызметі 
субъектісімен жасалған шарттың 
болуы туралы ақпаратты 
қамтитын осы біліктілік та-
лаптарына қосымшаға сəйкес 
мəліметтер нысаны (жеке күзет 
ұйымы үшін ұйымның атауы 
жəне бизнес-сəйкестендіру 
нөмірі (бұдан əрі - БСН), күзет 
қызметіне арналған лицензия 
нөмірі, берілген күні)

күзету қызметіне 
арналған лицензияны 
өнеркəсіптік қауіпсіздік 
саласындағы уəкілетті 
орган «Е-лицензиялау» 
мемлекеттік деректер 
базасы» ақпараттық 
жүйесінен алады

2. Жарылғыш жəне пиротехникалық (азаматтықты қоспағанда) заттар мен олар 
қолданылып жасалған бұйымдарды өндiру жөнiндегi кiшi қызмет түрi үшiн

1. заңды тұлға басшысы 
немесе оның орынба-
сары, оның iшiнде оның 
филиалының басшысы 
немесе оның орынбасары, 
сондай-ақ лицензиялана-
тын қызмет түрiн жүзеге 
асыратын жеке тұлға үшін 
жоғары техникалық бiлiмi, 
жарушының бiрыңғай 
кiтапшасы

заңды тұлға басшысы немесе 
оның орынбасары, оның iшiнде 
оның филиалының басшысы не-
месе оның орынбасары, сондай-
ақ лицензияланатын қызмет 
түрiн жүзеге асыратын жеке 
тұлға үшін жоғары техникалық 
бiлiмi туралы дипломының жəне 
лауазымға тағайындалуы тура-
лы бұйрығының, жарушының 
бiрыңғай кiтапшасының бар екені 
туралы ақпаратты қамтитын осы 
бiлiктiлiк талаптарына қосым-
шаға сəйкес мəлiметтер нысаны

2. тиiстi техникалық бiлiмi, 
жарушының бiрыңғай 
кiтапшасы, мамандығы 
бойынша кемiнде бiр 
жыл жұмыс өтiлi бар, 
өнеркəсiптiк қауiпсiздiк 
саласындағы уəкiлеттi 
орган аттестаттаған тиісті 
оқу ұйымында өнеркəсiптiк 
қауiпсiздiк қағидаларын 
оқудан жəне бiлiмiн тексе-
руден өткен:
жабдықтарды, механизм-
дердi, құрылғыларды, 
жарақтарды, көлiктi, 
бақылау-өлшеу аспап-
тары мен автоматика-
ны пайдалануды жəне 
оларға техникалық қыз-
мет көрсетудi; еңбек 
қауiпсiздiгiн, техно логиялық 
регламенттiң орындалуын, 
периметр мен қоршаған 
ортаның қорғалуын 
бақылауды; метрологиялық 
қамтамасыз етудi, кiру 
бақылауы мен дайын өнiм 
сапасын қамтамасыз ететiн 
бiлiктi мамандар

тиiстi техникалық бiлiмi, 
жарушының бiрыңғай кiтапшасы, 
мамандығы бойынша кемiнде бiр 
жыл жұмыс өтiлi бар, өнеркəсiптiк 
қауiпсiздiк саласындағы уəкiлеттi 
орган аттестаттаған тиісті оқу 
ұйымында өнеркəсiптiк қауiпсiздiк 
қағидаларын оқудан жəне бiлiмiн 
тексеруден өткен:
жабдықтарды, механизмдердi, 
құрылғыларды, жарақтарды, 
көлiктi, бақылау-өлшеу аспапта-
ры мен автоматиканы пайдала-
нуды жəне оларға техникалық 
қызмет көрсетудi; еңбек 
қауiпсiздiгiн, технологиялық 
регламенттiң орындалуын, пе-
риметр мен қоршаған ортаның 
қорғалуын бақылауды;
метрологиялық қамтамасыз 
етудi, кiру бақылауы мен дайын 
өнiм сапасын қамтамасыз ететiн 
бiлiктi мамандардың бар екені 
туралы ақпаратты қамтитын осы 
бiлiктiлiк талаптарына қосымшаға 
сəйкес мəлiметтер нысаны 

3. ұйымның басшысы 
бекiткен жарылғыш 
жəне пиротехникалық 
(азаматтықты қоспағанда) 
заттарды дайындауға 
арналған технологиялық 
процестiң регламентi 
мен жұмыстарды 
қауiпсiз жүргiзу жөнiндегi 
нұсқаулық

ұйымның басшысы бекiткен 
жарылғыш жəне пиротехникалық 
(азаматтықты қоспағанда) зат-
тарды дайындауға арналған 
технологиялық процестiң 
регламентi мен жұмыстарды 
қауiпсiз жүргiзу жөнiндегi 
нұсқаулықтың бар екені тура-
лы ақпаратты қамтитын осы 
бiлiктiлiк талаптарына қосым-
шаға сəйкес мəлiметтер нысаны

4. меншiк құқығындағы не-
месе өзге заңды негiздегi 
қоршалған, оқшауланған 
қолданыстағы норматив-
терде көзделген тұрғын 
үйлер мен өндiрiстiк 
объектiлерден қауiпсiз 
қашықтықта орналасқан, 
өнеркəсiптiк қауiпсiздiк та-
лаптарына жауап беретiн 
жəне: мамандандырылған 
өндiрiстiк ғимаратты; 
арнайы жабдықталған 
қойманы; жұмысшы пер-
соналды орналастыруға 
арналған қызметтiк 
үй-жайды қамтитын 
өндiрiстiк-техникалық 
базасы

меншiк құқығындағы не-
месе өзге заңды негiздегi 
қоршалған, оқшауланған 
қолданыстағы нормативтер-
де көзделген тұрғын үйлер 
мен өндiрiстiк объектiлерден 
қауiпсiз қашықтықта орналасқан, 
өнеркəсiптiк қауiпсiздiк талап-
тарына жауап беретiн жəне: 
мамандандырылған өндi-
рiстiк ғимаратты; арнайы жаб-
дықталған қойманы; жұ мысшы 
персоналды орна ластыруға 
арналған қызметтiк үй-жайды 
қамтитын өндiрiстiк-техникалық 
базасының бар екені туралы 
ақпаратты қамтитын осы бiлiк-
тiлiк талаптарына қо сымшаға 
сəйкес мəлiметтер нысаны

1) өнеркəсіптік 
қауіпсіздік 
саласындағы уəкілетті 
орган ЖМТМАБ 
ақпараттық жүйесінен 
алады;
2) жалға алу, кіші жалға 
алу шарты бойынша, 
сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының 
заңнамасында 
көзделген өзге де 
негіздер бойынша 
үй-жайға қоныстануға 
құқық беретін шарт-
ты ұсынған жағдайда 
мəлімет нысаны 
түрінде ұсынылады

5. атыс қаруын қолдана оты-
рып, өндірістік-техникалық 
базаны күзетуге, күзет 
қызметі субъектісімен 
жасалған шарт

атыс қаруын қолдана отырып, 
өндірістік-техникалық базаны 
күзетуге, күзет қызметі субъек-
тісімен жасалған шарттың бо-
луы туралы ақпаратты қамтитын 
осы біліктілік талаптарына 
қосымшаға сəйкес мəліметтер 
нысаны (ұйымның атауы жəне 
БСН, жеке күзет ұйымы үшін 
күзет қызметіне арналған лицен-
зия нөмірі, берілген күні)

күзету қызметіне 
арналған лицензияны 
өнеркəсіптік қауіпсіздік 
саласындағы уəкілетті 
орган «Е-лицензиялау» 
мемлекеттік деректер 
базасы» ақпараттық 
жүйесінен алады

3. Жарылғыш жəне пиротехникалық (азаматтықты қоспағанда) заттар мен олар 
қолданылып жасалған бұйымдарды сатып алу жəне өткiзу жөнiндегi кiшi қызмет түрi үшiн

1. заңды тұлға басшысы 
немесе оның орынба-
сары, оның iшiнде оның 
филиалының басшысы 
немесе оның орынбасары, 
сондай-ақ лицензиялана-
тын қызмет түрiн жүзеге 
асыратын жеке тұлға үшін 
жоғары техникалық бiлiмi, 
жарушының бiрыңғай 
кiтапшасы

заңды тұлға басшысы немесе 
оның орынбасары, оның iшiнде 
оның филиалының басшысы 
немесе оның орынбасары, сон-
дай-ақ лицензияланатын қызмет 
түрiн жүзеге асыратын жеке 
тұлға үшін жоғары техникалық 
бiлiмi, жарушының бiрыңғай 
кiтап шасының бар екені туралы 
ақпаратты қамтитын осы бiлiк-
тiлiк талаптары мен қосымшаға 
сəйкес мəлiметтер нысаны

(Соңы 23-бетте) 
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2. тиiстi техникалық бiлiмi, 
жарушының бiрыңғай 
кiтапшасы, мамандығы 
бойынша кемiнде бiр 
жыл жұмыс өтiлi бар, 
өнеркəсiптiк қауiпсiздiк 
саласындағы уəкiлеттi 
орган аттестаттаған тиісті 
оқу ұйымында өнеркəсiптiк 
қауiпсiздiк қағидаларын 
оқудан жəне бiлiмiн тек-
серуден өткен бiлiктi ма-
мандар

тиiстi техникалық бiлiмi, 
жарушының бiрыңғай кiтапшасы, 
мамандығы бойынша кемiнде бiр 
жыл жұмыс өтiлi бар, өнеркəсiптiк 
қауiпсiздiк саласындағы уəкiлеттi 
орган аттестаттаған тиісті оқу 
ұйымында өнеркəсiптiк қауiпсiздiк 
қағидаларын оқудан жəне 
бiлiмiн тексеруден өткен бiлiктi 
мамандардың бар екені тура-
лы ақпаратты қамтитын осы 
бiлiктiлiк талаптарына қосымшаға 
сəйкес мəлiметтер нысаны

3. меншiк құқығындағы 
қоршалған, оқшауланған, 
қолданыстағы норма-
тивтерде көзделгендей 
тұрғын үйлер мен 
өндiрiстiк объектiлерден 
қауiпсiз қашықтықта 
орналасқан, өнеркəсiптiк 
қауiпсiздiк талаптарына 
жауап беретiн жарылғыш 
жəне пиротехникалық 
(азаматтықты қоспағанда) 
заттарды жəне олар 
қолданылып жасалған 
бұйымдарды сақтауға 
арналған арнайы 
жабдықталған қойма

меншiк құқығындағы қоршалған, 
оқшауланған, қолданыстағы 
нормативтерде көзделгендей 
тұрғын үйлер мен өндiрiстiк 
объектiлерден қауiпсiз 
қашықтықта орналасқан, 
өнеркəсiптiк қауiпсiздiк та-
лаптарына жауап беретiн 
жарылғыш жəне пиротехникалық 
(азаматтықты қоспағанда) зат-
тарды жəне олар қолданылып 
жасалған бұйымдарды сақтауға 
арналған арнайы жабдықталған 
қойманың бар екені тура-
лы ақпаратты қамтитын осы 
бiлiктiлiк талаптарына қосымшаға 
сəйкес мəлiметтер нысаны

4. күзет қызметi 
субъектісімен жасалған, 
атыс қаруын қолдана 
отырып, арнайы 
жабдықталған қойманы 
күзетуге арналған шарт

арнайы жабдықталған қойма 
иесі мен күзет қызметi субъектісі 
арасында жасалған, атыс 
қаруын қолдана отырып күзетуге 
арналған шарттың бар екені 
туралы ақпаратты қамтитын 
осы біліктілік талаптарына 
қосымшаға сəйкес мəліметтер 
нысаны (ұйымның атауы жəне 
БСН, жеке күзет ұйымы үшін 
күзет қызметіне арналған лицен-
зия нөмірі, берілген күні)

күзету қызметіне 
арналған лицензияны 
өнеркəсіптік қауіпсіздік 
саласындағы уəкілетті 
орган «Е-лицензиялау» 
мемлекеттік деректер 
базасы» ақпараттық 
жүйесінен алады

4. Жарылғыш жəне пиротехникалық (азаматтықты қоспағанда) заттар мен олар 
қолданылып жасалған бұйымдарды меншікті өндiрiстiк қажеттіліктер үшiн сатып алу 

жөнiндегi кiшi қызмет түрi үшiн
1. заңды тұлға басшысы 

немесе оның орынба-
сары, оның iшiнде оның 
филиалының басшысы 
немесе оның орынбасары, 
сондай-ақ лицензиялана-
тын қызмет түрiн жүзеге 
асыратын жеке тұлға үшін 
жоғары техникалық бiлiмi, 
жарушының бiрыңғай 
кiтапшасы

заңды тұлға басшысы немесе 
оның орынбасары, оның iшiнде 
оның филиалының басшысы не-
месе оның орынбасары, сондай-
ақ лицензияланатын қызмет 
түрiн жүзеге асыратын жеке 
тұлға үшін жоғары техникалық 
бiлiмi туралы дипломының жəне 
лауазымға тағайындалуы тура-
лы бұйрығының, жарушының 
бiрыңғай кiтапшасының бар екені 
туралы ақпаратты қамтитын осы 
бiлiктiлiк талаптарына қосымшаға 
сəйкес мəлiметтер нысаны

2. тиiстi техникалық бiлiмi, 
жарушының бiрыңғай 
кiтапшасы, мамандығы 
бойынша кемiнде бiр 
жыл жұмыс өтiлi бар, 
өнеркəсiптiк қауiпсiздiк 
саласындағы уəкiлеттi 
орган аттестаттаған тиісті 
оқу ұйымында өнеркəсiптiк 
қауiпсiздiк қағидаларын 
оқудан жəне бiлiмiн тек-
серуден өткен бiлiктi ма-
мандар

тиiстi техникалық бiлiмi, 
жарушының бiрыңғай кiтапшасы, 
мамандығы бойынша кемiнде бiр 
жыл жұмыс өтiлi бар, өнеркəсiптiк 
қауiпсiздiк саласындағы уəкiлеттi 
орган аттестаттаған тиісті оқу 
ұйымында өнеркəсiптiк қауiпсiздiк 
қағидаларын оқудан жəне 
бiлiмiн тексеруден өткен бiлiктi 
мамандардың бар екені тура-
лы ақпаратты қамтитын осы 
бiлiктiлiк талаптарына қосымшаға 
сəйкес мəлiметтер нысаны

3. меншiк құқығындағы не-
месе өзге заңды негiздегi 
қоршалған, оқшауланған, 
қолданыстағы норма-
тивтерде көзделгендей 
тұрғын үйлер мен 
өндiрiстiк объектiлерден 
қауiпсiз қашықтықта 
орналасқан, өнеркəсiптiк 
қауiпсiздiк талаптарына 
жауап беретiн жарылғыш 
жəне пиротехникалық 
(азаматтықты қоспағанда) 
заттарды жəне олар 
қолданылып жасалған 
бұйымдарды сақтауға 
арналған арнайы 
жабдықталған қойма

меншiк құқығындағы не-
месе өзге заңды негiздегi 
қоршалған, оқшауланған, 
қолданыстағы нормативтер-
де көзделгендей тұрғын үйлер 
мен өндiрiстiк объектiлерден 
қауiпсiз қашықтықта орналасқан, 
өнеркəсiптiк қауiпсiздiк та-
лаптарына жауап беретiн 
жарылғыш жəне пиротехникалық 
(азаматтықты қоспағанда) зат-
тарды жəне олар қолданылып 
жасалған бұйымдарды сақтауға 
арналған арнайы жабдықталған 
қойманың бар екені тура-
лы ақпаратты қамтитын осы 
бiлiктiлiк талаптарына қосымшаға 
сəйкес мəлiметтер нысаны

1) өнеркəсіптік 
қауіпсіздік 
саласындағы уəкілетті 
орган ЖМТМАБ 
ақпараттық жүйесінен 
алады;
2) жалға алу, кіші жалға 
алу шарты бойынша, 
сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының 
заңнамасында 
көзделген өзге де 
негіздер бойынша 
үй-жайға қоныстануға 
құқық беретін шарт-
ты ұсынған жағдайда 
мəлімет нысаны 
түрінде ұсынылады

4. күзет қызметi 
субъектісімен жасалған, 
атыс қаруын қолдана 
отырып, арнайы 
жабдықталған қойманы 
күзетуге арналған шарт

арнайы жабдықталған қойма 
иесі мен күзет қызметi субъектісі 
арасында жасалған, атыс 
қаруын қолдана отырып күзетуге 
арналған шарттың болуы ту-
ралы ақпаратты қамтитын 
осы біліктілік талаптарына 
қосымшаға сəйкес мəліметтер 
нысаны (жеке күзет ұйымы үшін 
ұйымның атауы жəне БСН, күзет 
қызметіне арналған лицензия 
нөмірі, берілген күні)

5. Жарылғыш жəне пиротехникалық (азаматтықты қоспағанда) заттар мен олар 
қолданылып жасалған бұйымдарды сақтау жөнiндегi кiшi қызмет түрi үшiн

1. меншік құқығындағы неме-
се өзге де заңды негіздегі, 
өнеркəсіптік қауіпсіздік та-
лаптарына жауап беретін, 
жарылғыш материалдар 
қоймасының бар болуы

жарылғыш материалдар қоймасы 
паспортының көшірмесі жəне 
жалға алу шартының (жалға 
алынған жағдайда) көшірмесі

2. күзет қызметі 
субъектісімен жасалған, 
атыс қаруын қолдана оты-
рып жүзеге асырылатын 
жарылғыш материалдар 
қоймасының əскериленген 
күзетінің болуы

күзет қызметінің субъектісі жүзеге 
асыратын, жарылғыш материал-
дар қоймасын əскерилендірілген 
күзетуге арналған шарттың бар 
екені туралы ақпаратты қамти-
тын осы біліктілік талаптарына 
қосымшаға сəйкес мəліметтер 
нысаны

3 заңды тұлғаның 
кəсіпкерлік субектісі 
ретінде тіркелуі

заңды тұлғаның кəсіпкерлік 
субъектісі ретінде тіркелуі ту-
ралы ақпаратты қамтитын осы 
біліктілік талаптарына қосымшаға 
сəйкес мəліметтер нысаны

Мəліметті өнеркəсіптік 
қауіпсіздік саласын-
дағы уəкілетті орган 
«Заңды тұлғалар» 
мемлекеттік деректер 
базасынан алады 

Жарылғыш жəне пиротехникалық (азаматтықты қоспағанда) заттар мен олар 
қолданылып жасалған бұйымдарды əзiрлеу, өндiру, сатып алу, өткiзу, сақтау жөнiндегi 
қызметтi жүзеге асыру үшін қойылатын бiлiктiлiк талаптары мен оларға сəйкестiктi 

растайтын құжатта р тiзбесiне қосымша

Жарылғыш жəне пиротехникалық (азаматтықты қоспағанда) заттар мен олар 
қолданылып жасалған бұйымдарды əзiрлеу, өндiру, сатып алу жəне өткiзу жөнiндегi 
қызметтi жүзеге асыру үшін қойылатын бiлiктiлiк талаптары мен оларға сəйкестiктi 

растайтын құжаттар тiзбесiне мəлiметтер нысаны

1. Жарылғыш жəне пиротехникалық (азаматтықты қоспағанда) заттар мен олар қолданылып 
жасалған бұйымдарды əзiрлеу жөнiндегi кiшi қызмет түрi үшiн мыналардың болуы:

1) заңды тұлға басшысы немесе оның орынбасары, оның iшiнде оның филиалының бас-
шысы немесе оның орынбасары, сондай-ақ лицензияланатын қызмет түрiн жүзеге асыратын 
жеке тұлға үшін жоғары техникалық бiлiмi, жарушының бiрыңғай кiтапшасы:

тегi, аты, əкесiнiң аты (бар болған жағдайда) ________________________;
лауазымы ____________ _________________________________________;
тағайындау туралы бұйрықтың нөмiрi мен күнi ______________________;
бiлiмi бойынша мамандығы ______________________________________;
жоғарғы техникалық бiлiмi туралы дипломның нөмiрi мен берiлген күнi 
___________________________________________________________________;
дипломды берген жоғары оқу орнының атауы _________________;
жарушының бiрыңғай кiтапшасының нөмiрi мен берiлген күнi________;
жарушының бiрыңғай кiтапшасын берген ұйымның атауы_____________;
2) тиiстi техникалық бiлiмi, жарушының бiрыңғай кiтапшасы, мамандығы бойынша кемiнде 

бiр жыл жұмыс өтiлi бар, өнеркəсiптiк қауiпсiздiк саласындағы уəкiлеттi орган аттестаттаған 
тиісті оқу ұйымында өнеркəсiптiк қауiпсiздiк қағидаларын оқудан жəне бiлiмiн тексеруден 
өткен бiлiктi мамандар:

тегi, аты, əкесiнiң аты (бар болған жағдайда) ________________________;
лауазымы _____________________________________________________;
тағайындау туралы бұйрықтың нөмiрi мен қол қойылған күнi__________;
мамандығы бойынша жұмыс өтiлi _________________________________;
бiлiмi бойынша мамандығы ______________________________________;
техникалық бiлiмi туралы дипломның нөмiрi мен берiлген күнi ________;
дипломды берген оқу орнының атауы ______________________________;
жарушының бiрыңғай кiтапшасының нөмiрi мен берiлген күнi_________;
жарушының бiрыңғай кiтапшасын берген ұйымның атауы____________;
өнеркəсiптiк қауiпсiздiк қағидаларын оқудан жəне бiлiмiн тексеруден өткенi туралы куəлiктiң 

немесе хаттаманың нөмiрi мен берiлген күнi ________;
өнеркəсiптiк қауiпсiздiк қағидаларын оқудан жəне бiлiмiн тексеруден өткенi туралы куəлiктi 

немесе хаттаманы берген ұйымның атауы ___________;
3) меншiк құқығындағы немесе өзге заңды негiздегi қоршалған, оқшауланған қолданыстағы 

нормативтерде көзделген тұрғын үйлер мен өндiрiстiк объектiлерден қауiпсiз қашықтықта 
орналасқан, өнеркəсiптiк қауiпсiздiк талаптарына жауап беретiн жəне: 

мамандандырылған өндiрiстiк ғимаратты___________________________;
арнайы жабдықталған қойманы ___________________________________;
жұмысшы персоналды орналастыруға арналған қызметтiк үй-жайды қамтитын өндiрiстiк-

техникалық базасы _________________________________;
жылжымайтын мүлiктiң кадастрлық нөмiрi (орналасқан жері)_________;
егер өзге заңды негiзде болатын жағдайда, шарттың нөмiрi мен шартқа қол қойылған күнi 

____________________________________________________;
шарт жасалған ұйымның атауы ___________________________________;
қоршаудың, оқшаулаудың болуы, тұрғын жəне өндiрiстiк объектiлерден қашықтығы туралы 

ақпарат, метрде _____________________________________;
4) ұйымның басшысы бекiткен жарылғыш жəне пиротехникалық (азаматтықты қоспағанда) 

заттар мен олар қолданылып жасалған бұйымдардың тəжiрибелiк үлгiсiн əзiрлеу жөнiндегi 
жұмыстарды қауiпсiз жүргiзу жөнiндегi нұсқаулық:

ұйымның басшысы бекiткен жарылғыш жəне пиротехникалық (азаматтықты қоспағанда) 
заттар мен олар қолданылып жасалған бұйымдардың тəжiрибелiк үлгiсiн əзiрлеу жөнiндегi 
жұмыстарды қауiпсiз жүргiзу жөнiндегi нұсқаулықтың бар екені туралы ақпарат

__________________________________________________________________;
5) күзет қызметі субъектісімен жасалған, атыс қаруын қолдана отырып өндірістік-техникалық 

базаны күзетуге арналған шарт:
өндірістік-техникалық базаны күзетуге арналған шарттың нөмірі мен қол қою күні
 ________________________________________________________;
шарт жасалған күзет қызметі субъектісінің атауы жəне БСН (жеке күзет ұйымы үшін ли-

цензия нөмірі жəне берілген күні) 
2. Жарылғыш жəне пиротехникалық (азаматтықты қоспағанда) заттар мен олар қолданылып 

жасалған бұйымдарды өндiру жөнiндегi кiшi қызмет түрi үшiн мыналардың болуы:
1) заңды тұлға басшысы немесе оның орынбасары, оның iшiнде оның филиалының бас-

шысы немесе оның орынбасары, сондай-ақ лицензияланатын қызмет түрiн жүзеге асыратын 
жеке тұлға үшін жоғары техникалық бiлiмi, жарушының бiрыңғай кiтапшасы:

тегi, аты, əкесiнiң аты (бар болған жағдайда) ________________________;
лауазымы _____________________________________________________;
тағайындау туралы бұйрықтың нөмiрi мен күнi ______________________;
бiлiмi бойынша мамандығы ______________________________________;
жоғарғы техникалық бiлiмi туралы дипломның нөмiрi мен берiлген күнi 
___________________________________________________________________;
дипломды берген жоғары оқу орнының атауы _______________________;
жарушының бiрыңғай кiтапшасының нөмiрi мен берiлген күнi_________;
жарушының бiрыңғай кiтапшасын берген ұйымның атауы____________;
2) тиiстi техникалық бiлiмi, жарушының бiрыңғай кiтапшасы, мамандығы бойынша кемiнде 

бiр жыл жұмыс өтiлi бар, өнеркəсiптiк қауiпсiздiк саласындағы уəкiлеттi орган аттестаттаған 
тиісті оқу ұйымында өнеркəсiптiк қауiпсiздiк қағидаларын оқудан жəне бiлiмiн тексеруден өткен:

жабдықтарды, механизмдердi, құрылғыларды, жарақтарды, көлiктi, бақылау-өлшеу аспап-
тары мен автоматиканы пайдалануды жəне оларға техникалық қызмет көрсетудi;

еңбек қауiпсiздiгiн, технологиялық регламенттiң орындалуын, периметр мен қоршаған 
ортаның қорғалуын бақылауды;

метрологиялық қамтамасыз етудi, кiру бақылауы мен дайын өнiм сапасын қамтамасыз 
ететiн бiлiктi мамандар:

тегi, аты, əкесiнiң аты (бар болған жағдайда) ________________________;
лауазымы ______________________________________________________;
тағайындау туралы бұйрықтың нөмiрi мен қол қойылған күнi__________;
мамандығы бойынша жұмыс өтiлi _________________________________;
бiлiмi бойынша мамандығы ______________________________________;
техникалық бiлiмi туралы дипломның нөмiрi мен берiлген күнi________;
дипломды берген оқу орнының атауы _____________________________;
жарушының бiрыңғай кiтапшасының нөмiрi мен берiлген күнi_________;
жарушының бiрыңғай кiтапшасын берген ұйымның атауы ____________;
өнеркəсiптiк қауiпсiздiк қағидаларын оқудан жəне бiлiмiн тексеруден өткенi туралы куəлiктiң 

немесе хаттаманың нөмiрi мен берiлген күнi ________;
өнеркəсiптiк қауiпсiздiк қағидаларын оқудан жəне бiлiмiн тексеруден өткенi туралы куəлiктi 

немесе хаттаманы берген ұйымның атауы ____________;
қызметтердi құру жəне (немесе) жауапты тұлғаларды тағайындау туралы бұйрықтардың 

нөмiрi мен қол қойылған күнi_____________________________;
3) ұйымның басшысы бекiткен жарылғыш жəне пиротехникалық (азаматтықты қоспағанда) 

заттарды дайындауға арналған технологиялық процестiң регламентi мен жұмыстарды қауiпсiз 
жүргiзу жөнiндегi нұсқаулық:

ұйымның басшысы бекiткен жарылғыш жəне пиротехникалық (азаматтықты қоспағанда) 
заттарды дайындауға арналған технологиялық процестiң регламентi мен жұмыстарды қауiпсiз 
жүргiзу жөнiндегi нұсқаулықтың бар екені туралы ақпарат ________________________________;

4) меншiк құқығындағы немесе өзге заңды негiздегi қоршалған, оқшауланған қолданыстағы 
нормативтерде көзделген тұрғын үйлер мен өндiрiстiк объектiлерден қауiпсiз қашықтықта 
орналасқан, өнеркəсiптiк қауiпсiздiк талаптарына жауап беретiн жəне: 

мамандандырылған өндiрiстiк ғимаратты; 
арнайы жабдықталған қойманы __________________________________;
жұмысшы персоналды орналастыруға арналған қызметтiк үй-жайды қамтитын 
___________________________________________________________;
жылжымайтын мүлiктiң кадастрлық нөмiрi (орналасқан жері) _________;
егер өзге заңды негiзде болған жағдайда, шарттың нөмiрi мен қол қойылған күнi 
_______________________________________________________;
шарт жасалған ұйымның атауы ___________________________________;
қоршаудың, оқшалаудың болуы, тұрғын жəне өндiрiстiк объектiлерден қашықтығы туралы 

ақпарат, метрде _____________________________________;
5) күзет қызметi субъектісімен жасалған, атыс қаруын қолдана отырып, өндірістік-техникалық 

базаны күзетуге арналған шарт:

(Соңы. Басы 22-бетте) өндiрiстiк-техникалық базаны күзетуге арналған шарттың нөмiрi мен қол қойылған күнi 
______________________________________________________;
шарт жасалған күзет қызметі субъектісінің атауы жəне БСН
 (жеке күзет ұйымы үшін лицензия нөмірі жəне берілген күні)
________________________________________________________________.
3. Жарылғыш жəне пиротехникалық (азаматтықты қоспағанда) заттар мен олар қолданылып 

жасалған бұйымдарды сатып алу жəне өткiзу жөнiндегi кiшi қызмет түрi үшiн мыналардың болуы:
1) заңды тұлға басшысы немесе оның орынбасары, оның iшiнде оның филиалының бас-

шысы немесе оның орынбасары, сондай-ақ лицензияланатын қызмет түрiн жүзеге асыратын 
жеке тұлға үшін жоғары техникалық бiлiмi, жарушының бiрыңғай кiтапшасы:

тегi, аты, əкесiнiң аты (бар болған жағдайда) ________________________;
лауазымы ______________________________________________________;
тағайындау туралы бұйрықтың нөмiрi мен берiлген күнi______________;
бiлiмi бойынша мамандығы ______________________________________;
жоғарғы техникалық бiлiмi туралы дипломның нөмiрi мен берiлген күнi 
___________________________________________________________________;
дипломды берген жоғары оқу орнының атауы _______________________;
жарушының бiрыңғай кiтапшасының нөмiрi мен берiлген күнi_________;
жарушының бiрыңғай кiтапшасын берген ұйымның атауы____________;
2) тиiстi техникалық бiлiмi, жарушының бiрыңғай кiтапшасы, мамандығы бойынша кемiнде 

бiр жыл жұмыс өтiлi бар, өнеркəсiптiк қауiпсiздiк саласындағы уəкiлеттi орган аттестаттаған 
тиісті оқу ұйымында өнеркəсiптiк қауiпсiздiк қағидаларын оқудан жəне бiлiмiн тексеруден 
өткен бiлiктi мамандар:

тегi, аты, əкесiнiң аты (бар болған жағдайда) ________________________;
лауазымы _____________________________________________________;
тағайындау туралы бұйрықтың нөмiрi мен қол қойылған күнi__________;
мамандығы бойынша жұмыс өтілі ________________________________;
бiлiмi бойынша мамандығы _____________________________________;
техникалық бiлiмi туралы дипломның нөмiрi мен берiлген күнi ________;
дипломды берген жоғары оқу орнының атауы _______________________;
жарушының бiрыңғай кiтапшасының нөмiрi мен берiлген күнi_________;
жарушының бiрыңғай кiтапшасын берген ұйымның атауы ____________;
өнеркəсiптiк қауiпсiздiк қағидаларын оқудан жəне бiлiмiн тексеруден өткенi туралы куəлiктiң 

немесе хаттаманың нөмiрi мен берiлген күнi ________;
өнеркəсiптiк қауiпсiздiк қағидаларын оқудан жəне бiлiмiн тексеруден өткенi туралы куəлiктi 

немесе хаттаманы берген ұйымның атауы ____________;
3) меншiк құқығындағы қоршалған, оқшауланған, қолданыстағы нормативтерде 

көзделгендей тұрғын үйлер мен өндiрiстiк объектiлерден қауiпсiз қашықтықта орналасқан, 
өнеркəсiптiк қауiпсiздiк талаптарына жауап беретiн жарылғыш жəне пиротехникалық 
(азаматтықты қоспағанда) заттарды жəне олар қолданылып жасалған бұйымдарды сақтауға 
арналған арнайы жабдықталған қойма:

жылжымайтын мүлiктiң кадастрлық нөмiрi (орналасқан жері)_________;
қоршаудың, оқшаулаудың болуы, тұрғын жəне өндiрiстiк объектiлерден қашықтығы туралы 

ақпарат, метрде _____________________________________;
4) күзет қызметі субъектісімен жасалған, атыс қаруын қолдана отырып, арнайы 

жабдықталған қойманы күзетуге арналған шарт:
өндiрiстiк-техникалық базаны күзету туралы шарттың нөмiрi мен қол қойылған күнi
_______________________________________________________;
шарт жасалған күзет қызметi субъектісінің атауы жəне БСН 
(жеке күзет ұйымы үшін лицензия нөмірі жəне берілген күні) 
_______________________________________________________________.
4. Жарылғыш жəне пиротехникалық (азаматтықты қоспағанда) заттар мен олар қолданылып 

жасалған бұйымдарды меншікті өндiрiстiк қажеттіліктер үшiн сатып алу жөнiндегi кiшi қызмет 
түрi үшiн мыналардың болуы:

1) заңды тұлға басшысының немесе оның орынбасарының, оның iшiнде оның филиалы 
басшысының немесе оның орынбасарының, сондай-ақ лицензияланатын қызмет түрiмен 
айналысатын жеке тұлғаның жоғары техникалық бiлiмi, жарушының бiрыңғай кiтапшасы 
(пиротехникалық (азаматтықты қоспағанда) заттарды жəне олар қолданылып жасалған 
бұйымдарды меншікті өндірістік қажеттіліктері үшiн сатып алатын шаруашылық субъектiлері 
үшiн осы тармақ бойынша мынадай мəлiметтер ұсыну талап етіледi):

тегi, аты, əкесiнiң аты (бар болған жағдайда) ________________________;
лауазымы ______________________________________________________;
тағайындау туралы бұйрықтың нөмiрi мен берiлген күнi ______________;
мамандығы бойынша жұмыс өтілі _________________________________;
бiлiмi бойынша мамандығы ______________________________________;
жоғарғы техникалық бiлiмi туралы дипломның нөмiрi мен берiлген күнi 
____________________________________________________________________;
дипломды берген жоғары оқу орнының атауы _______________________;
жарушының бiрыңғай кiтапшасының нөмiрi мен берiлген күнi_________;
жарушының бiрыңғай кiтапшасын берген ұйымның атауы____________;
2) тиiстi техникалық бiлiмi, жарушының бiрыңғай кiтапшасы, мамандығы бойынша кемiнде 

бiр жыл жұмыс өтiлi бар, өнеркəсiптiк қауiпсiздiк саласындағы уəкiлеттi орган аттестаттаған 
тиісті оқу ұйымында өнеркəсiптiк қауiпсiздiк қағидаларын оқудан жəне бiлiмiн тексеруден өткен 
бiлiктi мамандар (пиротехникалық (азаматтықты қоспағанда) заттарды жəне олар қолданылып 
жасалған бұйымдарды меншікті өндірістік қажеттіліктері үшiн алатын шаруашылық субъектiлер 
үшiн осы тармақ бойынша мəлiметтер ұсыну қажет етiлмейдi):

тегi, аты, əкесiнiң аты (бар болған жағдайда) ________________________;
лауазымы ______________________________________________________;
тағайындау туралы бұйрықтың нөмiрi мен берiлген күнi ______________;
мамандығы бойынша жұмыс өтілі _________________________________;
бiлiмi бойынша мамандығы ______________________________________;
техникалық бiлiмi туралы дипломның нөмiрi мен берiлген күнi 
___________________________________________________________________;
дипломды берген жоғары оқу орнының атауы _______________________;
жарушының бiрыңғай кiтапшасының нөмiрi мен берiлген күнi_________;
жарушының бiрыңғай кiтапшасын берген ұйымның атауы____________;
өнеркəсiптiк қауiпсiздiк қағидаларын оқудан жəне бiлiмiн тексеруден өткен туралы куəлiктiң 

немесе хаттаманың нөмiрi мен берiлген күнi__________________________
______________________________________;
өнеркəсiптiк қауiпсiздiк қағидаларын оқудан жəне бiлiмiн тексеруден өткен туралы куəлiктi 

немесе хаттаманы берген ұйымның атауы __________________________________________
__________________________;

3) меншiк құқығындағы немесе өзге заңды негiздегi қоршалған, оқшауланған, қолданыстағы 
нормативтерде көзделгендей тұрғын үйлер мен өндiрiстiк объектiлерден қауiпсiз 
қашықтықта орналасқан, өнеркəсiптiк қауiпсiздiк талаптарына жауап беретiн жарылғыш 
жəне пиротехникалық (азаматтықты қоспағанда) заттарды жəне олар қолданылып жасалған 
бұйымдарды сақтауға арналған арнайы жабдықталған қойма:

жылжымайтын мүлiктiң кадастрлық нөмiрi (орналасқан жері) _________;
егер өзге заңды негiзде болған жағдайда, шарттың нөмiрi мен қол қойылған күнi _______

________________________________________________;
шарт жасалған ұйымның атауы ___________________________________;
қоршаудың, оқшалаудың болуы, тұрғын жəне өндiрiстiк объектiлерден қашықтығы туралы 

ақпарат, метрде _____________________________________;
4) күзет қызметі субъектісімен жасалған, атыс қаруын қолдана отырып, арнайы 

жабдықталған қойманы күзетуге арналған шарт:
өндiрiстiк-техникалық базаны күзету туралы шарттың нөмiрi мен қол қойылған күнi _____

_________________________________________________;
шарт жасалған, күзет қызметi субъектісінің атауы жəне БСН 
(жеке күзет ұйымы үшін лицензия нөмірі жəне берілген күні) 
_________________________________________________________________.
5. Жарылғыш жəне пиротехникалық (азаматтықты қоспағанда) заттар мен олар қолданылып 

жасалған бұйымдарды меншікті өндiрiстiк қажеттіліктер үшiн сақтау жөнiндегi кiшi қызмет түрi 
үшiн мыналардың болуы:

1) өнеркəсіптік қауіпсіздік талаптарына жауап беретін меншік құқығындағы немесе өзге де 
заңды негіздегі жарылғыш материалдарды сақтау орны (орналасқан жері):

жылжымайтын мүлiктiң кадастрлық нөмiрi (орналасқан жері) _________;
жалға алған жағдайда шарттың нөмірі жəне шартқа қол қою күні 
__________________________________________________________________;
шарт жасалған ұйымның атауы ___________________________________;
2) қойма иесі мен күзет қызметі субъектісі арасында жасалған, атыс қаруын қолдана оты-

рып күзетуге арналған шарт: 
жарылғыш материалдардың қоймасын күзетуге арналған шарттың нөмірі жəне қол қойылған 

күні______________________________________________;
күзет қызметі субъектісіне арналған лицензияның сериясы, нөмірі, берілген күні
_______________________________________________________;
3) заңды тұлғаның атауы жəне БСН.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 26 қаң-
тарда желтоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №14742 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 9 желтоқсан           №852            Астана қаласы

«Инвестицияларды мемлекеттік қолдаудың кейбір 
мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы 

Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 30 
қарашадағы № 1133 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 29 қазандағы Кəсіпкерлік Кодексінің 292-бабының 
1-тармағына жəне «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан 
Республикасы Заңының 16-бабына сəйкес бұйырамын:

1. «Инвестицияларды мемлекеттік қолдаудың кейбір мəселелері туралы» Қазақстан 
Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2015 жылғы 30 қарашадағы № 1113 
бұйрығына (Нормативтiк құқықтық актiлердi мемлекеттiк тіркеу тізілімінде № 12572 болып 
тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 13 қаңтарда жарияланған) 
мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген инвестициялық преференцияларды беруге арналған 
өтінімнің нысаны осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген инвестициялық жобаның бизнес-жоспарын жасау бой-
ынша талаптарында:

4-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) шикізатты, материалдар мен жабдықтарды жеткізу: 
пайдаланатын шикізат пен материалдар түрлерінің тізбесі;
Қазақстан Республикасы мен Еуразиялық Экономикалық Одақ елдерінің аумағында 

өндірістің бар болуын есепке ала отырып, шикізат пен материалдар (отандық жəне импорттық) 
нарығын талдау (осы шикізат пен материалдардың импорты болған кезде толтырылады);

пайдаланылатын шикізат пен материалдардың атауы мен көлемін көрсете отырып, 
инвестициялық жоба шеңберінде жабдықта шығарылатын дайын өнім бірлігінің өндірісіне 
импортталатын шикізат пен материалдар шығыстарының орташа нормасы;

қажетті технологиялық жабдықтардың тізбесі;
технологиялық жабдықтың жаңалығы (жабдықтың шығарылған күні мен моделі);
инвестициялық преференцияларды беруге арналған өтінімді ұсынған заңды тұлғамен 

шарттық қатынастың бар болуын көрсете отырып, технологиялық жабдық пен шикізатты 
жеткізушілер;

көліктік шығыстарды, монтаждау жəне іске қосу-реттеу жұмыстарын есепке ала отырып, 
технологиялық жабдықтың құны.».

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Инвестициялар 
комитеті:

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

күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін қағаз жəне электрондық түрде 
мерзімді баспа басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми 
жариялауға, сондай-ақ Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкіне жіберуді;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің ин-
тернет-ресурсында орналастыруды;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің 
Заң департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген 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 күннен бастап қолданысқа енгізіледі жəне 2016 
жылғы 26 желтоқсаннан бастап туындаған қатынастарға қолданылады.

 Қазақстан Республикасының  Инвестициялар 
жəне даму министрі Ж. ҚАСЫМБЕК

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің төрағасы _____________ Н. Айдапкелов 
2016 жылғы 14 желтоқсан 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
2016 жылғы 9 желтоқсандағы №852 бұйрығына қосымша

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
2015 жылғы 30 қарашадағы №1133 бұйрығына 1-қосымша

нысан
Инвестициялық преференцияларды беруге арналған өтінім

1. Қазақстан Республикасының 
заңды тұлғасы туралы мəліметтер

1. Қазақстан Республикасының заңды 
тұлғасының атауы

2. Қазақстан Республикасы заңды 
тұлғасының тіркеуден (қайта 
тіркеуден) өткені туралы ақпарат 
(күні, негіздемесі)

3. Орналасқан жері: заңды мекенжайы 
нақты мекенжайы

4. Бизнес сəйкестендіру нөмірі (БСН)
5. Қазақстан Республикасы заңды 

тұлғасының басшысы
______________________________________
(тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда)
_____________________________________ 

(телефон, факс, электрондық поштасы)
6. Қазақстан Республикасы заңды 

тұлғасының бас бухгалтері
______________________________________ 
(тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда)
_____________________________________ 

(телефон, факс, электрондық поштасы)
7. Инвестициялық жобаның менеджері ______________________________________ 

(тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда)
______________________________________ 

(телефон, факс, электрондық поштасы)
2. Инвестициялық жоба туралы мəліметтер

8. Инвестициялық жобаның атауы _____________________________________ 
9. Инвестициялық жобаны іске асы-

ру орны
_____________________________________ 

10. Инвестициялау үшін таңдалған 
қызметтің басым түрі(лері) (эконо-
микалық қызмет түрлерінің жалпы 
жіктеуші сыныптарының деңгейінде)

11. Қосылған құн салығын есепке ал-
май заңды тұлғаның тіркелген ак-
тивтерге инвестициялардың көлемі 
(инвестициялық преферецияларды 
беруге арналған өтінімді берілген 
күнтізбелік жылында пайдалануға

__________________________________ 
(теңге)

енгізілген жəне (немесе) келе-
шек кезенде пайдалануға енгізіліп 
жатқан тіркелген активтер бойынша 
шығындар ескеріледі)

12. Жобаны қаржыландыру көздері, 
мыналардың болуы:
1) меншік қаражаты 
2) қарыз қаражаты 
3) бюджеттік қаражат 

1) _____________________________________
     (меншік қаражатының болуын растайтын         
                       құжаттың атауы, №, күні)
2) ____________________________________
                   (жобаны қаржыландыру 
                      көздерін белгілейтін
               құжаттың атауы, №, күні, кредитор)
3) _____________________________
          (бюджеттік қаражаттарын 
                  қаржыландыруды
      растайтын құжаттың атауы, №, күні)

3. Жобаны іске асыру үшін қажетті инвестициялық преференциялар*
13. 1) технологиялық жабдықтың, оның 

жинақтауыштарының;
2) технологиялық жабдыққа 
қосалқы бөлшектердің, шикізат пен 
материалдардың импорты кезінде 
кеден баждарын төлеуден босату 

1) _______________________________
              (жеңілдетілген сома)
2) _____________________________ 
                (жеңілдетілген сома)

13-1 Шикізат пен (немесе) 
материалдардың импорты кезінде 
қосылған құн салығын төлеуден 
босату

____________________________________ 
(жеңілдетілген сома)

14. Кедендік тазарту жүргізу орны
15. Мемлекеттік заттай грант _______________________________________

  (алдын ала келісуді растайтын құжаттар)
16. Жер салығы бойынша жеңілдіктер** ________________________________

(мерзімі)
17. Мүлік салығы бойынша 

жеңілдіктер**
_______________________________________

(мерзімі)
18. Корпоративтік табыс салығы бойын-

ша жеңілдіктер**
______________________________

(мерзімі)
19. Инвестициялық субсидия*** ____________________________

                 (мың теңге)

Қосылған құн салығын жəне акциздерді есеп-
ке алмай, құрылыс-монтаждау жұмыстарына 
жəне жабдықты сатып алуға жұмсалған сома 
көрсетіледі

20. Шетелдік жұмыс күшінің саны***, 
оның ішінде (инвестициялық пре-
ференцияларды беруге арналған 
өтінімге қосымша):
1) басшылар,
2) жоғары білімі бар мамандар,
3) білікті жұмысшылар

1) _____________________________
                       (адам саны)
2) _____________________________
                       (адам саны)
3) ____________________________
                          (адам саны)

 Ескертпе:
 * қажеттілігі болған жағдайда толтырылады;
 ** инвестициялық басым жобаны немесе инвестициялық стратегиялық жобаны іске асы-

ратын заңды тұлғаға арналған. 
***инвестициялық басым жобаны іске асыратын заңды тұлғаға арналған;
 4. Инвестициялық жоба бойынша жұмыс бағдарламасы
______________________________________________________________ 
                                                         (атауы) 
Инвестордың атауы: ____________________________________________

1-бөлім: тіркелген активтерге инвестициялар, мың теңге
Шығын 
баптары

Растайтын құжаттар Тіркелген 
активтерді 
пайдалануға 
беру күні

Күнтізбелік жыл Барлығы
контра-
гент

№ күні 1-жарты-
жылдық

2-жарты-
жылдық

Жыл 
бойынша 
жиыны

1-бөлім 
бойынша 
жиыны:

2-бөлім: 
технологиялық жабдыққа қосалқы бөлшектер, шикізат жəне материалдар импорты, саны*
Шығын 
баптары

Растайтын құжаттар Өлшем 
бірлігі

Игеру кезеңі Барлығы
контр-
агент

№ күні 1-жарты-
жылдық

2-жарты-
жылдық

Жыл бойын-
ша жиыны

1. Қосалқы 
бөлшек-
тер, оның 
ішінде:

2. Шикізат, 
материал-
дар, оның 
ішінде:

2-бөлім 
бойынша 
жиыны:

3-бөлім. Өндірістік көрсеткіштер, заттай көріністегі саны
р/
н№ 

Тауарлардыңжұмыстар мен 
көрсетілетін қызметтердің атауы

күнтізбелік жыл Барлығы

1-жарты-
жылдық

2-жарты-
жылдық

Жыл бойын-
ша жиыны

3-бөлім бойынша жиыны
5. Еуразиялық Экономикалық Одақтың заңнамасына жəне (немесе) Қазақстан Республика-

сының заңнамасына сəйкес кеден баждарын салудан босатылатын, импортталатын 
технологиялық жабдық пен оның жиынтықтауыштарының, қосалқы бөлшектердің, шикізат пен 
материалдардың тізімі жəне көлемі*. 

№ Атауы ЕАЭО СЭҚ 
ТН

Өлшем
бірлігі

Саны Тауарларды бірдей жіктеуге 
мүмкіндік беретін 

құжаттар**
1.
2.

Жиыны
Ескертпе:
* қажеттілігі болған жағдайда толтырылады;
** тауарларды жіктеу бойынша ақпарат тауарлардың толық коммерциялық атауын, 

фирмалық атауын, негізгі техникалық, коммерциялық сипаттамаларын жəне өзге де ақпаратты, 
оның ішінде бұйымдардың фотосуреттерін, суреттерін, сызбаларын, паспорттарын жəне 
өтініш берген заңды тұлға басшысының қолымен жəне мөрімен куəландырылған басқа да 
құжаттарды қамтуы тиіс.

6. Инвестициялық басым жоба үшiн инвестициялық преференциялар 2016 жылғы 29 
қазандағы Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік кодексінінің 286-бабының 5-тармағының 
шарттары сақталған кезде беріледі. 

_____________________________________
(Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы 
басшысының тегі, аты, əкесінің аты (бар болған 
жағдайда)

 ____________________________
 (қолы, мөрі жəне күні)

Инвестициялық преференцияларды беруге арналған өтінімге қосымша

нысан
Тартылатын шетел жұмыс күші туралы мəлімет

№ Тегі, аты, 
əкесінің аты, 

(оның ішінде ла-
тын əріптерімен)

Туылған 
күні

Азаматтығы/ 
тұрғылықты 

елі

Төлқұжатының нөмірі, 
берілген күні мен бер-
ген орган (жеке басын 
куəландыратын құжат)

Тартылатын 
кезеңі (ай, жыл)

_____________________________________
(Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы 
басшысының тегі, аты, əкесінің аты (бар болған 
жағдайда)

 ____________________________
 (қолы, мөрі жəне күні)

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 27 жел-
тоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14585 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ 

2016 жылғы 9 желтоқсан            №853            Астана қаласы 

Кейбір бұйрықтардың күші жойылды деп тану туралы

«Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы 
27-бабының 2-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. Осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес кейбір бұйрықтардың күші жойылды деп танылсын. 
2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Азаматтық авиа-

ция комитеті:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген 

күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін қағаз жəне электрондық түрде 
мерзімді баспа басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми 
жариялауға, сондай-ақ Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкіне жіберуді;

3) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің интер-
нет-ресурсында орналастыруды;

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

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Инвестициялар жəне даму вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының
Инвестициялар жəне даму министрі Ж.ҚАСЫМБЕК

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының 
Денсаулық сақтау жəне 
əлеуметтік даму министрі 
___________ Т. Дүйсенова
2016 жылғы 13 желтоқсан

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
2016 жылғы 9 желтоқсандағы №853 бұйрығына қосымша

Күші жойылған кейбір бұйрықтардың тізбесі

1) «Əуе кемелеріне техникалық қызмет көрсету» кəсіби стандартын бекіту туралы Қазақстан 
Республикасы Көлік жəне коммуникация министрінің 2013 жылғы 20 қарашадағы № 910 бұйрығы 
(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8989 болып тіркелген 2014 
жылғы 19 ақпанда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған);

2) «Əуе қозғалысына қызмет көрсету» кəсіби стандартын бекіту туралы Қазақстан 
Республикасы Көлік жəне коммуникация министрінің 2013 жылғы 20 қарашадағы № 911 бұйрығы 
(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8995 болып тіркелген 2014 
жылғы 19 ақпанда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған);

3) «Жердегі қызмет көрсету» кəсіби стандартын бекіту туралы Қазақстан Республикасы 
Көлік жəне коммуникация министрінің 2013 жылғы 20 қарашадағы № 912 бұйрығы (нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8990 болып тіркелген ) 2014 жылғы 17 
ақпанда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған;

 4) «Əуе кемесін ұшуда пайдалану» кəсіби стандартын бекіту туралы Қазақстан 
Республикасы Көлік жəне коммуникация министрінің 2013 жылғы 20 қарашадағы № 913 бұйрығы 
(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8992 болып тіркелген 2014 
жылғы 19 ақпанда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған);

5) «Борттық қызмет көрсету» кəсіби стандартын бекіту туралы Қазақстан Республикасы 
Көлік жəне коммуникация министрінің 2013 жылғы 20 қарашадағы № 914 бұйрығы (нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8991 болып тіркелген 2014 жылғы 19 ақпанда 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған);

6) «Авиациялық қауіпсіздік» кəсіби стандартын бекіту туралы Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 20 қаңтардағы № 
25 бұйрығы (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10804 болып 
тіркелген 2015 жылғы 7 шілдеде «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған);

7) «Аэронавигациялық ақпаратпен қамтамасыз ету» кəсіби стандартын бекіту туралы 
Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін атқарушының 2015 
жылғы 20 қаңтардағы № 26 бұйрығы (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 10754 болып тіркелген 2015 жылғы 7 шілдеде «Əділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесінде жарияланған);

8) «Ұшулар мен авиациялық радиобайланысты радиотехникалық қамтамасыз ету» кəсіби 
стандартын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
міндетін атқарушының 2015 жылғы 20 қаңтардағы № 27 бұйрығы (нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10812 болып тіркелген 2015 жылғы 7 шілдеде 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған);

9) «Ұшуды авиациялық метеорологиялық қамтамасыз ету» кəсіби стандартын бекіту ту-
ралы Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін атқарушының 
2015 жылғы 20 қаңтардағы № 28 бұйрығы (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 10818 болып тіркелген 2015 жылғы 7 шілдеде «Əділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесінде жарияланған).

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 26 жел-
тоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14582 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 13 желтоқсан №855 Астана қаласы

«Қазақстан Республикасының кен орнын алғаш ашушы» 
омырауға тағатын құрмет белгісімен марапаттау туралы 

нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан 

Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар 
министрінің 2013 жылғы 27 наурыздағы № 88 бұйрығының 

күші жойылды деп тану туралы

«Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы 
27-бабының 2-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. «Қазақстан Республикасының кен орнын алғаш ашушы» омырауға тағатын құрмет 
белгісімен марапаттау туралы нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Премьер-
Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасы Индустрия жəне жаңа технологиялар 
министрінің 2013 жылғы 27 наурыздағы № 88 бұйрығының (нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8417 болып тіркелген, «Егемен Қазақстан» газетінде 2013 
жылғы 19 қазанда № 235 (28 174) болып жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

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

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

күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін қағаз жəне электрондық түрде 
мерзімді баспа басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми 
жариялауға, сондай-ақ Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкіне жіберуді;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің ин-
тернет-ресурсында орналастыруды; 

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің 
Заң департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың 
орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Инвестициялар жəне даму вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының Инвестициялар
жəне даму министрі Ж.ҚАСЫМБЕК

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 27 жел-
тоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14595 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ 

2016 жылғы 14 желтоқсан            №856               Астана қаласы

«Ашық деректердің интернет-порталында 
орналастырылатын ашық деректер тізбесін бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму 
министрінің міндетін атқарушының 2016 жылғы 

28 қаңтардағы №110 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

«Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы 
50-бабының 2-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. «Ашық деректердің интернет-порталына орналастырылатын ашық деректердің тізбесін 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін 
атқарушының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 110 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерінің 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13254 болып тіркелген, 2016 жылғы 4 наурызда «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Ашық деректердің интернет-порталында орналастырыла-
тын ашық деректер тізбесі осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Құжаттау жəне 
бақылау департаменті:

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

күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін қағаз жəне электрондық түрде 
мерзімді баспа басылымдарында ресми жариялауға жəне Қазақстан Республикасы нормативтік 
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне жіберуді; 

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің ин-
тернет-ресурсында орналастыруды;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің 
Заң департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың 
орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 
даму министрлігінің жауапты хатшысына жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының Инвестициялар 
жəне даму министрі Ж.ҚАСЫМБЕК

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Ақпарат жəне коммуникациялар
министрі _____________________Д.Абаев
2016 жылғы 27 желтоқсан 

Қазақстан Республикасының Инвестициялар жəне даму министрінің 
2016 жылғы 14 желтоқсандағы №856 бұйрығына қосымша

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін 
атқарушының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 110 бұйрығымен бекітілген

Ашық деректердің интернет-порталында орналастырылатын
ашық деректер тізбесі

Р/с
№

Ашық деректер 
жиынтығының атауы

Өзек-
тендіру 
кезеңі

Ұсыну 
мерзімі

Дереккөзі 
(ашық деректер 

интернет-
порталы АЖО 

(бұдан əрі – F:J) 
fhқsks ytvtct vt-
vktrtnnіr jhufylf-
hlsң Application 

Programming 
Interface жүйесі 

арқылы)

Жауапты 
тұлға

1. Алдағы жылға арналған 
халықаралық туристік 
іс-шаралар туралы 
ақпарат

жарты 
жылда бір 
рет

жарты 
жылда бір 
рет

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Туризм 
индустриясы 
департаменті

2. Қатты пайдалы 
қазбалар, емдiк 
балшықтар, жерасты 
сулары бойынша жер 
қойнауын пайдалануға 
арналған тіркелген 
келiсiмшарттардың 
тізбесі

жыл
сайын

мамыр ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Жер қойнауын 
пайдалану 
департаменті

3. Қазақстан Республика-
сының азаматтық 
(эксперименттік) 
əуе кемелерімен, 
сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының 
аумағында болған 
шетел мемлекеттерінің 
азаматтық əуе 
кемелерімен, 
сондай-ақ тыс 
жерлердегі Қазақстан 
Республикасының əуе 
кемелерімен болған 
авиациялық оқиғалар 
мен оқыс оқиғалары 
туралы мəлімет

тоқсан
сайын

тоқсан
сайын

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Көлік 
оқиғалары 
мен оқыс 
оқиғаларды 
тексеру 
департаменті

4. Темiржол көлiгiндегi 
апат жəне авария 
туралы мəлімет

тоқсан
сайын

тоқсан
сайын

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Көлік 
оқиғалары 
мен оқыс 
оқиғаларды 
тексеру 
департаменті

.5. Су көлігіндегі оқиғалар 
туралы мəлімет

тоқсан
сайын

тоқсан
сайын

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Көлік 
оқиғалары 
мен оқыс 
оқиғаларды 
тексеру 
департаменті

6. Ведмостволық 
бағынысты ұйымдар 
(қызмет түрі жəне 
мақсаты) (обьектінің 
атауы, байланыс, 
мекенжайы, жұмыс 
режимі, геопозиция)

тоқсан
сайын

тоқсан
сайын

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Активтерді 
басқару 
департаменті, 
Автомобиль 
жолдары 
комитеті, 
Геология жəне 
жер қойнауын 
пайдалану 
комитеті,
Азаматтық 
авиация 
комитеті, 
Инвестиция 
комитеті, 
Индустриялық 
даму жəне 
өнеркəсіптік 
қауіпсіздік 
комитеті, 
Техникалық 
реттеу жəне 
метрология 
комитеті, Көлік 
комитеті

7. Технологияларды 
коммерцияландыруға 
инновациялық гранттар 
туралы мəліметтер

тоқсан
сайын

тоқсан
сайын

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Технологиялық 
жəне 
инновациялық 
даму 
департаменті

8. Автожолдарды салу 
жобалары туралы 
деректер

тоқсан
сайын

тоқсан
сайын

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Автомобиль 
жолдары 
комитеті

9. Облыстық маңызы 
бар жалпы 
пайдаланымдағы ав-
томобиль жолдарының 
тізбесі, атауы мен 
индекстері

жыл
сайын

жыл
сайын

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Автомобиль 
жолдары 
комитеті

10. Автомобиль жолдарын 
жөндеу жұмыстарының 
жоспары

жыл
сайын

жыл
сайын

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Автомобиль 
жолдары 
комитеті

11. Автомобиль 
жолдарының ұзақтығы 
туралы статистикалық 
деректер

тоқсан
сайын

тоқсан
сайын

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Автомобиль 
жолдары 
комитеті

12. Қазақстан 
Республикасының 
минералдар 
анықтамалығы

тоқсан
сайын

тоқсан
сайын

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Геология жəне 
жер қойнауын 
пайдалану 
комитеті

13. Қазақстан 
Республикасының 
кен орындарының 
анықтамалығы 
Қазақстан 
Республикасының 
мұнай-газ кен 
орындары

тоқсан
сайын

тоқсан
сайын

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Геология жəне 
жер қойнауын 
пайдалану 
комитеті

14. Қазақстан 
Республикасының 
кен орындарының 
анықтамалығы 
Қазақстан 
Республикасының жер 
асты сулары

тоқсан
сайын

тоқсан
сайын

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Геология жəне 
жер қойнауын 
пайдалану 
комитеті

15. Қазақстан 
Республикасының 
кен орындарының 
анықтамалығы 
Қазақстан 
Республикасының 
қатты пайдалы 
қазбалары

тоқсан
сайын

тоқсан
сайын

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Геология жəне 
жер қойнауын 
пайдалану 
комитеті

16. Қазақстан Республика-
сының өңірлері бойын-
ша жер қойнауын пай-
даланушылар

тоқсан
сайын

тоқсан
сайын

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Геология жəне 
жер қойнауын 
пайдалану 
комитеті

17. Қорлардың өлшем 
бірлігін көрсете 
отырып, мемлекеттік 
жиынтық қорлардың 
теңгерімі жасалатын 
пайдалы қазбалар 
тізбесі

тоқсан
сайын

тоқсан
сайын

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Геология жəне 
жер қойнауын 
пайдалану 
комитеті

(Соңы 24-бетте) 
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18. Пайдалы қазбалардың 
ресурстары болжамы, 
пайдалы қазбалар 
қоры, жерасты сулары 
мен қауіпті геологиялық 
процестер мониторингі 
статистикалық 
деректері

тоқсан
сайын

тоқсан
сайын

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Геология жəне 
жер қойнауын 
пайдалану 
комитеті

19. Жер қойнауын пайда-
ланушылар туралы 
деректер

тоқсан
сайын

тоқсан
сайын

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Геология жəне 
жер қойнауын 
пайдалану 
комитеті

20. Кең таралған пайдалы 
қазбаларды өндіру 
көлемі

тоқсан
сайын

тоқсан
сайын

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Геология жəне 
жер қойнауын 
пайдалану 
комитеті

21. Авиациялық оқу 
орталықтарының 
тізбесі

тоқсан
сайын

тоқсан
сайын

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Азаматтық 
авиация 
комитеті

22. Коммерциялық 
əуе тасымалдарын 
жəне авиациялық 
жұмыстарды 
жүзеге асыратын 
пайдаланушылар 
тізбесі

тоқсан
сайын

тоқсан
сайын

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Азаматтық 
авиация 
комитеті

23. Авиакомпаниялар 
тізімі (əуе кемелерінің 
саны, көрсетілетін 
қызметтері, 
сертификаттары, 
авиабағыттары)

тоқсан
сайын

тоқсан
сайын

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Азаматтық 
авиация 
комитеті

24. Əуежайлар мен 
əуеайлақтардың тізімі

тоқсан
сайын

тоқсан
сайын

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Азаматтық 
авиация 
комитеті

25. Азаматтық авиация 
саласы бойынша 
статистикалық 
деректер (жолаушылар 
саны, тасымалданған 
жүктің көлемі, 
авиатранзит)

тоқсан
сайын

тоқсан
сайын

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Азаматтық 
авиация 
комитеті

26. Өнеркəсіптік қауіпсіздік 
саласындағы 
жұмыстарды 
жүргізу құқығына 
аттестатталған заңды 
тұлғалардың тізбесі 
(аттестатталған заңды 
тұлға жəне мекенжайы, 
қызмет түрі, саласы, 
берілген күні, қолдану 
мерзімі)

жарты жыл-
да бір рет

жарты 
жылда бір 
рет

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Индустриялық 
даму жəне 
өнеркəсіптік 
қауіпсіздік 
комитеті

27. Экспортталуы 
лицензияның 
(лицензиясыз) негізінде 
жүзеге асырылатын 
бағалы металдарды, 
бағалы металдардың 
сынықтары мен 
қалдықтарын 
Еуразиялық 
экономикалық 
одағына кірмейтін 
елдерге Қазақстан 
Республикасының 
аумағынан шығару 
кезінде мемлекеттік 
бақылау жəне құнын 
бағалау бойынша 
берілген актілердің 
тізбесі (субъект, БСН/
ЖСН, берілген күні, 
қолданысқа берілген 
күні, қолдану мерзімі, 
қызметті жүзеге 
асыратын мекенжайы, 
ерекше шарттары, 
берілген орны, уəкілетті 
мемлекеттік органның 
өңірі)

жарты 
жылда бір 
рет

жарты 
жылда бір 
рет

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Индустриялық 
даму жəне 
өнеркəсіптік 
қауіпсіздік 
комитеті

28. Экспортталуы 
лицензияның 
(лицензиясыз) негізінде 
жүзеге асырылатын 
бағалы металдарды, 
бағалы металдардың 
сынықтары мен 
қалдықтарын 
Еуразиялық 
экономикалық 
одағына кірмейтін 
елдерден Қазақстан 
Республикасының 
аумағына əкелу 
кезінде мемлекеттік 
бақылау жəне құнын 
бағалау бойынша 
берілген актілердің 
тізбесі (субъект, БСН/
ЖСН, берілген күні, 
қолданысқа берілген 
күні, қолдану мерзімі, 
қызметті жүзеге 
асыратын мекенжайы, 
ерекше шарттары, 
берілген орны, уəкілетті 
мемлекеттік органның 
өңірі)

жарты 
жылда бір 
рет

жарты 
жылда бір 
рет

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Индустриялық 
даму жəне 
өнеркəсіптік 
қауіпсіздік 
комитеті

29. Берілген кепiлдiк 
мiндеттемелердi 
тізбесі (соңғы 
пайдаланушының сер-
тификаттары)

жарты жыл-
да бір рет

жарты 
жылда бір 
рет

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Индустриялық 
даму жəне 
өнеркəсіптік 
қауіпсіздік 
комитеті

30. Қазақстан 
Республикасында 
шикізат тауарларынан 
бағалы металдарды 
өнеркəсіптік 
шығару мүмкіндігі 
(мүмкін емес) жəне 
экономикалық мақсатқа 
сəйкестілігі (мақсатқа 
сəйкес еместігі) 
туралы берілген 
қорытындыларының 
тізбесі (субъект, ЖСН/
БСН, берілген күні, 
қолданысқа берілген 
күні, қолданылу 
мерзімі, қызметті 
жүзеге асыратын 
мекенжайы, қызмет 
түрі, ерекше шарттар, 
берілген орны, 
уəкілеттік мемлекеттік 
органның өңірі)

жарты 
жылда бір 
рет

жарты 
жылда бір 
рет

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Индустриялық 
даму жəне 
өнеркəсіптік 
қауіпсіздік 
комитеті

31. Еуразиялық 
экономикалық одағына 
мүше мемлекеттердің 
аумағынан Қазақстан 
Республикасының 
аумағына импорт-
талатын тауарларды 
жеңіл, тау-кен метал-
лургиялық, химиялық, 
фармацевтикалық, 
ағаш өндейтін 
өнеркəсіп 
салаларында, машина 
жасау салаларында 
өнеркəсіптік қайта 
өңдеуге арналған 
тауарларға жатқызуды 
растау туралы берілген 
қорытындылар тізбесі

жарты 
жылда бір 
рет

жарты 
жылда бір 
рет

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Индустриялық 
даму жəне 
өнеркəсіптік 
қауіпсіздік 
комитеті

32. Қазақстан 
Республикасының 
аумағында құрамында 
бағалы металдар бар 
шикізат тауарларын 
қайта өңдеудің 
экономикалық мақсатқа 
сəйкес еместігі 
немесе мүмкін еместігі 
туралы берілген 
қорытындылардың 
тізбесі (субъект, ЖСН/
БСН, берілген күні, 
қолданысқа берілген 
күні, қолданылу 
мерзімі, қызметті 
жүзеге асыратын 
мекенжайы, қызмет 
түрі, ерекше шарттар, 
берілген орны, 
уəкілеттік мемлекеттік 
органның өңірі)

жарты 
жылда бір 
рет

жарты 
жылда бір 
рет

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Индустриялық 
даму жəне 
өнеркəсіптік 
қауіпсіздік 
комитеті

33. Тауарлардың жеке 
түрлерін импорттауға 
жəне (немесе) 
экспорттауға берілген 
лицензиялар тізбесі

жарты 
жылда бір 
рет

жарты 
жылда бір 
рет

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Индустриялық 
даму жəне 
өнеркəсіптік 
қауіпсіздік 
комитеті

34. Уларды өндіру, 
қайта өңдеу, сатып 
алу, сақтау, сату, 
пайдалану, жою жөнін-
дегі қызметті жүзеге 
асыруға берілген 
лицензиялардың тізбесі

жарты 
жылда бір 
рет

жарты 
жылда бір 
рет

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Индустриялық 
даму жəне 
өнеркəсіптік 
қауіпсіздік 
комитеті

35. Жарылғыш жəне 
пиротехникалық заттар 
мен олар қолданылып 
жасалған бұйымдарды 
əзірлеу, өндіру, сатып 
алу жəне сату жөніндегі 
қызметті жүзеге 
асыруға берілген 
лицензиялардың тізбесі

жарты 
жылда бір 
рет

жарты 
жылда бір 
рет

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Индустриялық 
даму жəне 
өнеркəсіптік 
қауіпсіздік 
комитеті

36. Тау-кен жəне химиялық 
өндірістерді пайдала-
ну бойынша қызметті 
жүзеге асыруға беріл-
ген лицензиялар тізбесі

жарты жыл-
да бір рет

жарты 
жылда бір 
рет

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Индустриялық 
даму жəне 
өнеркəсіптік 
қауіпсіздік 
комитеті

37. Экспорттық бақылауға 
жататын, өнімдерді 
экспорттау жəне 
импорттауға берілген 
лицензиялар тізбесі

жарты 
жылда бір 
рет

жарты 
жылда бір 
рет

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Индустриялық 
даму жəне 
өнеркəсіптік 
қауіпсіздік 
комитеті

38. Өнiмді Қазақстан 
Республикасының 
аумағынан тыс өңдеуге 
берілген рұқсаттар 
тізбесі

жарты 
жылда бір 
рет

жарты 
жылда бір 
рет

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Индустриялық 
даму жəне 
өнеркəсіптік 
қауіпсіздік 
комитеті

39. Жарылғыш заттар 
мен олардың негізінде 
жасалған бұйымдарды 
тұрақты қолдануға 
берілген рұқсаттар 
тізбесі (субьект, 
өнім атауы, өнімге 
нормативтік құжат, 
сəйкестендіру нөмірі, 
нөмірі жəне күні)

жарты жыл-
да бір рет

жарты 
жылда бір 
рет

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Индустриялық 
даму жəне 
өнеркəсіптік 
қауіпсіздік 
комитеті

40. Қауіпті өндірістік 
обьектілерде қолда-
нылатын техноло гия-
ларды, техникалық 
құрылғыларды, мате -
риал дарды, қауіпті 
техникалық құрыл-
ғыларды қолдануға 
берілген рұқсаттар 
тізбесі (қауіпті өндіріс-
тік обьектілерде 
қолда  нылатын 
техно  логиялардың, 
техникалық құрыл ғы-
лардың, материал -
дардың, қауіпті 
техникалық құрылғы-
лардың атауы жəне 
сипаттамасы, өндіруші, 
ерекше шарттар, 
берілген күні)

ай сайын ай
сайын

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Индустриялық 
даму жəне 
өнеркəсіптік 
қауіпсіздік 
комитеті

41. Жарылыс жұмыстарын 
жүргізуге берілген 
рұқсаттар тізбесі 
(субъект, ЖЖ 
жүргізілген орны, 
рұқсат берілген күн 
жəне оның əрекет ету 
мерзімі)

жарты 
жылда бір 
рет

жарты 
жылда бір 
рет

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Индустриялық 
даму жəне 
өнеркəсіптік 
қауіпсіздік 
комитеті

42. Экспорттық бақылауға 
жататын, өнімнің кері 
экспортына берілген 
рұқсаттар тізбесі

жарты 
жылда бір 
рет

жарты 
жылда бір 
рет

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Индустриялық 
даму жəне 
өнеркəсіптік 
қауіпсіздік 
комитеті

43. Экспорттық бақылауға 
жататын, өнімнің 
транзитіне берілген 
рұқсаттар тізбесі

жарты 
жылда бір 
рет

жарты 
жылда бір 
рет

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Индустриялық 
даму жəне 
өнеркəсіптік 
қауіпсіздік 
комитеті

44. Экспорттық 
бақылауға жататын 
өнімге тауарларды, 
технологияларды, 
жұмыстарды, 
көрсетілетін 
қызметтерді, 
ақпаратты жатқызу 
туралы берілген 
қорытындылар тізбесі

жарты 
жылда бір 
рет

жарты 
жылда бір 
рет

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Индустриялық 
даму жəне 
өнеркəсіптік 
қауіпсіздік 
комитеті

45. Тіркелген химиялық 
өнімдердің тізбесі

тоқсан
сайын

тоқсан
сайын

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Индустриялық 
даму жəне 
өнеркəсіптік 
қауіпсіздік 
комитеті

46. Салалар бой-
ынша Қазақстан 
Республикасының жал-
пы ішкі өнімінің энер-
гия сыйымдылығының 
көрсеткіштері

тоқсан
сайын

тоқсан
сайын

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Индустриялық 
даму жəне 
өнеркəсіптік 
қауіпсіздік 
комитеті

47. Өткен 5 жыл ішіндегі 
тау-кен металлургия 
кешенінің жер қойнауын 
пайдаланушылары 
бөлінісіндегі еңбек 
өнімділігі

тоқсан
сайын

тоқсан
сайын

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Индустриялық 
даму жəне 
өнеркəсіптік 
қауіпсіздік 
комитеті

48. Қауіпті өндіріс 
объектісінің 
өнеркəсіптік қауіпсіздік 
декларацияларын 
тіркеу (декларация 
иесі, декларацияны 
əзірлеуші, 
сараптамалық ұйымы, 
декларация берілген 
күні мен қарпі)

жарты 
жылда бір 
рет

жарты 
жылда бір 
рет

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Индустриялық 
даму жəне 
өнеркəсіптік 
қауіпсіздік 
комитеті

49. Энергия үнемдеу жəне 
энергия тиімділігін 
арттыру саласындағы 
қызметті жүзеге асы-
ратын заңды тұлғалар 
тізілімі

тоқсан
сайын

тоқсан
сайын

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Индустриялық 
даму жəне 
өнеркəсіптік 
қауіпсіздік 
комитеті

50. Жеңіл, тау-кен 
металлургия, химия, 
фармацевтика, ағаш 
өңдеу өнеркəсібі 
салаларында, 
сондай-ақ машина 
жасау жəне құрылыс 
материалдарының 
өндірісінде кеден 
аумағында/аумағынан 
тыс өңдеу жəне ішкі 
тұтыну үшін қайта 
өңдеу шарттары 
туралы берілген 
құжаттар тізбесі

жарты 
жылда бір 
рет

жарты 
жылда бір 
рет

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Индустриялық 
даму жəне 
өнеркəсіптік 
қауіпсіздік 
комитеті

51. Қауіпті өндірістік 
обьектілерді 
салуға, кеңейтуге, 
реконструкциялауға, 
жаңғыртуға, 
концервациялауға 
жəне жоюға арналған 
жобалау құжаттамасын 
келісу (субьект, жоба 
атауы, келісілген күні)

тоқсан
сайын

тоқсан
сайын

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Индустриялық 
даму жəне 
өнеркəсіптік 
қауіпсіздік 
комитеті

52. Жеңіл өнеркəсіп 
саласы бойынша 
статистикалық 
деректер

тоқсан
сайын

тоқсан
сайын

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Индустриялық 
даму жəне 
өнеркəсіптік 
қауіпсіздік 
комитеті

53. Машина жасау 
саласы бойынша 
статистикалық 
деректер

тоқсан
сайын

тоқсан
сайын

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Индустриялық 
даму жəне 
өнеркəсіптік 
қауіпсіздік 
комитеті

54. Құрылыс индустриясы 
мен ағаш өңдеу 
өнеркəсібінің 
саласы бойынша 
статистикалық 
деректер

тоқсан
сайын

тоқсан
сайын

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Индустриялық 
даму жəне 
өнеркəсіптік 
қауіпсіздік 
комитеті

55. Фармацевтика 
өнеркəсібінің 
саласы бойынша 
статистикалық 
деректер

тоқсан
сайын

тоқсан
сайын

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Индустриялық 
даму жəне 
өнеркəсіптік 
қауіпсіздік 
комитеті

56. Химия өнеркəсібінің 
саласы бойынша 
статистикалық де-
ректер

тоқсан
сайын

тоқсан
сайын

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Индустриялық 
даму жəне 
өнеркəсіптік 
қауіпсіздік 
комитеті

57. Түсті металлургия 
саласы бойынша 
статистикалық 
деректер

тоқсан
сайын

тоқсан
сайын

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Индустриялық 
даму жəне 
өнеркəсіптік 
қауіпсіздік 
комитеті

58. Қара металлургия 
саласы бойынша 
статистикалық 
деректер

тоқсан
сайын

тоқсан
сайын

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Индустриялық 
даму жəне 
өнеркəсіптік 
қауіпсіздік 
комитеті

59. Оқ-дəрілерді, қару-
жарақ пен əскери 
техниканы, олардың 
қосалқы бөлшектерін, 
жинақтаушы 
бұйымдары мен аспап-
тарын, сондай-ақ мон-
таждауды, реттеуді, 
жаңғыртуды, орна-
туды, пайдалануды, 
сақтауды, жөндеуді 
жəне сервистік қызмет 
көрсетуді қоса алғанда, 
оларды өндіруге 
арналған арнайы 
материалдар мен 
жабдықтарды əзірлеу, 
өндіру, жөндеу, сатып 
алу жəне сату жөнiндегi 
қызметтi жүзеге 
асыруға берілген 
лицензиялардың тізбесі

жарты жыл-
да бір рет

жарты 
жылда бір 
рет

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Индустриялық 
даму жəне 
өнеркəсіптік 
қауіпсіздік 
комитеті

60. Босатылатын оқ-
дəрiлердi, қару-
жарақтарды, əскери 
техниканы, арнайы 
құралдарды жою 
(құрту, кəдеге жарату, 
көму) жəне қайта 
өңдеу жөнiндегi 
қызметтi жүзеге 
асыруға берілген 
лицензиялардың тізбесі

жарты 
жылда бір 
рет

жарты 
жылда бір 
рет

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Индустриялық 
даму жəне 
өнеркəсіптік 
қауіпсіздік 
комитеті

61. Жауынгерлік қол 
атыс қаруы мен оның 
патрондарын əзірлеу, 
жасау, жөндеу, сату, 
сатып алу жөніндегі 
қызметті жүзеге 
асыруға берілген 
лицензиялардың тізбесі

жарты 
жылда бір 
рет

жарты 
жылда бір 
рет

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Индустриялық 
даму жəне 
өнеркəсіптік 
қауіпсіздік 
комитеті

62. ILAC MRA зертханалық 
бірлескен белгісін 
пайдалану құқығын 
алған аккредиттелген 
субъектілер тізбесі

тоқсан
сайын

тоқсан
сайын

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Техникалық 
реттеу жəне 
метрология 
комитеті

63. Сəйкестікті растау, 
аккредиттеу, тауар-
дың шығарылған 
елін Еуразиялық 
экономикалық одақ 
тауарының немесе 
шетел тауарының 
мəртебесін айқын-
дау жөніндегі 
аттестатталған сарап-
шы-аудиторлар тізілімі

өтінімдердің 
келіп 
түсуіне 
қарай

тоқсан
сайын

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Техникалық 
реттеу жəне 
метрология 
комитеті

64. Қазақстан Республика-
сының Мемлекеттік 
туын жəне Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік 
елтаңбасын дайындау 
қызметін жүзеге 
асыруға берілген 
лицензиялардың тізбесі

өтінімдердің 
келіп 
түсуіне 
қарай

тоқсан
сайын

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Техникалық 
реттеу жəне 
метрология 
комитеті

65. Өлшем құралдарын 
метрологиялық 
аттестаттау 
туралы берілген 
сертификаттар тізбесі

тоқсан
сайын

тоқсан
сайын

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Техникалық 
реттеу жəне 
метрология 
комитеті

66. Өлшем құралдарының 
типін бекіту туралы 
берілген сертифтикат-
тар тізбесі

тоқсан
сайын

тоқсан
сайын

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Техникалық 
реттеу жəне 
метрология 
комитеті

67. Еуразиялық 
экономикалық 
одағының Бірыңғай 
тізіліміне енген сынақ 
зертханаларының 
тізбесі

тоқсан
сайын

тоқсан
сайын

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Техникалық 
реттеу жəне 
метрология 
комитеті

68. Еуразиялық экономи-
калық одағының 
Бірыңғай тізіліміне 
енгізілген сəйкестiктi 
растау жөніндегі 
органдардың тізбесі

тоқсан
сайын

тоқсан
сайын

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Техникалық 
реттеу жəне 
метрология 
комитеті

69. Техникалық 
регламенттерді əзірлеу 
жөніндегі жоспар

тоқсан
сайын

тоқсан
сайын

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Техникалық 
реттеу жəне 
метрология 
комитеті

70. Техникалық-
экономикалық 
ақпараттың 
жiктеуіштерінің 
депозитарийі

тоқсан
сайын

тоқсан
сайын

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Техникалық 
реттеу жəне 
метрология 
комитеті

71. Сəйкестік 
сертификаттарының 
тізілімі

тоқсан
сайын

тоқсан
сайын

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Техникалық 
реттеу жəне 
метрология 
комитеті

72. Стандарттау 
жөніндегі техникалық 
комитеттердің тізілімі

тоқсан
сайын

тоқсан
сайын

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Техникалық 
реттеу жəне 
метрология 
комитеті

73. Аккредиттелген сынақ 
зертханаларының тізімі

тоқсан
сайын

тоқсан
сайын

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Техникалық 
реттеу жəне 
метрология 
комитеті

74. Аккредиттелген 
калибрлеу 
зертханалары мен 
метрологиялық 
қызметтер тізімі

тоқсан
сайын

тоқсан
сайын

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Техникалық 
реттеу жəне 
метрология 
комитеті

75. Сəйкестiктi 
растау жөніндегі 
аккредиттелген 
органдардың тізімі

тоқсан
сайын

тоқсан
сайын

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Техникалық 
реттеу жəне 
метрология 
комитеті

76. Персоналдың 
сəйкестігін растау 
жөніндегі аккредиттел-
ген органдардың тізімі

тоқсан
сайын

тоқсан
сайын

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Техникалық 
реттеу жəне 
метрология 
комитеті

77. Менеджмент 
жүйесінің сəйкестiгін 
растау жөніндегі 
аккредиттелген 
органдардың тізімі

тоқсан
сайын

тоқсан
сайын

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Техникалық 
реттеу жəне 
метрология 
комитеті

78. Аккредиттелген тексеру 
зертханаларының тізімі

тоқсан
сайын

тоқсан
сайын

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Техникалық 
реттеу жəне 
метрология 
комитеті

79. Көлiктiк бақылау 
бекеттерінде 
анықталған 
бұзушылықтар туралы 
ақпарат

тоқсан
сайын

есептік 
тоқсаннан 
кейінгі 
айдың 
15 күніне 
дейін

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Көлік комитеті

80. ЕЭО сыртқы 
шекараларынан келіп 
түскен хабарламалар 
туралы ақпарат

тоқсан
сайын

есептік 
тоқсаннан 
кейінгі 
айдың 
15 күніне 
дейін

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Көлік комитеті

81. Су кемелерінің саны тоқсан
сайын

есептік 
тоқсаннан 
кейінгі 
айдың 
15 күніне 
дейін

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Көлік комитеті

82. Теміржол көлік 
саласындағы жүк 
тасымалдауға берілген 
лицензиялар тізбесі

тоқсан
сайын

есептік 
тоқсаннан 
кейінгі 
айдың 
15 күніне 
дейін

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Көлік комитеті

83. Каспий теңізінің 
қазақстандық 
секторында жұмыс 
істейтін шетел 
кемелерінің саны 
туралы ақпарат

тоқсан
сайын

есептік 
тоқсаннан 
кейінгі 
айдың 
15 күніне 
дейін

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Көлік комитеті

84. Электрондық 
(цифрлық) 
тахографтарға 
электрондық 
карточкаларды 
дайындау жəне беру 
жөніндегі қызметтің 
жүзеге асырыла 
бастағаны туралы 
хабарлама берген 
жеке жəне заңды 
тұлғалардың тізілімі

тоқсан
сайын

есептік 
тоқсаннан 
кейінгі 
айдың 
15 күніне 
дейін

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Көлік комитеті

85. Тахографтарды орнату 
жəне оларға қызмет 
көрсету бойынша 
қызметтерді жүзеге 
асыратын сервистік 
орталықтар тізбесі

тоқсан
сайын

есептік 
тоқсаннан 
кейінгі 
айдың 
15 күніне 
дейін

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Көлік комитеті

86. Əлеуметтік 
маңызды теміржол 
бағыттарының кестесі 
жəне тізбесі

тоқсан
сайын

есептік 
тоқсаннан 
кейінгі 
айдың 
15 күніне 
дейін

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Көлік комитеті

87. Тұрақты облысаралық, 
қалааралық автобус 
қатынастарының 
бағыттары жəне кестесі

тоқсан
сайын

есептік 
тоқсаннан 
кейінгі 
айдың 
15 күніне 
дейін

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Көлік комитеті

88. Облыстар мен 
қалалар бойынша 
техникалық байқау 
орталықтарының 
тізілімі

тоқсан
сайын

есептік 
тоқсаннан 
кейінгі 
айдың 
15 күніне 
дейін

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Көлік комитеті

89. Теміржол, су жəне 
автомобиль көлігі 
саласындағы бақылау-
қадағалау қызметінің 
статистикалық 
деректері

тоқсан
сайын

есептік 
тоқсаннан 
кейінгі 
айдың 
15 күніне 
дейін

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Көлік комитеті

90. Көлік түрлері 
(автомобиль, су, 
теміржол) бойынша 
статистикалық 
деректер - жолаушылар 
саны, тасымалданған 
жүктің көлемі

тоқсан
сайын

есептік 
тоқсаннан 
кейінгі 
айдың 
15 күніне 
дейін

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Көлік комитеті

91. Рұқсат беру 
құжаттары жөніндегі 
статистикалық 
деректер (халықаралық 
автомобиль тасымалын 
жүзеге асыратын шет 
елдік рұқсат беру 
бланкілері)

тоқсан
сайын

есептік 
тоқсаннан 
кейінгі 
айдың 
15 күніне 
дейін

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Көлік комитеті

92. Көліктік бақылаудың 
стационарлық 
жылжымалы 
бекеттерінің жəне 
мамандандырылған 
автоматтандырылған 
өлшем құралдарының 
орналасуы

тоқсан
сайын

есептік 
тоқсаннан 
кейінгі 
айдың 
15 күніне 
дейін

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Көлік комитеті

93. Тұрақты 
халықаралық автобус 
қатынастарының 
кестесі мен бағыттары

тоқсан
сайын

есептік 
тоқсаннан 
кейінгі 
айдың 
15 күніне 
дейін

ашық деректер 
интернет-порталы 
АЖО арқылы

Көлік комитеті

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 25 қаң-
тарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14725 
болып енгізілді.

______________________________________________________________________________

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 20 желтоқсан           №869               Астана қаласы

«Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму 
министрлігінің арнайы көлік құралдарының тиесілік 

заттай нормаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 
жылғы 16 сәуірдегі № 451 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

«Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы 
50-бабының 2-тармағына сəйкес бұйырамын: 

1. «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің арнайы көлік 
құралдарының тиесілік заттай нормаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар жəне даму министрінің 2015 жылғы 16 сəуірдегі № 451 бұйрығына (Нормативтік 
құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11414 болып тіркелген, 2015 жылғы 15 шіл-
деде «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрлігі Автомобиль жолдары комитетінің жетекешілігіндегі мемлекеттік мекемелердің 
арнайы көлік құралдарының тиесілік заттай нормалары, осы бұйрықтың қосымшасына сəйкес 
редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Автомобиль жол-
дары комитеті:

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

күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін қағаз жəне электрондық түрде 
мерзімді баспа басылымдарында жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық 
актілерінің эталондық бақылау банкіне жіберуді;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің ин-
тернет-ресурсында орналастыруды;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің 
Заң департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген 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 оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі.

 Қазақстан Республикасы Инвестициялар 
жəне даму министрі Ж. ҚАСЫМБЕК

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қаржы министрі
_____________________ Б. Султанов
2016 жылғы 22 желтоқсан 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
2016 жылғы 20 желтоқсандағы №869 бұйрығына қосымша

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
2015 жылғы 16 сəуірдегі № 451 бұйрығына 2-қосымша

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі Автомобиль 
жолдары комитетінің қарамағындағы мемлекеттік мекемелердің арнайы көлік 

құралдарының тиесілік заттай нормалары
Арнайы көлік 
құралдарының 

атауы*

Арнайы көлік 
құралдарының 
функционалдық 

мақсаты

Арнайы көлік құралдарының 
пайдалануға құқығы бар 

республикалық мемлекеттік меке-
мелер

Арнайы көлік 
құралдарының 

саны

Арнайы Автомобиль 
жолдарын салу, 
жөндеу жəне 
ұстау кезінде 
жұмыстар мен 

материалдардың 
сапасына сарап-
тама жүргізу

Ақмола жол зертханасы 1
Ақтөбе жол зертханасы 1
Алматы жол зертханасы 1
Атырау жол зертханасы 1
Батыс жол зертханасы 1
Жамбыл жол зертханасы 1
Шығыс жол зертханасы 1

Карағанды жол зертханасы 1
Кызылорда жол зертханасы 1
Көстанай жол зертханасы 1
Маңғыстау жол зертханасы 1
Павлодар жол зертханасы 1
Солтүстік жол зертханасы 1
Оңтүстік жол зертханасы 1

Астанақалалықжолзертханасы 1
Алматықалалықжолзертханасы 1

Ескертпе: *арнайы көлік құралы – жеңіл автомобиль базасындағы, автомобиль жолда-
рын салу, жөндеу жəне ұстау кезінде жұмыстар мен материалдардың сапасына сараптама 
жүргізуге арналған көлік құралы.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 26 қаң-
тарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14737 
болып енгізілді.

______________________________________________________________________________

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 20 желтоқсан           №870            Астана қаласы

«Қазақстан Республикасында теміржол көлігінде жол жүру 
құжаттарын (билеттерді) сатуды ұйымдастыру 

қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Көлік және коммуникациялар министрінің 2013 жылғы 23 

қыркүйектегі № 742 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

«Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы 
50-бабының 2-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. «Қазақстан Республикасында теміржол көлігінде жол жүру құжаттарын (билеттерді) са-
туды ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Көлік жəне комму-
никациялар министрінің 2013 жылғы 23 қыркүйектегі №742 бұйрығына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8853 болып тіркелген, 2013 жылғы 28 қарашада 
«Егемен Қазақстан» газетінде № 325 (27599) болып жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасында теміржол көлігінде жол жүру 
құжаттарын (билеттерді) сатуды ұйымдастыру қағидаларында:

3-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3-1. Тасымалдаушы жолаушылар агенттігіне жол жүру құжаттарын (билеттерін) ресімдеу 

бойынша ұйымдастыру-технологиялық сүймелдеу қызметін көрсеткен жағдайда тасымалдаушы 
жол жүру құжаттарын (билеттердi) сатуды жасасқан ақысыз шарттар негізінде жолаушылар 
агенттіктерінің билет кассалары арқылы ұйымдастыра алады.».

13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«13. Қажет болған кезде жолаушы жол жүру құжаты (билеті) сатып алынған поездан бұрын 

(ерте) жүретін поездбен егер онда бос орын болса, жол жүре алады. Ол үшін жолаушы жол 
жүру құжатын (билетін) қайта ресімдеуі қажет. Жол жүру құжатын (билет) басқа бір жолаушыға 
қайта ресімдеуге жол берілмейді.»;

15-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«15. Жол жүру құжаттарын (билеттерді) қайта ресімдеу Қазақстан Республикасы 

Инвестициялар жəне даму министрінің 2015 жылғы 30 сəуірдегі № 545 бұйрығымен бекітілген 
Жолаушыларды, багажды жəне жүкбагажды теміржол көлігімен тасымалдау қағидаларымен 
(Нормативтік құқықтық актілерді тіркеу тізілімінде № 13714  болып тіркелген) (бұдан əрі – 
Тасымалдау қағидалары) айқындалған талаптарына сай жүзеге асырылады.»;

20-тармақ алынып тасталсын;
28-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«28. Жол жүру құжатына (билетке) мынадай ақпарат енгізіледі:
1) жол коды жəне теміржол əкімшіліктерінің шартты белгілері;
2) құжаттың атауы;
3) жол жүру құжатының (билеттің) нөмірі;
4) поезд нөмірі;
5) поездың жөнелтілу күні (күні, айы) жəне уақыты (сағат, минут);
6) вагон түрі жəне нөмірі, қызмет көрсету класы;
7) билет құны;
8) плацкарт құны;
9) адам саны;
10) жол жүру құжатының түрі;
11) төлеу нысаны;
12) тасымалдаушының атауы, қосылған құн салығын төлеуші куəлігінің нөмірі жəне сериясы;
13) поезд жөнелтілетін жəне белгіленген (тағайындалған) станциялардың коды;
14) вагондағы орынның нөмірі;
15) тасымалдаушының бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
16) қорғаныш коды; 
17) АБЖ тапсырыс беру нөмірі;
18) жол жүру құжатын (билетін) ресімдеу күні;
19) жол жүру құжатын (билетін) ресімдеу уақыты;
20) жол жүру құжатын (билетін) сату пунктінің нөмірі;
21) мемлекет коды жəне жол жүретін мемлекеттер бойынша жол жүру құны (халықаралық 

поездарда);
22) жеке басын куəландыратын құжаттың түрі жəне оның деректемелері, аты-жөні, əкесінің 

аты, тегі (болған жағдайда). Кəмелеттік жасқа толмаған жолаушының жол жүру құжатын 
ресімдеу кезінде қосымша тууы туралы куəліктің сериясы, оның туған күні (күні, айы, жылы) 
жəне деректемелері көрсетіледі;

23) жол жүру құжатының (билетінің) жалпы құны, оның ішінде:
тариф жəне қосылған құн салығының сомасы;
сервистік қызметтер жəне қосылған құн салығының сомасы;
24) тағайындалған станцияға келу күні мен уақыты, жолаушы келетін поездын (үш мəнді) 

нөмірі.».
36-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«36. Интернет ресурстары, электрондық терминалдар жəне фискальдандырылған 

билеттік-кассалық машиналар арқылы рəсімделген жол жүру құжаттарына (билеттерге) мы-
надай ақпарат енгізіледі:

1) теміржол əкімшілігінің шартты белгісі жəне жол коды;
2) құжат атауы;
3) электронды жол жүру құжатын тапсыру сəйкестендіргіші;
4) поезд нөмірі;
5) поездың жөнелтілу уақыты (сағат, минут) жəне күні (күні, айы);
6) вагонның типі жəне нөмірі, қызмет көрсету класы;
7) билет құны;
8) плацкарт құны;
9) адам саны;
10) жол жүру құжатының түрі;
11) төлеу нысаны;
12) тасымалдаушының атауы жəне қосылған құн салығын төлеуші куəлігінің нөмірі;
13) жөнелтілу жəне келу станцияның (станция коды) атауы;
14) вагондағы орынның нөмірі;
15) тасымалдаушының бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
16) жол жүру құжатының сериясы жəне нөмірі;
17) қорғаныш коды;
18) АБЖ тапсырыс беру нөмірі;
19) жол жүру құжатын ресімдеу күні;
20) жол жүру құжатын рəсімдеу уақыты;
21) жол жүру құжатын сату пунктінің нөмірі;
22) мемлекет коды жəне жол жүретін мемлекеттер бойынша жол жүру құны (халықаралық 

поездарда);
23) жеке басын куəландыратын құжаттың түрі жəне оның деректемелері, (болған кез-

де) аты-жөні, əкесінің аты, тегі. Кəмелеттік жасқа толмаған жолаушының жол жүру құжатын 
ресімдеу кезінде қосымша тууы туралы куəліктің сериясы, оның туған күні (күні, айы, жылы) 
жəне деректемелері көрсетіледі;

24) жол жүрудің жалпы құны, оның ішінде:
тариф жəне қосылған құн салығының сомасы;
сервистік қызметтер жəне қосылған құнның салық сомасы;
25) тағайындалған станцияға келу уақыты, жолаушы келетін поезд (үш мəнді) нөмірі;
26) штрих код (2D-баркод).».
2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Көлік комитеті:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген 

күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін қағаз жəне электрондық түрде 
мерзімді баспа басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми 
жариялауға, сондай-ақ Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкіне жіберуді;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің ин-
тернет-ресурсында орналастыруды;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің 
Заң департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың 
орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Инвестициялар жəне даму вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі жəне 2016 жылғы 12 желтоқсаннан бастап пайда болған қарым-
қатынастарға таратылады.

Қазақстан Республикасының
Инвестициялар жəне даму министрі Ж.ҚАСЫМБЕК

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 27 жел-
тоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14600 
болып енгізілді.

______________________________________________________________________________

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 29 желтоқсан            №895            Астана қаласы

Көрсетілген қолдау шаралары туралы мемлекеттік қолдау 
құралдары операторларының есептілік нысанын бекіту 

туралы

«Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасы 
Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына жəне Қазақстан Республикасы Президентінің 
2014 жылғы 1 тамыздағы № 874 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасын индустрия-
лық-инновациялық дамытудың 2015-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына 
сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған көрсетілген қолдау шаралары туралы мемлекеттік қолдау құралдары 
операторларының есептілік нысаны бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Инвестиция комитеті: 
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 

қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмелерін ресми жариялау 
жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне 
енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 
көшірмелерін мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберуді;

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

5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің 
Заң департаментіне осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларына сəйкес іс-шаралардың 
орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Инвестициялар жəне даму вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнiнен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң 
қолданысқа енгiзiледi.

Қазақстан Республикасының Инвестициялар 
жəне даму министрі Ж.ҚАСЫМБЕК

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің төрағасы ______________ Н. Айдапкелов
2016 жылғы 31 қаңтар

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2016 жылғы 29 желтоқсандағы №895 бұйрығымен бекітілген

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

«Көрсетілген қолдау шаралары туралы мемлекеттік қолдау құралдары 
операторларының есептілік нысаны»

20__ жылғы ______ тоқсандағы есептілік кезең
Индекс: 1-МҚШ
Кезеңділігі: тоқсан сайын
Ұсынылатын адамдар тобы: мемлекеттік қолдау құралдарының операторлары
Қайда ұсынылады: облыс, республикалық маңызы бар қалалар, астананың жергілікті 

атқарушы органдарына
Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың 30-күніне дейін
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1. Іске асыру кезеңіндегі жобалар бойынша 

1          
2           
3           
4           
5

2. Іске қосылған жобалар бойынша
1
2
3
4
5
Басшы __________________  ___________
          (тегі, аты, əкесінің аты        (қолы)
           (бар болған жағдайда)
 
Орындаушы ___________________  ___________
    (тегі, аты , əкесінің аты              (қолы)
     (бар болған жағдайда) 

Орындаушының телефоны ________________________________________________
Ұйымның мекенжайы __________________________________________________
Ұйымның телефоны ________________________________________________
Мөр орны

Ескертпе: Көрсетілген қолдау шаралары туралы мемлекеттік қолдау құралдары оператор-
ларының есептілік нысанын толтыру жөніндегі түсіндірме осы нысанға Қосымшада көрсетілген.

«Көрсетілген қолдау шаралары туралы мемлекеттік қолдау құралдары операторлары-
ның есептілік нысаны» əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанға қосымша

«Көрсетілген қолдау шаралары туралы мемлекеттік қолдау құралдары 
операторларының есептілік нысаны» əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан-

ды толтыру жөніндегі түсініктеме

1. «Көрсетілген қолдау шаралары туралы мемлекеттік қолдау құралдары операторларының 
есептілік нысаны» (бұдан əрі – Нысан) 1-бағанында жобаның реттік нөмірі көрсетіледі. 

2. Нысанның 2-бағанында жобаның атауы көрсетіледі.
3. Нысанның 3-бағанында жобаның өтініш берушісі, елді көрсете отырып инвестор немесе 

мемлекеттік қолдау шараларын алуға өтініш беруші көрсетіледі.
4. Нысанның 4-бағанында Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне жəне 

Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 1 тамыздағы № 874 Жарлығымен 
бекітілген Қазақстан Республикасын индустриялық-инновациялық дамытудың 2015-2019 
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының 1-қосымшасына сəйкес өңдеуші өнеркəсіп 
секторы көрсетіледі.

5. Нысанның 5-бағанында жоба іске асырылатын облыс, қала, аудан немесе мемлекеттік 
қолдау шараларын алуға өтініш берушінің заңды мекенжайы көрсетіледі.

6. Нысанның 6-бағанында мемлекеттік қолдау шарасы түрінің атауы көрсетіледі.
7. Нысанның 7-бағанында миллион теңгеде мемлекеттік қолдау шаралары құндық мəнінде 

көрсетіледі.
8. Нысанның 8-бағанында құрылыс кезеңінде құрылған немесе жоспарланған жұмыс 

орындарының саны көрсетіледі.
9. Нысанның 9-бағанында жобалық құжаттамаға немесе жобаның төлқұжатына сəйкес іске 

қосылған кезеңдегі құрылған немесе жоспарланған жұмыс орындарының саны көрсетіледі.
10. Нысанның 10-бағанында миллион теңгеде жобаның құны көрсетіледі.
11. Нысанның 11-бағанында өлшеу бірлігін көрсете отырып, жобалық құжаттамаға немесе 

төлқұжатқа немесе мемлекеттік қолдау шараларын алуға өтінішке сəйкес жобаның немесе 
мемлекеттік қолдау шараларын алуға өтініш берушінің заттай түріндегі қуаты көрсетіледі.

12. Нысанның 12-бағанында миллион теңгеде жобалық құжаттамаға немесе жобаның 
төлқұжатына немесе мемлекеттік қолдау шараларын алуға өтінішке сəйкес миллион теңгеде 
жобаның мемлекеттік қолдау шараларын алуға өтініш берушінің құндық мəнінде қуаты 
көрсетіледі.

13. Нысанның 13-бағанында іске қосылу немесе жоспарланған іске қосу жылы көрсетіледі.
14. Мемлекеттік қолдау шаралары ұсынылған кезде Нысанның 2, 8, 9, 10, 11, 12, 

13-бағаналар сəйкесінше ақпарат бар болған жағдайда толтырылады.
15. Нысанға басшы, ал ол болмаған жағдайда – оның міндетін атқарушы адам қол қояды.
16. Нысандағы көрсеткіштер есептілік тоқсаннан кейінгі айдың бірінші күніне дейін нақты 

деректер бойынша қалыптасады.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 1 нау-
рызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14855 
болып енгізілді.

(Соңы. Басы 23-бетте) 


