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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ КЕҢЕСІНІҢ НОРМАТИВТІК ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 3 қараша            №3          Астана қаласы

Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің 
кейбір нормативтік қаулыларын қайта қарау туралы

Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесі, Төраға И.И. Рогов, Кеңес мүшелері 
А.Қ. Дауылбаев, В.А. Малиновский, И.Д. Меркель, Р.Ж. Мұқашев, Ə.А. Темірбеков, У. Шапак 
қатысқан құрамда, мыналардың: 

Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының өкілі – Қазақстан Республикасы 
Парламенті Сенатының депутаты В.В. Волковтың, 

Қазақстан Республикасы Парламенті Мəжілісінің өкілі – Қазақстан Республикасы 
Парламенті Мəжілісінің депутаты А.Н. Жайылғанованың, 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің өкілі – Қазақстан Республикасы Əділет министрінің 
орынбасары З.Х. Баймолдинаның, 

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының өкілі – Қазақстан Республикасы Жоғарғы 
Сотының судьясы А.А. Қасымовтың, 

Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының өкілі – Қазақстан Республикасы 
Орталық сайлау комиссиясының мүшесі В.К. Фоостың, 

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының өкілі – Қазақстан Республикасы Бас 
Прокурорының орынбасары А.И. Лукиннің,

Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілі – Қазақстан Республикасы 
Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының орынбасары М.Ө. Қалқабаевтың, 

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл агенттігінің өкілі – Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері жəне сы-
байлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі аппаратының басшысы С.Қ. Ахметжановтың, 

Қазақстан Республикасы Дін істері жəне азаматтық қоғам министрлігінің өкілдері – Қазақстан 
Республикасы Дін істері жəне азаматтық қоғам вице-министрі Б.С. Арынның жəне Дін істері 
комитеті төрағасының міндетін атқарушы Е.Ə.Оңғарбаевтың, 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің өкілі – Қазақстан Республикасы Ішкі 
істер министрлігінің Заң департаменті директоры С.В. Пономаревтің, 

Қазақстан Республикасындағы Адам құқықтары жөніндегі уəкілдің өкілі – Адам құқықтары 
жөніндегі ұлттық орталықтың басшысы С.Ж. Оспановтың қатысуымен 

«Қазақстан Республикасының Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» 2007 жылғы 21 мамырдағы № 254-ІІІ жəне «Қазақстан Республикасының 
Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2017 жылғы 10 наурыздағы 
№ 51-VI Қазақстан Республикасының заңдары қабылдануына байланысты, Қазақстан 
Республикасы Конституциялық Кеңесiнiң «Қазақстан Республикасының кейбiр заң актiлерiне 
дiни сенiм бостандығы жəне дiни бiрлестiктердiң қызметi мəселелерi бойынша өзгерiстер мен 
толықтырулар енгiзу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының конституциялылығын тексе-
ру туралы» 2002 жылғы 4 сəуiрдегі № 2 нормативтік қаулысын (бұдан əрі – Конституциялық 
Кеңестің 2002 жылғы 4 сəуiрдегі № 2 Нормативтік қаулысы), «Қазақстан Республикасы 
Конституциясының 50-бабының 5-тармағын, 51-бабының 5-тармағын, 52-бабының 4 жəне 
5-тармақтарын ресми түсіндіру туралы» 2003 жылғы 11 ақпандағы № 1 нормативтік қаулысын 
(бұдан əрі – Конституциялық Кеңестің 2003 жылғы 11 ақпандағы № 1 Нормативтік қаулысы) 
жəне «Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне дiни сенiм бостандығы 
жəне дiни бiрлестiктер мəселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңын Қазақстан Республикасының Конституциясына сəйкестiгi 
тұрғысында тексеру туралы» 2009 жылғы 11 ақпандағы № 1 нормативтік қаулысын (бұдан əрі 
– Конституциялық Кеңестің 2009 жылғы 11 ақпандағы № 1 Нормативтік қаулысы) қайта қарау 
туралы мəселені өз бастамасы бойынша ашық отырысында қарады. 

Баяндамашы – Конституциялық Кеңестің мүшесі Р.Ж. Мұқашевтың хабарлауын, отырысқа 
қатысушылардың сөйлеген сөздерін тыңдап, Конституциялық Кеңестің нормативтік қаулыларын 
жəне конституциялық іс жүргізудің өзге де материалдарын талдап, Қазақстан Республикасы 
Конституциялық Кеңесі

анықтады:
1. «Қазақстан Республикасының Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу тура-

лы» 2007 жылғы 21 мамырдағы № 254-ІІІ жəне «Қазақстан Республикасының Конституциясына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2017 жылғы 10 наурыздағы № 51-VI Қазақстан 
Республикасының заңдарымен (бұдан əрі – 2007 жылғы 21 мамырдағы Заң жəне 2017 жылғы 
10 наурыздағы Заң) еліміздің Негізгі Заңына елеулі түзетулер енгізілді. 

Конституциялық түзетулермен, жекелеп алғанда, қоғамдық жəне мемлекеттік 
институттардың бірігіп кетуіне жəне қоғамдық бірлестіктерді мемлекеттің қаржыландыруына 
салынған тыйымдар алынып тасталды (5-бап); Парламенттің функциялары, оның 
депутаттарының саны, оларды сайлаудың (тағайындаудың) тəртібі, өкілеттіктерінің мерзімі 
жəне оларды тоқтатудың негіздері өзгертілді (49-58-ші жəне өзге де баптар); адамның жəне 
азаматтың құқықтары мен бостандықтарының мазмұны, оларды шектеудің шарттары мен 
шектері нақтыланды (39-шы жəне өзге де баптар), билік тармақтары арасында өкілеттіктер 
қайта бөлінді (44, 45, 61, 66-ші жəне өзге де баптар), сондай-ақ конституциялық құндылықтар 
тізбесі кеңейтілді жəне оларға қол сұғылмауына кепілдіктер нығайтылды (44, 91-ші жəне 
өзге де баптар).

Конституциялық Кеңес атап өткендей, Конституцияға енгізілген өзгерістер мен 
толықтырулар, өзара байланыса келе, мемлекеттік биліктің мақсатын, мемлекет функциясының 
мазмұнын жаңаша түсіндіруге, мемлекеттік органдардың, қоғамдық бірлестіктер мен 
азаматтардың өзара қарым-қатынасы принциптерін айқындауға, азаматтық қоғам инсти-
туттарын мемлекеттік маңызы бар мəселелерді шешуге кеңінен қатыстыруға, өзгеріп оты-
ратын қоғамдық қатынастармен барабар заң нормаларын белгілеуге мүмкіндік береді. Өз 
жиынтығында олар Конституцияның өзгертілген нормаларының мазмұнын айқындап қана 
қоймай, түзетулерге ұшырамаған ережелері мен нормаларының құқықтық мағынасын да 
кей кездері жаңартып отырады. 

Мұның бəрі еліміздің қолданыстағы құқығын, Конституциялық Кеңестің нормативтік 
қаулыларын қоса отырып, жаңартылған Конституцияға сəйкестендіруді қажет етеді.

«Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесі туралы» 1995 жылғы 29 
желтоқсандағы № 2737 Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 36-бабы 
1-тармағының 1) тармақшасына сəйкес Конституциялық Кеңестің шешімін ол Қазақстан 
Республикасы Президентінің бастамасы бойынша немесе өз бастамасы бойынша, егер 
қабылданған шешімге негіз болған Конституция нормасы өзгерсе, қайта қарауы мүмкін.

2017 жылғы 10 наурыздағы Заңды іске асыру мақсатында, «Қазақстан Республикасының 
Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2017 жылғы 10 наурыздағы 
Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру жөніндегі шаралар кешені туралы» Қазақстан 
Республикасы Президентінің 2017 жылғы 13 наурыздағы № 437 Жарлығының 7-тармағында 
Конституциялық Кеңеске өзі қабылдаған нормативтік құқықтық актілерді қайта қарау жəне 
соған сəйкес келтіру жөніндегі шараларды қабылдау ұсынылған. 

Конституциялық Кеңес қабылданған нормативтік қаулыларды қайта қарау жөніндегі 
жұмыстың бастауларын бұдан бұрын айқындаған болатын. Олар, атап айтқанда, 
Конституциялық Кеңестің «Қазақстан Республикасының Конституциясына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» 2007 жылғы 21 мамырдағы № 254-ІІІ Қазақстан Республикасының 
Заңы қабылдануына байланысты Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің кейбір 
нормативтік қаулыларын қайта қарау туралы» 2007 жылғы 8 қарашадағы № 9; «Қазақстан 
Республикасы Конституциясының 54-бабы 7) тармақшасын ресми түсіндіру туралы» 2000 
жылғы 26 желтоқсандағы № 22/2, «Қазақстан Республикасы Конституциясының 54-бабы 
7) тармақшасын ресми түсіндіру туралы» 2001 жылғы 13 желтоқсандағы № 16-17/3 жəне 
«Қазақстан Республикасы Конституциясының 54-бабы 7) тармақшасын ресми түсіндіру ту-
ралы» 2006 жылғы 18 мамырдағы № 2 Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің 
қаулыларын қайта қарау туралы» 2008 жылғы 24 қыркүйектегі № 7; «Қазақстан Республикасы 
Конституциялық Кеңесінің кейбір шешімдерін қайта қарау туралы» 2011 жылғы 27 сəуірдегі № 
4 жəне «Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің кейбір нормативтік қаулыларын 
қайта қарау туралы» 2017 жылғы 17 сəуірдегі № 2 нормативтік қаулыларында мазмұндалған. 

Белгіленгендей, Негізгі Заңның өзгертілген жəне толықтырылған нормаларына сəйкес 
келмейтін қаулылардың толығымен күші жойылады. Конституциялық новеллаларға сəйкес 
келмейтін жекелеген ережелерін алып тастағанда, Конституция нормаларын түсіндірудің 
ішкі қисыны мен өзара байланысы, мазмұны мен мағынасы жоғалмайтын Конституциялық 
Кеңестің нормативтік қаулыларының ішінара күші жойылуға тиіс, делінген. Сол арқылы, 
Конституциялық Кеңестің тиісті конституциялық өкілеттіктері жүзеге асырылып қабылданған, 
ішінара күші жойылып отырған қорытынды шешімдерінде бекітілген құқықтық позициялардың 
нысаны өзгермейді жəне ауқымы кеңеймейді.

Одан тыс, Конституциялық Кеңес бірнеше рет атап көрсеткендей, оның нормативтік 
қаулыларын қайта қарау Конституциялық Кеңестің осы аталған нормативтік қаулыларымен бай-
ланысты Қазақстан Республикасы заңдарының, сондай-ақ өзге де құқықтық актілерінің заңдық 
күші жойылғанын, не болмаса бұдан бұрын конституциялық емес деп танылған актілерге заңдық 
күш қайтарылғанын білдірмейді. Қажет кезде тиісті заңдар мен құқықтық актілер, оның ішінде 
Конституциялық Кеңестің қайта қаралған нормативтік қаулыларында қозғалған мəселелер 
бойынша, бекітілген тəртіппен қабылдануы, күші жойылуы, өзгертілуі жəне толықтырылуы 
мүмкін, ал Конституцияда жəне «Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесі тура-
лы» Конституциялық заңда көзделген субъектілердің өтініштері бойынша конституциялық 
нормаларға жаңадан ресми түсіндірме берілуі мүмкін. 

2. Жасалған талдау көрсеткендей, Конституциялық Кеңестің 2002 жылғы 4 сəуiрдегі № 2 
жəне 2003 жылғы 11 ақпандағы № 1 нормативтік қаулылары 2007 жылғы 21 мамырдағы жəне 
2017 жылғы 10 наурыздағы Қазақстан Республикасының заңдарымен мазмұны өзгертілген 
Республика Конституциясының ережелеріне сəйкес қабылданған. 

Конституциялық Кеңестің 2002 жылғы 4 сəуірдегі № 2 Нормативтік қаулысының құқықтық 
ұстанымдары Негізгі Заңның 5-бабы 1-тармағының күші жойылған нормаларына жəне 
39-бабының бұрынғы редакциясына негізделген болатын жəне де, тиісінше, оның толығымен 
күші жойылуын талап етеді.

Конституциялық Кеңестің 2002 жылғы 4 сəуiрдегі № 2 Нормативтік қаулысының күшін жоя 
отырып, Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесiнiң 2009 жылғы 11 ақпандағы № 1 
нормативтiк қаулысын ішінара қайта қарау қажет, одан мынадай: «Конституциялық Кеңес 
сондай-ақ, осыған ұқсас редакциядағы құқықтық норманы Конституциялық Кеңес нанымды 
тарату бостандығын шектеу мүмкiндiгi белгiленген бөлiгiнде тексергенiн (Конституциялық 
Кеңестiң 2002 жылғы 4 сəуiрдегi № 2 қаулысы) жəне Конституцияға сəйкес емес деп (осы 
бөлiгiнде) танығанын атап көрсетедi» деген сөздер (уəждеу бөлігіндегі 2-тармақтың үшінші 
абзацы) алынып тасталуы тиіс. 

Конституциялық Кеңестің 2003 жылғы 11 ақпандағы № 1 Нормативтік қаулысында 
Конституцияның 50-бабының 2-тармағына (осы баптың 5-тармағымен өзара байланыстыра 
отырып) жəне 51-бабының 5-тармағына ресми түсіндірме Қазақстан Республикасының 2007 
жылғы 21 мамырдағы Заңы қабылданғанға дейін берілген болатын, оның жаңа редакциясына 
Конституциялық Кеңестің осы қорытынды шешімінің уəждеу бөлігіндегі 2-тармақтың бірінші жəне 
екінші абзацтары, 3-тармақтың бесінші жəне алтыншы абзацтары, сондай-ақ қарар бөлігіндегі 
2-тармақ жəне 3-тармақтың үшінші абзацы сəйкес келмейді.

Баяндалғанның негізінде, Қазақстан Республикасы Конституциясының 4-бабының 1 жəне 
2-тармақтарын, «Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесі туралы» 1995 жылғы 
29 желтоқсандағы № 2737 Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 31-33-бапта-
рын, 36-бабы 1-тармағының 1) тармақшасын жəне 3-тармағын, 41-бабы 1-тармағының 2) 
тармақшасын басшылыққа алып, Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесі

қаулы етеді:
1. «Қазақстан Республикасының кейбiр заң актiлерiне дiни сенiм бостандығы жəне дiни 

бiрлестiктердiң қызметi мəселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу тура-
лы» Қазақстан Республикасы Заңының конституциялылығын тексеру туралы» Қазақстан 
Республикасы Конституциялық Кеңесінің 2002 жылғы 4 сəуiрдегі № 2 Нормативтік қаулысының 
күші жойылсын. 

2. Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің мына нормативтік қаулыларының:
2.1. «Қазақстан Республикасы Конституциясының 50-бабының 5-тармағын, 51-бабының 

5-тармағын, 52-бабының 4 жəне 5-тармақтарын ресми түсіндіру туралы» 2003 жылғы 11 
ақпандағы № 1: 

уəждеу бөлігіндегі:
2-тармақтың бірінші жəне екінші абзацтары;
3-тармақтың бесінші жəне алтыншы абзацтары;
қарар бөлігіндегі:
2-тармақ;
3-тармақтың үшінші абзацы алып тасталып;
2.2. «Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне дiни сенiм бостандығы 

жəне дiни бiрлестiктер мəселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңын Қазақстан Республикасының Конституциясына сəйкестiгi 
тұрғысында тексеру туралы» 2009 жылғы 11 ақпандағы № 1:

 уəждеу бөлігіндегі 2-тармақтың үшінші абзацындағы «Конституциялық Кеңес сондай-
ақ, осыған ұқсас редакциядағы құқықтық норманы Конституциялық Кеңес нанымды тарату 
бостандығын шектеу мүмкiндiгi белгiленген бөлiгiнде тексергенiн (Конституциялық Кеңестiң 
2002 жылғы 4 сəуiрдегi № 2 қаулысы) жəне Конституцияға сəйкес емес деп (осы бөлiгiнде) 
танығанын атап көрсетедi» деген сөздер алып тасталып, ішінара күші жойылсын.

3. «Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесі туралы» 1995 жылғы 29 
желтоқсандағы № 2737 Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 40-бабының 
1-тармағына сəйкес, осы нормативтік қаулының кері күші болмайды деп айқындалсын. 

4. Қазақстан Республикасы Конституциясының 74-бабының 3-тармағына сəйкес нормативтік 
қаулы оны қабылдаған күннен бастап күшіне енеді, Республиканың бүкіл аумағында жалпыға 
бірдей міндетті, түпкілікті болып табылады жəне шағымдануға жатпайды. 

5. Осы нормативтік қаулы республикалық ресми басылымдарда қазақ жəне орыс тілдерінде 
жариялансын.

Қазақстан Республикасы Конституциялық 
Кеңесінің Төрағасы И.И.РОГОВ 

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
АҚПАРАТ ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯЛАР МИНИСТРЛІГІ

2017 жылғы 21 маусым          №226          Астана қаласы

«Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін құруға, 
дамытуға және қолдап отыруға арналған шығындарды 
есептеу әдістемесі мен олардың нормативтерін бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар және 
даму министрінің міндетін атқарушының 2016 жылғы 

28 қаңтардағы №133 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы 

бұйырамын:
1. «Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін құруға, дамытуға жəне қолдап отыруға 

арналған шығындарды есептеу əдістемесі мен олардың нормативтерін бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін атқарушының 2016 
жылғы 28 қаңтардағы № 133 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 13351 болып тіркелген, 2016 жылғы 31 наурызда «Əділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін құруға, 
дамытуға жəне қолдап отыруға арналған шығындарды есептеу əдістемесінде:

42-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«42. Мемлекеттік статистика саласындағы уəкілетті органының интернет-желісінде 

(http://stat.gov.kz) жарияланған «Халықты жұмыспен қамту жəне еңбек ақы төлемі» 
статистикалық бюллетені бойынша соңғы жыл үшін жобаның іске асырылуының нақты орны 
үшін «Бағдарламалық қамтамасыз ету инженері» – З0cp. кəсібі бойынша жалақы мөлшерін 
анықтаймыз. Əрі қарай соңғы үш жыл үшін инфляцияның орташа мөлшерін мемлекеттік 
статистика саласындағы уəкілетті органының тарихи деректері бойынша өткен соңғы үш жыл 
мəнінің орташа арифметикалық мəні ретінде анықтаймыз – Иcp. Келесі формула (9) бойынша 
жобаның іске асырылуының орташа жыл санын анықтаймыз: 

 Гср=[R/12] +1, (9)
мұндағы:
квадратты жақшалар санның бүтін бөлігін:
R – жобаның айлармен берілген іске асырылу мерзімін (осыған дейін осы 

Əдістеменің 39-тармағы бойынша анықталған) білдіреді.
 Іске асырылудың əрбір i жылы үшін орташа айлық кесімді жалақыны Зi

cp мына қорына 
(10) бойынша анықтаймыз:

мұндағы i 1-ден Гср дейін өзгереді.
Бұдан əрі іске асырылудың əрбір жылы үшін сəйкес инженер бағдарламашының 1 адам-

айының орташа құнын (11) формула бойынша анықтаймыз: 
Сi

ср=Зi
ср * (1+(0.9* ПСН+ ПНР + ПРП)/100)*(1+ ПР/100)*( 1+ ПНДС /100), (11)

мұндағы:
i 1-ден Гср дейін ауысады;
ПСН – орташа айлық жалақының пайызбен алғандағы міндетті əлеуметтік сақтандыру қорына 

аударылған əлеуметтік салығы;
ПНР – орташа айлық жалақының пайызбен алғандағы қосымша үстеме шығындар (жалға 

алу, іссапар шығындары, кеңсе тауарлары, демалыс шығындары жəне т.б);
ПРП – орташа айлық жалақының пайызбен алғандағы кезең шығыны (əкімшілік басқару 

персоналына жəне маркетингке жұмсалатын шығындар);

ПР – рентабельділік,
ПНДС – қосылған құн салығы.
Əзірлеуші шығынының нормативті коэффициенттерінің мəні (ПНР, ПРП, ПР) мемлекеттік 

органдардың ақпараттық жүйелерін құруға, дамытуға жəне қолдап отыруға арналған 
шығындардың нормативтерінде келтірілген. 

Іске асыру жылдары бойынша ақпараттық жүйенің əзірлеу еңбек сыйымдылығын (12) 
формула бойынша анықтаймыз:

Si = S/Гср , (12)
мұндағы i 1-ден Гср ауысады.
СППО ақпараттық жүйенің қолданбалы бағдарламалық қамтылымды əзірлеуге кететін жұмыс 

құны (13) формула бойынша анықталады:

мұндағы: 
Сиспыт – бағдарламалық қамтылымды сынау құны»; 
56-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«56. АЖ ҚБҚ пайдалануды қолдаудың 1 жылының құнын (17) формула бойынша есептеледі:

Сэксп = (nn +k * nисп+ nп.польз)*Cср , (17)
мұндағы:
Cср - персоналды пайдаланумен айналысатын 1 адам-айының құны; 
nn - пайдалануды қолдау процесін дайындаумен айналысатын персоналдың нормасы; 
nисп - пайдалану сынақтарын жүргізумен айналысатын персоналдың нормасы; 
nn.польз - жүйенің пайдаланушыларын қолдаумен айналысатын персоналдың нормасы;
k – пайдалану сынақтарын жүргізудей кезіндегі жұмыс қажеттіліктерінің коэффициенті (егер 

жүйе тəжірибелік пайдалануда болса k=1, егер жүйе өнеркəсіптік пайдалануда болса k=0).»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін құруға, 

дамытуға жəне қолдап отыруға арналған шығындар нормативтері осы бұйрыққа қосымшаға 
сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігінің Ақпараттандыру 
департаменті (Ж.З. Жахметова) заңнамада белгіленген тəртіппен:

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 бұйрықты Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар 
министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Ақпарат жəне коммуникациялар вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Ақпарат жəне 
коммуникациялар министрі Д.АБАЕВ

Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрінің 
2017 жылғы 21 маусымдағы №226 бұйрығына қосымша

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін 
атқарушысының 2016 жылғы 28 қаңтардағы №133 бұйрығына 2-қосымша

Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін құруға, дамытуға 
жəне қолдап отыруға арналған шығындар нормативтері

Функционалды бірліктері кесіндісіндегі үдерістер бойынша еңбек 
сыйымдылығының нормативтері

№ Үдеріс атауы Функционалдық өлшем бірлігі

пайдалану 
нұсқасы 

объект 
типі

объект типі 
қасиеттері

объектілер 
арасындағы 

өзара іс-
əрекет 

қасиеттері

торап 
типі

Еңбек сыйымдылығы, адам сағат
1 Бизнес модельдеу 32,12 28,33 0,00 14,15 0,00
2 Талаптарды басқару 58,03 28,04 0,00 20,32 0,00
3 Жобалау 45,42 61,75 31,35 37,52 24,02
4 Іске асыру 31,57 81,51 50,72 36,11 0,00
5 Тестілеу 88,96 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Өрістету 8,69 0,00 0,00 0,00 23,74

Қолданбалы бағдарламалық қамтылымды əзірлеу жəне қолдап отыру еңбек 
сыйымдылығының жеке түзету коэффициенттері

 

Жеке 
түзету 

коэффи-
циент-
терінің 
тобы

Жеке түзету 
коэффициентінің 
белгіленуі жəне 

факторы 

Жеке түзету коэффициентінің сипаттамасы Мəні

1 2 3 4
Ішкі 
факторлар

АЖ пайдалану 
режимі К1 

Нақты технология немесе бағдарламалық 
қамтылым жүйесінде қабылданған өңдеу түріне 
байланысты анықталады. Мынадай мəндерге ие 
болады:

 

деректерді уақыттың бөліну режимінде өңдеу 1
деректерді параллельді өңдеу 1,04
деректерді шынайы уақыт режимінде өңдеу 1,05
деректердің біріктірілген өңдеуі 1,07

АЖ масштабы 
К2 

Масштаб бір уақытта жұмыс істейтін пайдала-
нушылар санымен анықталуы мүмкін. Мынадай 
мəндерге ие болады:

 

шағын АЖ (ұзаққа созылмайтын өмірлік циклды 10 
пайдаланушыға дейін)

0,95

орташа АЖ (ұзақ өмірлік циклды ірі жүйеге дейін 
өсу мүмкіндігімен 11-ден 100 пайдаланушыларға 
дейін)

1

ірі АЖ (101-ден 1000 дейін ұзақ ӨЦ жəне мұраға 
алынған жүйелері бар пайдаланушылар)

1,05

өте ірі АЖ (1000 астам қолданушылар) 1,08
АЖ тұрақтылығы 
К3

Оның ішкі эволюциялық аспектілері немесе қолдап 
отыру үдерісіндегі тұрақтылығына байланысты 
анықталады. Мынадай мəндерге ие болады:

 

үнемі өзгерістер енгізу 1,1
дискретті өзгерістер енгізу 1
ықтималдығы аз өзгерістер енгізу 0,95

Рұқсат етілмеген 
қолжетімдіктен 
қорғау К4 

Рұқсат етілмеген қолжетімділікті болдырмау 
немесе айтарлықтай қиындықтар. Мынадай 
мəндерге ие болады:

 

күшті 1,05
орташа 1
əлсіз 0,98

Бағдарламаларды 
жəне деректерді 
қорғау 
(операциялық 
жүйе деңгейінде, 
желілік 
бағдарламалық 
қамтылым 
деңгейінде, ДҚБЖ 
деңгейінде) К5 

күшті 1,03
орташа 1
əлсіз 0,97

операцияны 
бақылау ізі К6 

Жүйедегі рұқсатсыз өзгерістерді тіркеу мүмкіндігі:  
жоқ 1
таңдамалы қадағалау 1,08
толық қадағалау 1,13

Жұмыс істемеуін 
болдырмау К7 

Жүйенің кейбір уақыт аралығында жұмысқа 
қабілетті жай-күйін үздіксіз сақтау қасиеті. 
Мынадай мəндерге ие болады:

 

жоғары 1,15
орташа 1
төмен 0,92

Қайта қалпына 
келуі К8 

Бас тартудан кейін жұмысқа қабілеттілігін қалпына 
келтірудің орташа уақыты 

 

Мынадай мəндерге ие болады:  
жоғары 1,12
орташа 1
төмен 0,98

өңдеу ұзақтығы 
(жауап беру 
уақыты) К9 

Жүйенің кіру əсерлеріне тез реакциясы. Мынадай 
мəндерге ие болады:

 

тез 1,21
орташа 1
жай 0,92

АЖ əзірлеудің 
бастапқы тілі К10 

АЖ əзірлеу кезінде қолданылатын бастапқы 
тіл түріне байланысты анықталады. Мынадай 
мəндерге ие болады:

 

дəстүрлі (Кобол, Фортран жəне т.б.) 1,08
рəсімдік (Си немесе эквивалентті) 1,09
функционалды (Лисп немесе эквивалентті) 1,07
объектіге бағытталған (Си++ немесе эквивалентті) 1

Орта 
факторы

Пайдаланушы 
сыныбы К11 

Белгілі бір пайдаланушылар класының шеберлік 
деңгейіне немесе сипаттамасына байланысты 
анықталады. Пайдаланушы қарастырылатын 
жүйеге қатысты сыртқы болып табылатын жүйе 
бола алады. Мынадай мəндерге ие болады

 

 бастапқы 1,12
орташа 1,07
маман (сарапшы) 1
кездейсоқ 1,14
басқа АЖ (БҚ) 1,06
техникалық құралдар 1,09

Орталық өңдеу 
құралына 
қойылатын 
талаптар 
(процессорға) К12 

Процессордың тактілі жиілігіне (процессор 
жылдамдығы) қойылатын талаптарымен 
анықталады. Мынадай мəндерге ие болады:

 

жоғары 0,99
орташа 1

Жедел (негізгі) 
жадыға қойылатын 
талаптар К13 

АЖ жедел жадыға қойылатын талаптармен 
(көлемі, тез əрекет етуі) сəйкестендірілуі тиіс. 
Мынадай мəндерге ие болады:

 

үлкен 1
кіші 1,04

Сыртқы жадыға 
талаптар К14 

АЖ сыртқы жадыға қойылатын талаптармен 
(көлемі, тез əрекет етуі) сəйкестендірілуі тиіс. 
Мынадай мəндерге ие болады:

 

үлкен 1
кіші 1,01

Жергілікті 
есептеу желісіне 
қойылатын 
талаптар К15 

АЖ ЖЕЖ қойылатын талаптармен (өткізу қабілеті, 
желідегі ақпаратты қорғау) сəйкестендірілуі тиіс. 
Мынадай мəндерге ие болады:

 

жоғары талаптар 1
орташа талаптар 1,02

АЖ сыншылдығы 
К16

Бағалаудың нақты əдістемесін ескере отырып, 
өнімнің толықтық деңгейіне байланысты 
анықталады. Мынадай мəндерге ие болады:

 

адам өмірі 1,18
ұлттық қауіпсіздік 1,16
əлеуметтік берекетсіздік жəне үрей 1,13
ұйымдастырушылық қауіпсіздік 1

Дайындығы К17 Қолда бар ҚБҚ түріне байланысты анықталады. 
Мынадай мəндерге ие болады:

 

дайын күйде болуы (альтернативті өнімдер бар) 0,99
жалпыға қолжетімді (танымал əдістеме) 1
тапсырыс берілген (тапсырыс берушінің айрықша 
əдістемесі)

1,11

патенттелген (əзірлеушінің əдістемесі) 1,09
Деректер 
факторы

Деректерді беру 
К18 

Деректер элементтеріне, түріне жəне құрылымына 
байланысты анықталады. Мынадай мəндерге ие 
болады:

 

реляциялық 1
индекстелетін (иерархиялық) 1
 желілік 1,08
 объектілік 1,09
форматталған файл 0,95

Функционалды өлшемі

Пайдалану 
нұсқаларының 

саны
Объектілер 

типінің саны
Объектілер типі 

қасиеттерінің 
саны

Объектілер типі 
арасындағы 

өзара іс-
əрекеттер саны

Тораптар 
саны

SIZE С E T I N

Əзірлеушінің шығындарының нормативтік коэффициенттерінің мəні
№  Көрсеткіштің атауы Белгіленуі Норматив
1 Қосымша үстеме шығындар (жалға алу, іссапарлар, кеңсе 

тауарлары, демалыс шығындары жəне т.б.)
ПНР 71,5 %

2 Кезең шығындары (əкімшілік басқару персонал жəне марке-
тинг шығындары)

ПРП 48 %

3 Рентабельдік ПР 25 %
4 Еңбек сыйымдылығының икемділік коэффициенті L 0,75
5 ҚБҚ қолдап отыру еңбек сыйымдылығының коэффициенті N 15 %

Əзірлеу мерзімінің еңбек сыйымдылығына тəуелділігі
№ ҚБҚ əзірлеу мерзімі Еңбек сыйымдылығы (адам-ай)
1 1 ай 5 – 30
2 2 ай 10 – 80
3 3 ай 17 – 140
4 4 ай 26 – 210

5 5 ай 37 – 280
6 6 ай 50 – 340
7 7 ай 65 – 400
8 8 ай 80 – 450
9 9 ай 100 – 500

10 10 ай 120 – 550
11 11 ай 140 – 610
12 12 ай 160 – 670
13 13 ай 180 – 720
14 14 ай 200 – 770
15 15 ай 230 – 820
16 16 ай 260 – 870
17 17 ай 290 – 930
18 18 ай 330 – 990
19 19 ай 370 – 1040
20 20 ай 420 – 1090
21 21 ай 470 – 1150
22 22 ай 530 – 1200
23 23 ай 600 – 1250
24 24 ай 670 – 1300
25 25 ай 750 – 1350
26 26 ай 830 – 1400
27 27 ай 900 – 1450
28 28 ай 970 – 1500
29 29 ай 1150 – 1550
30 30 ай 1230 – 1600
31 31 ай 1310 – 1660
32 32 ай 1390 – 1720
33 33 ай 1470 – 1780
34 34 ай 1520 – 1840
35 35 ай 1570 – 1900
36 36 ай 1620 – 1960
37 37 ай 1680 – 2020
38 Əр кейінгі ай үшін 40 адам-ай қосылады

Пайдалануды қолдау үдерісінде жұмыс істейтін персоналдың нормасы
Қолдау үдерісімен 

қамтылған 
пайдаланушылар 

саны

Пайдалануды 
қолдау үдерісін 
дайындаумен 
айналысатын 
персоналдың 

нормасы, адам/ай

Пайдалану 
сынақтарын 

жүргізетін 
персоналдың 

нормасы, 
адам/ай

Пайдаланушыларды 
қолдаумен айналысатын 
персоналдың нормасы, 

адам/ай

n
n

n
исп ïn n.польз

есепке 
алынатын 

ақпараттық 
жүйелер үшін

аналитикалық 
ақпараттық 

жүйелер үшін
1-50

1 6

12 60
51-100 24 120
101-200 36 180
201-400 48 240
Əрбір қосымша 100 
пайдаланушы + 12 +60

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 26 шіл-
деде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15381 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
АҚПАРАТ ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯЛАР МИНИСТРЛІГІ

2017 жылғы 4 тамыз            №279         Астана қаласы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІ

2017 жылғы 25 шілде             №496        Астана қаласы

БІРЛЕСКЕН БҰЙРЫҚ

«Қазақстан Республикасының аумағындағы 
жылжымайтын мүлік объектілерін адрестеу қағидаларын 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрінің 2015 жылғы 22 желтоқсандағы №783 және 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму 
министрінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы №1262 

бірлескен бұйрығына өзгерістер мен толықтыру енгізу 
туралы

бұйырамыз:
1. «Қазақстан Республикасының аумағындағы жылжымайтын мүлік объектілерін адрестеу 

қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 
жылғы 22 желтоқсандағы №783 жəне Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы № 1262 бірлескен бұйрығына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12938 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесінде 2016 жылы 9 ақпанда жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағындағы жылжымайтын 
мүлік объектілерін адрестеу қағидаларында:

2-тармақта:
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) алдын ала берілген мекенжай (жобалық нөмір) – объектіні пайдалануға бергенге дейін 

жобалау алдындағы құжаттаманы ресімдеу кезеңінде жəне жылжымайтын мүлік объектісін салу 
үшін жер учаскесін бөліп беру кезінде берілетін жылжымайтын мүлік объектісінің мекенжайы;»; 

мынадай мазмұндағы 17-1) тармақшамен толықтырылсын:
«17-1) көлік қою орны – ғимараттың ішкі кеңістігінде орналасқан автокөлікті уақытша жəне 

тұрақты сақтауға арналған орын;»; 
24) тармақша алып тасталсын;
5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Объект мекенжайы:
облыстың, ауданның, қаланың, қаладағы ауданның, ауылдық округтің, кенттің, ауылдың 

атауларынан;
елді мекеннің құрамдас бөліктерінің атауынан;
бастапқы объектінің нөмірінен;
кейінгі объектінің нөмірінен тұрады.
Адрестеу кезінде пайдаланатын бастапқы жылжымайтын мүлік объектілері санаттарының 

тізбесі осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес айқындалады.
Бастапқы объектінің нөмірінің алдында бастапқы объектінің типі (үй, ғимарат, құрылым, 

құрылыс, гараж) көрсетіледі.
Жылжымайтын мүлік объектісінің типіне байланысты мекенжайдың құрылымы қосымша 

элементтермен (корпус, блок, қатар, өтпе жол, желі) толықтырылады.»;
10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«10. Мыналарға:
өз бетімен тұрғызылған объектілерге;
жеке тұрғын үй құрылысы үшін азаматтарға бөлінген жер учаскелерінде орналасқан 

уақытша мақсаттағы объектілерге, шаруашылық құрылыстарға, гараждарға, елді мекендердің 
инженерлік инфрақұрылым объектілеріне, тазарту құрылыстары, мұнай айдайтын құрылыстар, 
жеке тұрған жарнамалық, антенналы-бағанды құрылыстарға, мобильдік павильондарға, 
дүңгіршектерге, шатырларға, аялдамаларға, бақтарға, саябақтарға мекенжай берілмейді.»;

21-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«21. Елді мекендегі бір елді мекеннің құрамдас бөлігіне бірнеше атау беруге жəне бір 

санаттағы елді мекеннің бірнеше елді мекеннің құрамдас бөліктеріне бір атау беруге жол 
берілмейді.

Екі бастапқы немесе кейінгі объектілерге бір (бірдей) реттік нөмір беруге жол берілмейді.
Даңғыл (көше, орам, өтпе жол) айналымы отыз градустан артық болған жағдайда, айналым 

орнынан бөлек атау беруге рұқсат етіледі.»;
41-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«41. Жылжымайтын мүліктің кейінгі объектілеріне санатына байланысты (ішкі, жапсарлас 

салынған, жапсарлас-жанастыра салынған) кейінгі объект типі (пəтер, тұрғын емес үй-жай, 
көлік қою орны) беріледі.»;

50-тармақта:
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) қате адрестеу деректерінің болуын анықтау немесе ретке келтіру жəне жою мақсатында 

елді мекен аумағындағы кезекші жоспарға жəне «Мекенжай тіркелімі» АЖ-ға объектілерді 
түгендеу деректерін енгізе отырып, объектілерге (аулаларды, үйлерді аралап шығу) түгендеу 
жүргізеді;»;

5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«5) жылжымайтын мүлік объектілерінің мекенжайы туралы ақпаратты тіркейді жəне елді 

мекеннің кезекші жоспарына жəне «Мекенжай тіркелімі» АЖ-ға енгізеді;»;
7) жəне 8) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
«7) сəулет жəне қала құрылысы органының бұйрығымен осы Қағидалардың 8 жəне 

9-тармақтарында көрсетілген жылжымайтын мүлік объектілеріне реттік нөмір береді;
8) елді мекендердің құрамдас бөліктерінің:
атауы жоқтардың;
атаулары сəйкес келетіндердің;
орналасқан жылжымайтын мүлік объектілерін бұзуға байланысты қызметі 

тоқтатылғандардың; 
жеке бұйрықпен бекітілген елді мекендердің құрамдас бөліктерінің алдын ала 

мекенжайлардың (жобалық нөмірлерінің) тізбесін қалыптастырады жəне оны елді мекендердің 
құрамдас бөліктерін атау, қайта атау, жою бойынша одан əрі жұмыс жүргізу үшін тілдерді да-
мыту жөніндегі жергілікті атқарушы органға жібереді;»;

11) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«11) бастапқы жəне кейінгі объектілерге алдын ала мекенжайларды (жобалық нөмірлерді) 

береді.»;
59, 60 жəне 61-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«59. Мекенжай деректері жылжымайтын мүлік объектілерінің түгендеу деректерін 

(аулаларды, үйлерді аралап шығу) ескере отырып, елді мекеннің кезекші жоспарында 
қалыптастырылады.

60. Жылжымайтын мүлік объектілерінің мекенжайлық мəліметтерін сəулет жəне қала 
құрылысы органы елді мекеннің кезекші жоспарындағы деректерге сəйкес «Мекенжай тіркелімі» 
АЖ-ға апта сайын енгізеді.

61. Əкімшілік-аумақтық бірліктер мен елді мекендердің құрамдас бөліктерін, мекенжайларды 
алуды, атауын өзгертуді, жоюды нақтылайтын ресми құжаттардың электрондық көшірмелерін 
сəулет жəне қала құрылысы органы бекітілген сəтінен бастап он жұмыс күні ішінде елді мекеннің 
кезекші жоспарына жəне «Мекенжай тіркелімі» АЖ-ға енгізеді.»;

63-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«63. МТК жүйеге мекенжайды тіркеу сəтінде «Мекенжай тіркелімі» АЖ қалыптастырады. 
МТК 16 символдан құрылады жəне жылжымайтын мүлік объектісі типінің кодын, жылжы-

майтын мүлік объектінің адресі жасалған жылды жəне «Мекенжай тіркелімі» АЖ-да тіркелген 
жылжымайтын мүлік объектісінің реттік нөмірін қамтиды.»;

Қағидалардың 1 жəне 2-қосымшалары осы бірлескен бұйрыққа 1 жəне 2-қосым шаларға 
сəйкес редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Құрылыс жəне тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті:

1) осы бірлескен бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуді;

2) осы бірлескен бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 
қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз тасығыштағы жəне электрондық нысандағы көшірмелерін 
Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми 
жариялау жəне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бірлескен бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның 
көшірмелерін мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберуді;

4) осы бірлескен бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

5) осы бірлескен бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларына сəйкес 
іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 
даму министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бірлескен бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан 
Республикасының Инвестициялар жəне даму вице-министріне жүктелсін.

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

 
Қазақстан Республикасының  Қазақстан Республикасының
Ақпарат жəне коммуникациялар  Инвестициялар жəне даму министрі
министрі______________ Д.АБАЕВ ________________ Ж.ҚАСЫМБЕК

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары –
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрі
_____________ А.Мырзахметов
2017 жылғы 7 қыркүйек

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Əділет министрі
_____________ М.Бекетаев
2017 жылғы 10 тамыз

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Мəдениет жəне спорт министрі
_____________А.Мұхамедиұлы 
2017 жылғы 7 тамыз

Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрінің 
2017 жылғы 4 тамыздағы № 279 жəне Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 

даму министрінің 2017 жылғы 25 шілдедегі № 496 бірлескен бұйрығына 1-қосымша

Қазақстан Республикасының аумағындағы жылжымайтын мүлік 
объектілерін адрестеу қағидаларына 1-қосымша

Елді мекендердің құрамдас бөліктері типтері атауларының тізбесі
1. Көше
2. Бульвар
3. Аллея
4. Алаң
5. Даңғыл
6. Желі
7. Жол
8. Жағалау
9. Тұйық көше
10. Өтпе жол

11. Қыстау
12. Орман шаруашылығы
13. Əскери бөлiм
14. Разъезд
15. Станция
16. Демалыс базасы
17. Шағын аудан
18. Орам
19. Шекара бекеті
20. Шоссе
21. Даңғыл жол
22. Саяжай кооперативі
23. Гараж кооперативі
24. Алап
25. Гараж қоғамы
26. Саяжай қоғамы
27. Трасса
28. Гараж алабы
29. Бау-бақша (Бағбаншылық) қоғамы
30. Тұрғын үй алабы
31. Учаске
32. Өнеркəсіптік аймақ
33. Бөлімше
34. Кірме жол
35. Шаруа қожалығы
36. Бағбаншылық ұжымы
37. Гараж меншік иелерінің тұтыну кооперативі
38. Тұтыну кооперативі
39. Бағбаншылық серіктестігі
40. Саяжай алабы
41. Ферма
42. Қоныс
43. Аймақ
44. Гараж тұтыну кооперативі
45. Саяжай учаскелері меншік иелерiнің тұтыну кооперативі
46. Кеден бекеті
47. Орман шаруашылығы
48. Кардон
49. Жеке гараж меншік иелерінің тұтыну кооперативі
50. Гараж-құрылыс кооперативі
51. Бағбаншылардың, бағбаншылық серіктестіктерінің тұтыну кооперативі
52. Заимка
53. Алаңша
54. Аумақ
55. Қиық
56. Саяжай кешені
57. Есептік орам
58. Гараж пайдаланушылар кооперативі
59. Кадастрлық орам
60. Бау-бақша тұтынушылар кооперативі
61. Бау-бақша қоғамы
62. Мүліктік кешені
63. Сауықтыру кешені 
64. Кешен
65. Балық питомнигі
66. Демалыс орталығы
67. Егіс алаңы 
68. Қарапайым бағбаншылық серіктестігі 
69. Тұтыну саяжай кооперативі 
70. «Бағбаншылық қоғамы» тұтыну кооперативі
71. Демалыс үйі
72. Тұрғын аудан
73. Бау-бақша, саяжай учаскелер меншік иелерінің тұтыну кооперативі
74. Блок
75. Əскери қалашық

Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрінің
2017 жылғы 4 тамыздағы № 279 жəне Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 

даму министрінің 2017 жылғы 25 шілдедегі № 496 бірлескен бұйрығына 2-қосымша

Қазақстан Республикасының аумағындағы жылжымайтын мүлік 
объектілерін адрестеу қағидаларына 2-қосымша

Адрестеу кезінде пайдаланатын бастапқы жылжымайтын мүлік объектілері 
санаттарының тізбесі

1. Тұрғын үй қоры 
2. Өндiрiстiк ғимараттар
3. Ғылым, білім жəне тəрбие объектілері
4. Денсаулық сақтау жəне демалыс объектілері
5. Əкімшілік жəне қоғамдық ұйымдар жəне басқармалар
6. Дене шынықтыру-сауықтыру жəне спорт объектілері
7. Мəдени-ағарту жəне ойын-сауық мекемелері объектілері
8. Сауда объектілері
9. Қоғамдық тамақтандыру объектілері
10. Тұрмыстық қызмет көрсету объектілері
11. Коммуналдық қызмет көрсету объектілері
12. Көлікке жəне халыққа тікелей қызмет көрсетуге арналған өндірістік объектілер
13. Өнеркəсіптік жəне қоймалық объектілер
14. Қала маңы аймағының көгалдандырылған аумақтары
15. Уақытша тұруға жарамсыз объектілер
16. Құрылыстар
17. Ауыл шаруашылығы жəне мал шаруашылығы мақсатындағы объектілер
18. Бағбаншылық учаскелер

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 25 қыр  -
күйекте Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15746 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
АҚПАРАТ ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯЛАР МИНИСТРЛІГІ

2017 жылғы 7 қыркүйек         №337           Астана қаласы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІ

2017 жылғы 18 қыркүйек           №635         Астана қаласы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ

2017 жылғы 4 қыркүйек               №534          Астана қаласы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ

2017 жылғы 20 қыркүйек           №331          Астана қаласы

БІРЛЕСКЕН БҰЙРЫҚ

«Табиғи теріден жасалған киім заттары, киімге керек-
жарақтар және өзге де бұйымдар» тауар позициясы 

бойынша тауарларды бақылау (идентификациялау) 
белгілерімен таңбалауды енгізу жөніндегі пилоттық 

жобаны іске асыру қағидаларын бекіту туралы

«Табиғи теріден жасалған киім заттары, киімге керек-жарақтар жəне өзге де бұйымдар» 
тауар позициясы бойынша тауарларды бақылау (идентификациялау) белгілерімен таңбалауды 
енгізу жөніндегі пилоттық жобаны іске асыру шаралары туралы Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2017 жылғы 31 тамыздағы № 519 қаулысына сəйкес бұйырамыз:

1. Қоса беріліп отырған «Табиғи теріден жасалған киім заттары, киімге керек-жарақтар 
жəне өзге де бұйымдар» тауар позициясы бойынша тауарларды бақылау (идентифика-
циялау) белгілерімен таңбалауды енгізу жөніндегі пилоттық жобаны іске асыру туралы 
қағидалары бекітілсін.

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

1) осы бірлескен бұйрықтың Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелуін;

2) осы бірлескен бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде 
оның көшірмесін қағаз жəне электрондық түрде қазақ жəне орыс тілдерінде Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкінде ресми жа-
риялау жəне оған енгізу үшін «Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің Республикалық 
құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнына жiберілуін;

3) осы бірлескен бұйрықтың мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның 
көшірмесін мерзімді баспа басылымдарында ресми жариялауға жолдануын;

4) осы бірлескен бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ре-
сурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

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

Қазақстан Республикасы Ақпарат  Қазақстан Республикасы
жəне коммуникациялар министрі Инвестициялар жəне даму министрі
____________ Д.АБАЕВ  ____________Ж.ҚАСЫМБЕК

Қазақстан Республикасы   Қазақстан Республикасы
Қаржы министрі  Ұлттық экономика министрі
____________ Б.СҰЛТАНОВ  ___________Т.СҮЛЕЙМЕНОВ

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банк Төрағасы
____________ Д.Ақышев
«___» ____________ 2017 жыл

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасы «Атамекен» Ұлттық кəсіпкерлер палатасының Төрағасы
_________ А.Мырзахметов
«___» ____________ 2017 жыл

Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар 
министрінің 2017 жылғы 7 қыркүйектегі №337, 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрінің 2017 жылғы 18 қыркүйектегі №635, 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2017 жылғы 4 қыркүйектегі №534, 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 
2017 жылғы 20 қыркүйектегі №331 бірлескен бұйрығымен бекітілген

«Табиғи теріден жасалған киім заттары, киімге керек-жарақтар жəне өзге де 
бұйымдар» тауар позициясы бойынша тауарларды бақылау (идентификациялау) 

белгілерімен таңбалауды енгізу жөніндегі пилоттық жобаны іске асыру қағидалары
1 тарау. Жалпы ережелер

1. Осы «Табиғи теріден жасалған киім заттары, киімге керек-жарақтар жəне өзге де 
бұйымдар» тауар позициясы бойынша тауарларды бақылау (идентификациялау) белгілерімен 
таңбалауды енгізу жөніндегі пилоттық жобаны іске асыру қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) 
«Табиғи теріден жасалған киім заттары, киімге керек-жарақтар жəне өзге де бұйымдар» тау-
ар позициясы бойынша тауарларды бақылау (идентификациялау) белгілерімен таңбалауды 
енгізу жөніндегі пилоттық жобаны 2015 – 2016 жылдары іске асыру туралы Келісімді ратифи-
кациялау туралы» 2016 жылғы 29 ақпандағы Қазақстан Республикасы Заңының жəне «Табиғи 
теріден жасалған киім заттары, киімге керек-жарақтар жəне өзге де бұйымдар» тауар пози-
циясы бойынша тауарларды бақылау (идентификациялау) белгілерімен таңбалауды енгізу 
жөніндегі пилоттық жобаны 2015 – 2016 жылдары іске асыру туралы келісімнің қолданылу 
мерзімін ұзарту туралы Хаттаманы ратификациялау туралы» 2017 жылғы 13 маусымдағы 
Қазақстан Республикасы Заңының орындалуын қамтамасыз ету мақсатында əзірленді жəне 
«2015 жылғы 8 қыркүйектегі «Табиғи теріден жасалған киім заттары, киімге керек-жарақтар 
жəне өзге де бұйымдар» тауар позициясы бойынша тауарларды бақылау (идентификациялау) 
белгілерімен таңбалауды енгізу жөніндегі пилоттық жобаны 2015 – 2016 жылдары іске асыру 
туралы келісімде көзделген жеке құжаттарды бекіту туралы» Еуразиялық экономикалық ко-
миссиясы кеңесінің 2015 жылғы 23 қарашадағы № 70 шешімімен (бұдан əрі – 2015 жылғы 23 
қарашадағы № 70 Шешім) бекітілген Бақылау (идентификациялау) белгілерімен таңбалауға 
жататын тауарлардың тізбесіне (бұдан əрі – тауарлар тізбесі) енгізілген «Табиғи теріден 
жасалған киім заттары, киімге керек-жарақтар жəне өзге де бұйымдар» тауар позициясы 
бойынша тауарларды бақылау (идентификациялау) белгілерімен таңбалауды (бұдан əрі – 
тауарларды таңбалау) енгізу жөніндегі пилоттық жобаны іске асырудың тəртібін айқындайды.

2. Осы Қағидалардың күші:
1) алып қойылған, тыйым салынған, тəркіленген не орындалмаған міндеттемелер есебіне 

өндіріп алуға қойылған, мемлекет кірісіне айналдырылған тауарларды сатып алуға, сақтауға, 
пайдалануға, тасымалдауға жəне сатуға;

2) жеке пайдалануға арналған тауарлар ретінде əкелінген жəне бөлшек сауда шеңберінде 
сатып алынған тауарларды жеке тұлғалардың тасымалдауына, сақтауына жəне пайдалануына;

3) кедендік бақылау аймақтарында, уақытша сақтау қоймаларында жəне кеден 
қоймаларында кедендік бақылаудағы тауарларды сақтауға;

4) кедендік бақылаудағы тауарларды тасымалдауға;
5) кедендік рəсімдерге орналастырылған тауарларды Еуразиялық экономикалық 

одақтың (бұдан əрі – ЕАЭО) кедендік аумағының шегінен тыс жерлерге əкету кезінде олар-
ды тасымалдауға;

6) шетелдік өтеусіз (гуманитарлық) көмек болып табылатын тауарларға;
7) мемлекеттік жəне қорғаныс тапсырысының құрамына кіретін əскери жəне екі бағыттағы 

(қолдану) тауарлар;
8) осындай тауарларды сатуға ұсынғанға дейін, оның ішінде оларды сату орнына қойғанға, 

олардың үлгілерін көрсеткенге немесе сату орнында олар туралы мəліметтерді бергенге 
дейін дара кəсіпкерлер болып табылмайтын жеке тұлғалармен жасалған шарттар негізінде 
тауарлармен комиссиялық сауданы жүзеге асыратын заңды тұлғалар мен дара кəсіпкерлердің 
тауарларды сақтауына;

9) тауарларды бажсыз сауда дүкендерінде өткізуге (сатуға);
10) тауарларды, оларды өндірушілердің сақтауына жəне пайдалануына;
11) тауарлардың қайтарылғанын растайтын құжаттар болған кезде 1999 жылғы 1 шілдедегі 

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексының 454-457 баптарымен айқындалған 
тəртіппен жүзеге асырылатын бөлшек сауда шеңберінде сатып алынған жəне сатып алушы-
лар сатушыларға қайтарған тауарларды тасымалдауға жəне сақтауға;

12) техникалық регламенттердің, сондай-ақ стандарттау саласындағы нормативтік 
техникалық актілердің талаптарына сəйкестігін бағалау мақсатында сынақтан өткізуге арналған 
қажетті сандарындағы тауарлардың сынамалары мен үлгілерін тасымалдауға жəне сақтауға;

13) үлгілер мен экспонаттар ретінде халықаралық көрмелер мен жəрмеңкелерді 
ұйымдастырушылар мен қатысушылардың Қазақстан Республикасының аумағына əкелген 
тауарларына;

14) кəсіпкерлік қызметті жүзеге асырумен байланысы жоқ мақсатты пайдалануға арналған 
ательеде (шеберханада) дайындалған тауарларға қолданылмайды.

3. Осы Қағиданың мақсаттары үшін мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

(Соңы 14-бетте) 
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1) автоматты түрде идентификациялау ұйымы – халықаралық көпсалалы тауарлық нөмірлеу 
жүйесін жəне штрихтік кодтау стандарттарын ұсынатын əлемдік автоматты түрде идентифи-
кациялау қауымдастығында аккредиттелген ұйым.

2) ақпараттандыру саласындағы уəкiлеттi орган (бұдан əрi – уəкiлеттi орган) – 
ақпараттандыру жəне «электрондық үкiмет» саласында басшылықты жəне салааралық 
үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;

3) арнайы қорғау дəрежесін талап ететін бақылау (идентификациялау) белгілерін дайын-
даушы (бұдан əрі – бірінші деңгейдегі Эмитент) – «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
Банкнот фабрикасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорны;

4) бақылау (идентификациялау) белгісі – кіріктірілген радиожиілік белгісін қамтитын (бұдан 
əрі – RFID-белгісі) тауарларды таңбалауға арналған қолдан жасаудан қорғау (қорғалған 
полиграфиялық өнім) элементтері (құралдары) бар қатаң есептілік бланкісі;

5) бақылау (идентификациялау) белгілерімен таңбалау – бақылау (идентификациялау) 
белгілерін тауарларға түсіру;

6) бақылау (идентификациялау) белгілерін дербестендіруші жəне өткізуші (бұдан əрі – 
екінші деңгейдегі Эмитент) – конкурс жүргізу жолымен «Атамекен» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық кəсіпкерлер палатасы (бұдан əрі – «Атамекен» ҚР ҰКП) анықтаған заңды тұлға жəне 
(немесе) дара кəсіпкер;

7) бақылау белгісін (идентификациялау) дербестендіру – сауда бірлігінің (SGTIN) сериялық 
жаһандық нөмірінің RFID-белгісі жадының ЕРС-саласындағы жазбасы;

8) бөлшек сауда – тауарларды кəсіпкерлік қызметті жүзеге асырумен байланысты емес 
жеке, отбасылық, үй iшiлік жəне өзге де мақсаттарда пайдалану үшін оларды сатып алуға жəне 
сатуға байланысты сауда қызметі түрі;

9) көтерме сауда – тауарларды кəсіпкерлік қызметте (оның ішінде қайта сату үшін) неме-
се жеке, отбасылық, үй iшiлік жəне өзге де осындай пайдаланумен байланысты емес өзге де 
мақсаттарда пайдалану үшін оларды сатып алуға жəне сатуға байланысты сауда қызметі түрі;

10) қайта сату – кейiннен сатуға жəне (немесе) жеке, отбасылық, үй iшiнде жəне (неме-
се) осындай өзге пайдаланумен байланысты емес өзге де мақсаттарға арналған тауарлар;

11) өнімдернің электрондық коды (EPC) – бұл тауарлардың өндірілген күні, шығарылған 
мемлекет, тиеп жөнелту орны жəне өзге де ерешектер сияқты өзіндік ерешектермен байла-
нысты нөмірі;

12) сауда қызметі – тауарларды сатып алуға жəне сатуға байланысты кəсіпкерлік қызмет 
түрі;

13) ультра жоғары жиілік (UHF) – электромагниттік сəуленің жиілік диапазоны, 10 см-ден 
1 метрге дейін толқын ұзындығымен радио толқыны, ол 300 МГц-дан 3 ГГц-ге дейінгі жиілікке 
сəйкес келеді;

14) тауарлар – оларға қатысты бақылау (идентификациялау) белгілерімен таңбалау тура-
лы шешім қабылданған Еуразиялық экономикалық одақтың Сыртқы экономикалық қызметінің 
бірыңғай Тауар номенклатурасының (бұдан əрі – ЕАЭО СЭҚ ТН) «Табиғи теріден жасалған 
киім заттары, киімге керек-жарақтар жəне өзге де бұйымдар» тауар позициясы бойынша өнім;

15) тауарлар айналымы – ЕАОЭ кедендік аумағында тауарларды сақтау, тасымалдау, 
өндіру, оған əкелу, мүше мемлекеттер аумақтарында сатып алу жəне өткізу (сату);

16) тауарды айналымнан шығару – бақылау (идентификациялау) белгілерімен таңбаланған 
тауарларды түпкілікті тұтынушыға (заңды тұлғаларға, дара кəсіпкерлерге жəне жеке тұлғаларға) 
өткізу (сату), бақылау (идентификациялау) белгілерімен таңбаланған тауарларды жою 
(бүліну, жоғалу);

17) тауардың сипаттамасы – Тізбеге енгізілген тауарлардың айналымын жүзеге асыратын 
заңды тұлғалар мен дара кəсіпкерлердің (бұдан əрі – заңды тұлғалар мен дара кəсіпкерлер) 
автоматты түрде идентификациялау ұйымының ақпараттық порталымен өзара іс-қимыл жа-
сау негізінде «Тауарларды таңбалау» сервистік бағдарламалық өнімге берілетін тауардың 
негізгі сипаттамасы;

18) тауарлардың трансшекаралық саудасы – Қазақстан Республикасының аумағынан 
ЕАЭО мүше басқа мемлекеттің аумағына немесе ЕАЭО мүше басқа мемлекеттің аумағынан 
Қазақстан Республикасының аумағына жүзеге асырылатын тауарлардың көтерме саудасы;

19) «Тауарларды таңбалау» сервистік бағдарламалық өнім (бұдан əрі – СБӨ) – ақпараттық-
коммуникациялық көрсетілетін қызметті іске асыруға арналған бағдарламалық өнім;

20) «электрондық үкiметтiң» ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымының опера-
торы (бұдан əрі – оператор) – өзіне бекітіп берілген «электрондық үкiметтiң» ақпараттық-
коммуникациялық инфрақұрылымының жұмыс істеуін қамтамасыз ету жүктелген, Қазақстан 
Республикасының Үкіметі айқындайтын заңды тұлға;

21) «электрондық үкiметтiң» сервистік интеграторы (бұдан əрі – сервистік интегратор) – 
«электрондық үкіметтің» архитектурасын жəне «электрондық əкімдіктiң» үлгілік архитектурасын 
дамытуды əдістемелік қамтамасыз ету бойынша функциялар, сондай-ақ осы «Ақпараттындыру 
туралы» 2015 жылғы 24 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан əрі – Заң) 
12-бабына сəйкес көзделген функциялар жүктелген, Қазақстан Республикасының Үкiметi 
айқындайтын заңды тұлға; 

22) электрондық құжат – ақпарат электрондық-цифрлық нысанда ұсынылған жəне 
электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куəландырылған құжат;

23) электрондық цифрлық қолтаңба (бұдан əрі – ЭЦҚ) – электрондық цифрлық қолтаңба 
құралдарымен жасалған жəне электрондық құжаттың анықтығын, оның тиесілілігін жəне 
мазмұнының өзгермейтіндігін растайтын электрондық цифрлық символдар жинағы;

24) GlobalTradeItemNumber жаһандық сауда бірлігінің идентификациялау нөмірі (бұдан 
əрі – GTIN) – бұл электронды каталогтарда жəне ақпараттық жүйелерде қолданылатын отыз 
разряттық халықаралық тауар нөмірі.

2-тарау. «Тауарларды таңбалау» сервистік бағдарламалық өнім
4. СБӨ Заңның 12-бабының 9) тармақшасына сəйкес əзірленеді.
СБӨ-нің құрамы жəне міндетті, процестерінің сипаттамасы СБӨ-ді жобалауға арналған 

тапсырмада айқындалады.
СБӨ осы Қағидаларға «Тауарларды таңбалау» сервистік бағдарламалық өніміне қойылатын 

талаптар 1-қосымшаға сəйкес (бұдан əрі – 1-қосымша), Бақылау (идентификациялау) белгілерін 
дайындауды жəне заңды тұлғалар мен дара кəсіпкерлерге өткізуді жүзеге асыратын ұйымдар 
«Тауарларды таңбалау» сервистік бағдарламалық өніміне беретін мəліметтердің құрылымына 
қойылатын талаптарға мен оларды беру мерзімі 2-қосымшаға сəйкес жəне Бақылау (иден-
тификациялау) таңбаларымен таңбалауға жататын тауарлар тізбесіне енгізілген тауарлар 
айналымын жүзеге асыратын заңды тұлғалар мен дара кəсіпкерлер «Тауарларды таңбалау» 
сервистік бағдарламалық өніміне берілетін мəліметтердің құрылымына қойылатын талаптар, 
сондай-ақ оларды берудің мерзімі 3-қосымшаға (бұдан əрі – 3 қосымша) сəйкес келетін Екінші 
деңгейдегі эмитенттерден, заңды тұлғалар мен дара кəсіпкерлерден, сондай-ақ құзырлы 
(уəкілетті) мемлекеттік органдардан жəне ұйымдардан алынған таңбаланған тауарлар ту-
ралы мəліметтерді қалыптастыруды, жүргізуді, өңдеуді, беруді, деректерді сақтауды жəне 
пайдалануды қамтамасыз етеді.

5. Оператор СБӨ-нің Интернет ақпараттық-телекоммуникациялық желісінде орналасты-
руды қамтамасыз етеді.

6. Осы Қағидаларда көрсетілген мəліметтер 1, 2, 3-қосымшаларға сəйкес жəне 4-қосымшаға 
сəйкес нысан бойынша таңбалануға жататын тауарларға бақылау (идентификациялау) 
белгілерін дайындауға арналған өтінім (бұдан əрі – 4 қосымша), 5-қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша бақылау (идентификациялау) белгілерін дербестендіруге арналған өтінім (бұдан 
əрі – 5 қосымша) талаптарына сəйкес Интернет ақпараттық-телекоммуникациялық желісінде 
орналастырылған ақпараттық сервис арқылы ЭЦҚ қол қойылған электрондық құжат нысанында 
СБӨ ұсынылады жəне беріледі.

7. СБӨ автоматты түрде идентификациялау бойынша ұйымының ақпараттық жүйесімен 
өзара іс-қимыл жасау негізінде ақпараттық ресурстарды қамтиды.

3-тарау. Екінші деңгейдегі Эмитентті айқындау
8. «Атамекен» ҚР ҰКП бақылау (идентификациялау) белгілерінің дербестендіруін жəне 

өткізуін жүзеге асыратын екінші деңгейдегі Эмитентті айқындау тəртібін бекітеді.
9. «Атамекен» ҚР ҰКП конкурс өткізу арқылы бақылау (идентификациялау) белгілерінің 

дербестендіруін жəне өткізуін жүзеге асыратын екінші деңгейдегі Эмитентті айқындайды.
10. Конкурс комиссиясы құрамына «Атамекен» ҚР ҰКП, «Зерде» Ұлттық инфокоммуникация 

холдингі» АҚ, сондай-ақ салалық бизнес-қауымдастық өкілдері кіреді.
4-тарау. Тауардың сипаттамасы (GTIN алу)

11. Заңды тұлғалар жəне дара кəсіпкерлер бақылау (идентификациялау) белгілерін 
дербестендіруге тапсырысты ресімдеу үшін СБӨ-ге GTIN енгізеді.

12. GTIN алу үшін заңды тұлғалар жəне дара кəсіпкерлер автоматты түрде идентификация-
лау ұйымының ақпараттық жүйесінде тіркеледі. Автоматты түрде идентификациялау ұйымына 
мүшелік GTIN алуға мүмкіндік береді.

13. GTIN алған кезде заңды тұлғалар жəне дара кəсіпкерлер автоматты түрде идентифи-
кациялау ұйымының ақпараттық жүйесіне тауарлар туралы ақпаратты енгізеді.

14. Автоматты түрде идентификациялау ұйымы СБӨ-ге меншік иесімен келісім негізінде 
берілген GTIN бойынша Тізбеге енгізілген тауарлардың сипаттамасын СБӨ-ге беруді 
қамтамасыз етеді.

15. Автоматты түрде идентификациялау ұйымы уақытылы заңды тұлғаларға жəне дара 
кəсіпкерлерге GTIN берілуін қамтамасыз етеді.

5-тарау. Бақылау (идентификациялау) белгілерін 
дайындауға тапсырыс беру тəртібі

16. Арнайы қорғау дəрежесін талап ететін бақылау (идентификациялау) белгілерін дай-
ындаушы бірінші деңгейдегі Эмитент болып табылады.

17. Бақылау (идентификациялау) белгілерін алушы бақылау (идентификациялау) 
белгілерінің дербестендіруін жəне өткізуін жүзеге асыратын екінші деңгейдегі Эмитент бо-
лып табылады.

18. Екінші деңгейдегі Эмитент СБӨ арқылы бірінші деңгейдегі Эмитентке осы Қағидаларға 
4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша таңбалауға жататын тауарларға арналған бақылау (иден-
тификациялау) белгілерін дайындауға электронды нысанда өтінім ұсынады.

19. Бірінші жəне екінші деңгейдегі Эмитенттер арасындағы қарым-қатынас Азаматтық 
кодексінің 22-24 бөлімдеріне сəйкес жасасқан шартқа (келісімшартқа) сəйкес реттеледі. Бірінші 
деңгейдегі Эмитент екінші деңгейдегі Эмитенттен төлем түскеннен кейін күнтізбелік 15 (он 
бес) күннің ішінде бақылау (идентификациялау) белгілерін дайындайды жəне оларды екінші 
деңгейдегі Эмитентке жолдайды. 

20. Бірінші деңгейдегі Эмитент екінші деңгейдегі Эмитент тиеп жөнеткен күні 2-қосымшаға 
сəйкес бақылау (идентификациялау) белгілерін дайындау туралы мəліметтерді СБЗ-ге енгізеді.

21. Бақылау (идентификациялау) белгілерінің сəйкес келмеуі, верификациялау анықталған 
жəне жарамсыздығы расталған жағдайда, бірінші деңгейдегі Эмитент сəйкес келмеген 
бақылау (идентификациялау) белгілерін 5 (бес) жұмыс күнінің ішінде ауыстыруды жүргізеді 
жəне ауыстырылған бақылау (идентификациялау) белгілері туралы мəліметті СБӨ-ге енгізеді.

6-тарау. Бақылау (идентификациялау) белгілерін 
дербестендіруге арналған тапсырыс беру тəртібі

22. Бақылау (идентификациялау) белгілерімен таңбалануға жататын тауарлар айналы-
мын жүзеге асыратын заңды тұлғалар жəне дара кəсіпкерлер (бұдан əрі – заңды тұлға жəне 
дара кəсіпкер) бақылау (идентификациялау) белгілерін дербестендіру үшін осы Қағидаларға 
5-қосымшаға сəйкес нысан бойынша бақылау (идентификациялау) белгілерін дербестендіруге 
арналған өтінімді (бұдан əрі – Өтінім) электрондық нысанда СБӨ-де орналастырады.

Тапсырыста міндетті түрде дербестендірілген бақылау (идентификациялау) белгілерін 
алудың мынадай тəсілдерінің бірі көрсетіледі:

1) екінші деңгейдегі Эмитенттен дербес алуы (əкету пункті);
2) заңды тұлғаның жəне дара кəсіпкердің көрсетілген мекенжайына дейін жеткізу.
Бұл ретте, бақылау (идентификациялау) белгілері дербестендірілген күннен бастап заңды 

тұлғаның жəне дара кəсіпкердің көрсетілген мекенжайына дейін жеткізуді 3 (үш) жұмыс күнінен 
кеш емес мерзімде екінші деңгейдегі Эмитент жүзеге асырады. Бақылау (идентификациялау) 
белгілерін жеткізу мерзімін сақтау жөніндегі талаптар қалдықтарды таңбалау кезінде өтпелі 
кезеңге қолданылмайды, бірақ бақылау (идентификациялау) белгілерін дербестендіру күнінен 
бастап 10 (он) жұмыс күнінен аспауға тиіс.

23. Заңды тұлғалар жəне дара кəсіпкерлер Тізбеге енгізілген тауарларды əкелген кезде 
кедендік рəсімдермен орналастырған жəне кедендік тазартумен байланысты кедендік опе-
рацияларды жасаған сəтінен бастап 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірмей СБӨ-де Тапсырысты 
ресімдейді.

24. Заңды тұлғалар жəне дара кəсіпкерлер Тізбеге енгізілген тауарлардың өңдірісі кезінде 
бухгалтерлік есепте тауарларды дайын өнім ретінде таныған (көрсеткен) күнінен бастап келесі 
жұмыс күні ішінде СБӨ-де Тапсырысты ресімдейді.

25. Заңды тұлғалар жəне дара кəсіпкерлер осы Қағидаларға сəйкес СБӨ-ге берілетін дұрыс 
мəліметтердің енгізілуін қамтамасыз етеді.

26. СБӨ-де міндетті жолдардағы акпараттардың бар болуына автоматты режимде 
Тапсырысты тексеруді жүргізеді жəне тексеруден өткен жағдайда екінші деңгейдегі Эмитентке 
жолдайды.

27. Төлем түскен күннен бастап екі жұмыс күнінен аспайтын мерзімде екінші деңгейдегі 
Эмитент осы Қағидаларға 6-қосымшаға сəйкес бақылау (идентификациялау) белгілеріне 
қойылатын талаптарға сəйкес (бұдан əрі – 6-қосымша) бақылау (идентификациялау) белгілерін 
дербестендіреді жəне олардың дайындығы туралы еркін нысандағы тиісті хабарламаны СБӨ-де 
орналастыру арқылы заңды тұлғаларға жəне дара кəсіпкерлерге хабарлайды. Бақылау (иден-
тификациялау) белгілерін дербестендіру мерзімінің сақтау талаптары қалдықтарды таңбалау 
кезінде өтпелі кезеңгетаратылмайды. 

28. Екінші деңгейдегі Эмитент дербестендірілген бақылау (идентификациялау) белгілері 
туралы мəліметті СБӨ-ге 2-қосымшаның 2-тармағына сəйкес енгізеді.

29. Дербестендірілген бақылау (идентификациялау) белгілері туралы ақпарат, оларды 
заңды тұлғалар мен дара кəсіпкерлер теңгерімге қабылдағаннан кейін заңды тұлғалар мен 
дара кəсіпкерлердің СБӨ-де нақты уақыт режимінде көрсетіледі.

30. Осы Қағидалардың 21-29-тармақтарына сəйкес екінші деңгейдегі Эмитент бақылау 
(идентификациялау) белгілерінің уақытылы дербестендірілуін қамтамасыз етеді.

7-тарау. Тауарларды бақылау (идентификациялау) 
белгілерімен таңбалау тəртібі

31. Қазақстан Республикасына ЕАЭО-ға мүше болып табылмайтын мемлекеттердің 
аумағынан Тізбеге енгізілген тауарларды əкелген кезде заңды тұлғалар жəне дара кəсіпкерлер 
кедендік рəсімдерге орналастырғаннан жəне кедендік тазартумен байланысты кедендік опера-
цияларды жасағаннан кейін көрсетілген тауарлардың таңбалауын қамтамасыз етеді. Бұл ретте, 
заңды тұлғалар мен дара кəсіпкерлер тауарларды кедендік рəсіммен орналастыру күнінен ба-
стап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде Тізбеге енгізілген тауарларды таңбалауды жүзеге асырады. 

32. Тізбеге енгізілген тауарлардың өңдірісі кезінде заңды тұлғалар мен дара кəсіпкерлер 
екінші деңгейдегі Эмитенттен дербестендірілген бақылау (идентификациялау) белгілерін 
алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде тауарлардың таңбалануын қамтамасыз етеді.

33. Тауарларды бақылау (идентификациялау) белгілерімен таңбалау осы Қағидаларға 
6-қосым шаға сəйкес бақылау (идентификациялау) белгілеріне қойылатын талаптарға сəйкес 
жүргізіледі.

34. Осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес бақылау (идентификациялау) белгілерімен 
таңбаланған тауарларды айналымнан əкету кезінде заңды тұлғалар мен дара кəсіпкерлер 
бақылау (идентификациялау) белгілерін жойған (бүліну, жоғалу) жағдайда, мұндай мəліметтерді 
СБӨ-ге бақылау (идентификациялау) белгілері жойылған (бүліну, жоғалу) күнінен бастап 
күнтізбелік 10 (он) күн ішінде енгізеді.

8-тарау. Өтпелі ереже
35. Осы Қағидалар қолданысқа енгізілгенге дейін өткізілмеген тауарлары бар заңды 

тұлғалар мен дара кəсіпкерлер СБӨ жұмыс істеген күннен бастап күнтізбелік 90 (тоқсан) 
күн ішінде СБӨ-ге мəліметтерді табыс ете отырып, оларды бақылау (идентификациялау) 
белгілерімен таңбалауды жүзеге асырады.

«Табиғи теріден жасалған киім заттары, киімге керек-жарақтар жəне өзге де 
бұйымдар» тауар позициясы бойынша тауарларды бақылау (идентификациялау) 

белгілерімен таңбалауды енгізу жөніндегі пилоттық жобаны іске асыру қағидаларына 
1-қосымша

«Тауарларды таңбалау» сервистік бағдарламалық 
өніміне қойылатын талаптар

1. «Тауарларды таңбалау» сервистік бағдарламалық өнімі (бұдан əрі – СБӨ) осы Талаптарға 
сəйкес келуі қажет.

СБӨ-нің құрамына Автоматты түрде идентификациялау жөніндегі дүниежүзілік 
қауымдастығы стандарттары бойынша «Табиғи теріден жасалған киім заттары, киімге керек-
жарақтар жəне өзге де бұйымдар» тауар позициясы бойынша тауарларды бақылау (иденти-
фикациялау) белгілерімен таңбалауды енгізу жөніндегі пилоттық жобаны 2015 – 2016 жылда-
ры іске асыру туралы келісімде көзделген жекелеген құжаттарды бекіту туралы» Еуразиялық 
экономикалық комиссиясы Кеңесінің 2015 жылғы 23 қарашадағы № 70 шешімімен (бұдан 
əрі – 2015 жылғы 23 қарашадағы № 70 Шешім) бекітілген Бақылау (идентификациялау) 
белгілерімен таңбалауға жататын тауарлардың тізбесіне енгізілген тауарлар айналымын 
жүзеге асыратын заңды тұлғалар мен дара кəсіпкерлерден ақпараттарды алуды қамтамасыз 
ететін ақпараттық ресурстар жатады.

СБӨ Еуразиалық экономикалық одаққа (бұдан əрі – ЕАОЭ) мүше мемлекеттердің тауарлар-
ды таңбалау ақпараттық жүйелерімен, сондай-ақ Еуразиалық экономикалық комиссия (бұдан 
əрі – ЕЭК) интеграциялық құрамдастармен ақпараттық өзара іс-қимылы, электрондық түрде 
ЕАЭО шеңберінде, жалпы үдерістерді іске асыру жолымен ЕЭК интеграциялық ақпараттық 
жүйесі арқылы жүзеге асырылады.

2. СБӨ-нің құрамына мынадай қосалқы жүйелер жəне құрамдастар:
1) мынадай:
таңбаланған тауарлардың айналымына бақылаудың кіші жүйесін;
өзара іс-қимылдың кіші жүйесін;
ақпараттық қауіпсіздіктің кіші жүйесін қамтитын орталық есеп алу жүйесі;
2) нормативтік-анықтамалық ақпараттардың (бұдан əрі – НАА) кіші жүйесі;
3) бірінші деңгейдегі Эмитенттің автоматтандырылған жұмыс орны (бұдан əрі – АЖО);
4) екінші деңгейдегі Эмитенттің АЖО;
5) уəкілетті бақылаушы органның АЖО;
6) заңды тұлға мен дара кəсіпкердің АЖО;
7) əкімшінің АЖО жатады.
3. Қазақстан Республикасының мүдделі мемлекеттік органдары мен СБӨ арасындағы 

өзара ақпараттық іс-қимылдар интеграция немесе СБӨ-ге белгіленген үлгідегі файылдар-
ды енгізу арқылы жүзеге асырылады жəне мынадай өзара іс-қимылдардың негізгі түрлерін:

1) мемлекеттік кірістер органдарының ақпараттық жүйелерін;
2) автоматты түрде идентификациялау ұйымының ақпараттық жүйесін;
3) Қазақстан Республикасының ұлттық шлюзін;
4) «Электрондық үкімет» шлюзін;
5) «Электрондық Үкімет» сыртқы шлюзін;
6) «Мекенжай тіркелімі» ақпараттық жүйесін;
7) Қазақстан Республикасының Ұлттық куəландырушы орталығын қамтиды.
4. Бірінші жəне екінші деңгейдегі эмитенттен, сондай-ақ заңды тұлғалар мен дара 

кəсіпкерлерден берілетін мəліметтердің құрылымы мен ақпараттардың форматы осы 
Қағидаларға Бақылау (идентификациялау) белгілерін дайындауды жəне заңды тұлғалар мен 
дара кəсіпкерлерге өткізуді жүзеге асыратын ұйымдар «Тауарларды таңбалау» сервистік 
бағдарламалық өніміне беретін мəліметтердің құрылымына қойылатын талаптарға мен 
оларды беру мерзімі 2-қосымшаға сəйкес жəне Бақылау (идентификациялау) таңбаларымен 
таңбалауға жататын тауарлар тізбесіне енгізілген тауарлар айналымын жүзеге асыратын заңды 
тұлғалар мен дара кəсіпкерлер «Тауарларды таңбалау» сервистік бағдарламалық өніміне 
берілетін мəліметтердің құрылымына қойылатын талаптар, сондай-ақ оларды берудің мерзімі 
3-қосымшаға сəйкес қойылатын талаптарға сəйкес СБӨ-де қалыптастырылады.

5. Автоматты түрде идентификациялау жөніндегі ұйымның ақпараттық жүйесі СБӨ-де 
мына ақпаратты:

1) тауардың атауын;
2) тауардың сапасына талапты белгілейтін нормативтік құжаттарға сілтемегі (болған кезде);
3) тауарды өндірушінің атауын (заңды тұлғаның немесе дара кəсіпкердің атауы);
4) тауардың əр түрлілігін (тауарды дайындаған материалдың атауын жəне тауардың ерек-

ше белгілерін (түсі, мөлшері, моделі жəне өзге де ерекшелері);
5) тауардың шыққан елін;
6) тауардың санының өлшем бірлігін;
7) тауардың ЕАЭО Сыртқы экономикалық қызметінің тауар номенклатурасының (бұдан 

əрі – ЕАЭО СЭҚ ТН) кодын ұсынады.
СБӨ жыл ішінде тəуліктің кез келген уақытында тұрақты қол жеткізуді қамтамасыз етеді.
СБӨ-нің жылына тоқтап тұру уақыты 24 (жиырма) төрт сағаттан аспайды.
Осы Талаптардың 4 жəне 5-тармақтарында көрсетілген ақпараттарды сақтау мерзімі 

кемінде үш жылды құрайды.
СБӨ үш еселенген барлық таңбалауға жататын тауарлар позициясы бойынша Қазақстан 

Республикасының орташа жылдық айналымымен тепе тең санында, бірақ екі жүз миллион жаз-
бадан аспайтын, таңбаланған тауарлардың тізілімін, өңдеуді жəне сақтауды қамтамасыз етеді.

Тауарлар туралы мəліметтерге сұрау салу кезіндегі үн қосу уақыты, он бес секундтан 
аспайды.

Сыртқы пайдаланушылардың сандық құрамы – таңбалауға жататын тауарлардың айналы-
мын жүзеге асыратын заңды тұлғалар мен дара кəсіпкерлер шектелмеуі тиіс.

СБӨ сыртқы пайданушылардан, секундына кемінде 100 (жүз) сұрау салуды орындауды 
қамтамасыз етеді.

СБӨ өңделетін таңбалауға жататын тауарлар мен тауарлар топтары үшін ЕАЭО СЭҚ ТН 
кодтарының саны шектелмеуі тиіс.

«Табиғи теріден жасалған киім заттары, киімге керек-жарақтар жəне өзге де 
бұйымдар» тауар позициясы бойынша тауарларды бақылау (идентификациялау) 

белгілерімен таңбалауды енгізу жөніндегі пилоттық жобаны іске асыру қағидаларына 
2-қосымша

Бақылау (идентификациялау) белгілерін дайындауды жəне заңды тұлғалар мен 
дара кəсіпкерлерге өткізуді жүзеге асыратын ұйымдармен «Тауарларды таңбалау» 
сервистік бағдарламалық өнімге берілетін мəліметтер құрылымына қойылатын та-

лаптар, сондай-ақ оларды беру мерзімдері
1. «Тауарларды таңбалау» сервистік бағдарламалық өніміне (бұдан əрі – СБӨ) Бірінші 

деңгейдегі эмитент жіберетін дайындалған бақылау (идентификациялау) белгілері туралы 
мəліметтер, əр бақылау (идентификациялау) белгісі бойынша мынадай міндетті ақпараттарды:

1) бақылау (идентификациялау) белгілерін дайындауды жүзеге асыратын ұйымдар 
тізіліміндегі ұйымның тіркеу нөмірі;

2) айналымға шығару тəсілі (Қазақстан Республикасының кедендік аумағына əкелу немесе 
Қазақстан Республикасының аумағында өндіру);

3) бақылау (идентификациялау) белгілерімен таңбалауға жататын тауарлар тізбесіне сəйкес 
Еуразиялық экономикалық одағының Сыртқы экономикалық қызметінің тауар номенклатурасы 
бойынша тауардың төртмəнді коды;

4) бақылау (идентификациялау) белгісін дайындаған күні;
5) бақылау (идентификациялау) белгілерін дайындауға берген тапсырыс нөмірі;
6) əрбір бақылау (идентификациялау) белгісінің идентификаторы үшін бақылау белгісінің 

радиожиілік таңбасына идентификатор чипі (TID);
7) бақылау (идентификациялау) белгілерін түсіру тəсілін қамтиды.
2. СБӨ Екінші деңгейдегі эмитентпен беретін дербестелінген бақылау (идентификация-

лау) белгісі туралы мəліметтер, əрбір бақылау (идентификациялау) белгісі бойынша мына-
дай міндетті ақпаратты:

1) бақылау (идентификациялау) белгілерін заңды тұлғалар мен дара кəсіпкерлерге 
дербестендіруді жəне өткізуді жүзеге асыратын ұйымдар тізіліміндегі ұйымның тіркеу нөмірін;

2) бақылау (идентификациялау) белгілеріне тапсырыс беруді жүзеге асыратын заңды 
тұлғалар мен дара кəсіпкерлердің идентификациялау нөмірі;

3) бақылау (идентификациялау) белгілерін дербестендірудің жəне өткізудің тапсырыс 
нөмірін;

4) бақылау (идентификациялау) белгілерін заңды тұлғалар мен дара кəсіпкерлердің 
дербестендірген жəне өткізген күнін;

5) əрбір бақылау (идентификациялау) белгілерінің идентификаторы үшін тауар бірлігінің 
серияландырылған жаһандық нөмірін (SGTIN) қамтиды.

«Табиғи теріден жасалған киім заттары, киімге керек-жарақтар жəне өзге де 
бұйымдар» тауар позициясы бойынша тауарларды бақылау (идентификациялау) 

белгілерімен таңбалауды енгізу жөніндегі пилоттық жобаны іске асыру қағидаларына 
3-қосымша

Бақылау (идентификациялау) таңбаларымен таңбалауға жататын тауарлар тізбесіне 
енгізілген тауарлар айналымын жүзеге асыратын заңды тұлғалар мен дара 

кəсіпкерлер «Тауарларды таңбалау» сервистік бағдарламалық өнімге берілетін 
мəліметтердің құрылымына қойылатын талаптар, сондай-ақ оларды берудің мерзімі

1. «Табиғи теріден жасалған киім заттары, киімге керек-жарақтар жəне өзге де бұйымдар» 
тауар позициясы бойынша тауарларды бақылау (идентификациялау) белгілерімен таңбалауды 
енгізу жөніндегі пилоттық жобаны 2015 – 2016 жылдары іске асыру туралы келісімде көзделген 
жекелеген құжаттарды бекіту туралы» Еуразиялық экономикалық комиссиясы Кеңесінің 2015 
жылғы 23 қарашадағы № 70 шешімімен (бұдан əрі – 2015 жылғы 23 қарашадағы № 70 Шешім) 
бекітілген Бақылау (идентификациялау) белгілерімен таңбалауға жататын тауарлардың 
тізбесіне (бұдан əрі –Тізбесі) енгізілген тауарларды Қазақстан Республикасының кедендік 
аумағына əкелуді жəне (немесе) өндірісті жүзеге асыратын заңды тұлғалар мен дара 
кəсіпкерлер «Тауарларды таңбалау» сервистік бағдарламалық өнімге (бұдан əрі – СБӨ) 
электронды түрде мынадай міндетті мəліметтерді:

1) салық төлеушінің бизнес-сəйкестендіру нөмірін (БИН)/жеке сəйкестендіру нөмірін (ЖСН); 
2) Еуразиялық экономикалық одақтың Сыртқы экономикалық қызметі тауар 

номенклатурасының (бұдан əрі – ЕАЭО) он таңбалы кодын;
3) тауарлар арналған декларацияның (импорттаушылар үшін) тіркеу нөмірін;
4) бақылау (идентификациялау) таңбасының идентификаторын;
5) сауда бірлігінің жаһандық идентификациялау нөмірін (бұдан əрі – GTIN);
6) бақылау (идентификациялау) таңбасының радиожиілік белгісі чипінің идентификато-

рын (бұдан əрі – TID);
7) сауда бірлігінің жаһандық идентификациялаудың сериялық нөмірін (бұдан əрі – SGTIN) 

табыс етеді.
Заңды тұлғалар мен дара кəсіпкерлер СБӨ-не мəліметтерді берген кезде бақылау (иден-

тификациялау) таңбасының идентификаторын жəне (немесе) TID жəне (немесе) SGTIN 
енгізуіне мүмкіндігі болады. Көрсетілген кодтардың бірін енгізген кезде, қалған кодтар авто-
матты түрде берілетін болады.

2. ЕАЭО аумағында трансшекаралық сауда шеңберінде тауарларды сатып алғаннан кейін 
заңды түлғалар мен дара кəсіпкерлер СБӨ-ге мынадай міндетті ақпарат, трансшекаралық 
тауар саудасы шеңберінде, сатып алынған əр бірлігі бойынша қамтылған, тауарға түсірілген 
бақылау (идентификациялау) таңбалары туралы мəліметтерді береді:

1) мемлекеттік кірістер органының коды;
2) тауарларды əкелу жəне жанама салықтардың төленгендігі туралы өтінішті тіркеу күні 

(328.00 нысаны);
3) тауарларды əкелу жəне жанама салықтардың төленгендігі туралы өтінішті тіркеу нөмірі 

(328.00 нысаны);
4) салықтөлеушінің БИН/ЖСН;
5) бақылау (идентификациялау) таңбасының идентификаторы жəне (немесе) TID жəне 

(немесе) SGTIN;
6) трансшекаралық сауда шеңберінде тауарды сатып алған заңды тұлғаның/дара 

кəсіпкердің БИН/ЖСН;
7) тауар импорты елінің коды.
Көрсетілген мəліметтер, заңды тұлғалар мен дара кəсіпкерлер импортталған тауарларды 

есепке алған күннен кейінгі айдың 20 (жиырмасы) күнінен кеш емес мерзімде электронды түрде 
СБӨ береді, бұл ретте импортталған тауарларды:

1) қаржы есептілігінің халықаралық стандартына жəне «Бухгалтерлік есеп жəне қаржы 
есептілігі туралы» 2007 жылғы 28 ақпандағы Қазақстан Республикасы Занының талаптарына 
сəйкес бухгалтерлік есепте осындай тауарларды тану (көрсету) күндерінен неғұрлым ерте күн;

2) осындай тауарларды Қазақстан Республикасының аумағына əкелген күн есепке алған 
күн болып табылады.

Заңды тұлғалар мен дара кəсіпкерлерде осы тармақтың 1) жəне 2) тармақшаларда 
көрсетілген екі күн де болған кезде, көрсетілген күндердің ең соңғысы əкелінген тауарларды 
есепке алу күні болып танылады.

3. Заңды тұлғалар жəне дара кəсіпкерлер СБӨ жұмыс істеген күннен бастап күнтізбелік 
90 (тоқсан) күн ішінде СБӨ-ге тауарлардың қалдығын таңбалау туралы мынадай міндетті 
мəліметтерді:

1) бақылау (идентификациялау) таңбасының идентификаторы жəне (немесе) TID жəне 
(немесе) SGTIN;

2) салықтөлеушінің БИН/ЖСН;
4) тауардың сапасына талапты белгілейтін нормативтік құжаттарды көрсету (олар болған 

жағдайда, осындай нормативтік құжаттар бойынша шығарылған тауар үшін);
5) тауарды өндірушінің атауы (заңды тұлғаның немесе дара кəсіпкердің атауы);
6) тауардың əр түрлілігін (тауар дайындалған материалдың атауы жəне тауардың ерекше 

белгілері (түсі, мөлшері, моделі жəне өзге де сипаттамалары);
7) дайындаушы – елдің атауы;
8) тауарды айналымға шығару тəсілі;
9) импорттаушылар – ұйымдар үшін – оған сəйкес тауар айналымға шығарылған, тауарға 

арналған декларацияның тіркеу нөмірі;
10) GTIN береді.
4. Дара кəсіпкер болып табылмайтын жеке тұлғалармен 1999 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан 

Республикасының Азаматтық кодесінің (бұдан əрі – Азаматық кодекс) 43-тарауына сəйкес 
жасасқан шарттардың негізінде тауарлардың комиссиондық саудасы кезінде, осындай сауданы 
жүзеге асыратын заңды тұлғалар мен дара кəсіпкерлер бақылау (идентификациялау) таңбасын 
пайдаланғандығы туралы мəліметтерді СБӨ табыс етеді. Комиссиондық тауар саудасы кезінде 
бақылау (идентификациялау) таңбасын пайдаланғандығы туралы мəліметтерді табыс ету 
кезінде, тауардың əр бірлігі бойынша электронды түрде мынадай (оның ішінде комиссиондық 
тауар саудасы кезінде қалған тауарлар бойынша) міндетті ақпараттар:

1) бақылау (идентификациялау) таңбасының идентификаторы жəне (немесе) TID жəне 
(немесе) SGTIN;

2) комиссиондық сауданы жүзеге асырутын заңды – тұлғала/дара кəсіпкерлердің БИН/
ЖСН беріледі.

5. Егер, Азаматтық кодекстің 454-бабында белгілеген мерзім ішінде тауар кері қайтарылған 
жағдайда, тауар таңбалауға жатпайды жəне электронды түрде СБӨ-ге мынадай мəліметтер:

1) сылықтөлеушінің БИН/ЖСН;
2) бақылау (идентификациялау) таңбасының идентификаторы жəне (немесе) TID жəне 

(немесе) SGTIN;
3) тауарды кері қайтаруды растайтын құжаттардың деректемелері тапсырылады.
6. Егер бақылау (идентификациялау) белгісі зақымдалған немесе жойылған (бүлінген, 

жоғалған) жағдайда сатушы осы тауарларды сату үшін ұсынған күннен кешіктірмей осындай 
тауарларды бақылау (идентификациялау) белгілерімен таңбалайды жəне бақылау (иденти-
фикациялау) белгілерін пайдаланғандығы туралы тауардың əр бірлігі бойынша СБӨ-ге мы-
надай міндетті мəліметтерді:

1) сылық төлеушінің БСН/ЖСН;
2) ескі бақылау (идентификациялау) белгісінің идентификаторын (түсіру мүмкін болған 

кезде);
3) бақылау (идентификациялау) белгісінің идентификаторын (жаңа) жəне TID (жаңа) жəне 

(немесе) SGTIN (жаңа);
4) тауарды кері қайтаруды растайтын құжаттардың деректемелерін табыс етеді.
7. Тізбеге енгізілген тауарлардың бөлшек саудасын жүзеге асыратын заңды тұлғалар мен 

дара кəсіпкерлер СБӨ-ге тауарға түсірілген бақылау (идентификациялау) таңбалары туралы 
міндетті мəліметтерді, осындай сауданың шеңберінде өткізілген немесе жойылған (бүлінген, 
жоғалған), өткізілген тауардың əр бірлігі бойынша электронды түрде:

1) бақылау (идентификациялау) таңбасының идентификаторын жəне (немесе) SGTIN;
2) тауарды айналымнан шығару тəсілін (əкелу, өндіру, трансшекаралық сауда, комиссиялық 

тауар, жою жəне басқа тəсілдер);
3) тауарды айналымнан шығарған заңды тұлғаның/дара кəсіпкердің БИН/ЖСН;
4) тауарды айналымнан шығару күнін;
5) тауарды жойған (жоғалтқан) жағдайда – еркін нысынында актінің деректемелерін;
6) сатып алушының БИН/ЖСН табыс етеді.
8. Тізбеге енгізілген тауарлардың айналымын жүзеге асыратын заңды тұлғалар мен дара 

кəсіпкерлер бақылау (идентификациялау) таңбаларын жойған (бүлінген, жоғалған) жағдайда, 
СБӨ мынадай мəліметтерді электронды түрде:

1) бақылау (идентификациялау) таңбасының идентификаторын жəне (немесе) TID жəне 
(немесе) SGTIN;

2) бақылау (идентификациялау) таңбасын айналымнан шығару тəсілін (бүлінген, жоғалған, 
жою);

3) бақылау (идентификациялау) таңбасын жойған (бүлінген, жоғалған) заңды тұлғаның/
дара кəсіпкердің БИН/ЖСН;

4) бақылау (идентификациялау) таңбаларын жою туралы еркін нысынында актінің 
деректемелерін табыс етеді. 

9. Бақылау (идентификациялау) таңбаларын жойған (бүлінген, жоғалған) жағдайда, 
трансшекаралық тауар саудасының өндірісін, əкелуді, өткізуді жүзеге асыратын заңды 
тұлғалар мен дара кəсіпкерлер, сондай-ақ сатып алушылар кері қайтарған тауарларды 
жəне (немесе) дара кəсіпкерлер болып табылмайтын жеке тұлғалармен Азаматтық кодкстің 
43-тарауына сəйкес жасасқан комиссиондық шарттар негізінде комиссиялық тауар саудасын 
жүзеге асыратын заңды тұлғалар мен дара кəсіпкерлер электронды түрде мынадай міндетті 
мəліметтерді СБӨ: 

1) бақылау (идентификациялау) таңбасының идентификаторын (жаңа) жəне TID (жаңа) 
жəне (немесе) SGTIN (жаңа);

2) жойылған (бүлінген, жоғалған) бақылау (идентификациялау) таңбасының идентифика-
торын, TID жəне SGTIN (болған кезде) тапсырады.

10. Тізбеге енгізілген тауарлардың көтерме саудасын жүзеге асыратын заңды тұлғалар мен 
дара кəсіпкерлер СБӨ электрондық түрде мынадай міндетті мəліметтерді:

1) бақылау (идентификациялау) таңбасының идентификаторын жəне (немесе) TID жəне 
(немесе) SGTIN;

2) тауардың айналым түрі (əкелу, өндіру, комиссиялық тауар, траншекаралық сауда, жою 
жəне басқа түрлері);

3) сатушының БИН/ЖСН;
4) сатып алушының БИН/ЖСН;
5) тауардың айналымын растайтын бастапқы құжаттардың нөмірі мен күнін табыс етеді.
Кəсіпкерлік қызметін жүзеге асыру мақсатында тауарды сатып алуды жүзеге асырған заңды 

тұлға жəне дара кəсіпкерлер бухгалтерлік есепте таураларды кіріске жатқызған күннен бастап 
екі жұмыс күнінің ішінде СБӨ сатып алған тауарды растайды.

«Табиғи теріден жасалған киім заттары, киімге керек-жарақтар жəне өзге де 
бұйымдар» тауар позициясы бойынша тауарларды бақылау (идентификациялау) 

таңбасымен таңбалауды енгізу жөніндегі пилоттық жобаны іске асыру қағидаларына 
4-қосымша

нысан
___________________________________

 (бірінші деңгейдегі Эмитенттің атауы) 
___________________________________

(басшының |Т.А.Ə. (ол болған кезде) 
___________________________________ 

(екінші деңгейдегі Эмитенттің атауы)

Таңбалануға жататын тауарларға бақылау (идентификациялау) таңбаларын 
дайындауға тапсырыс 

(нөмірі жəне күні жүйеде қалыптастырылады) 
1) екінші деңгейдегі Эмитенттің бизнес идентификациялау нөмірі(БИН)/ жеке сəйкестендіру 

нөмірі (ЖСН);
2) Қазақстан Республикасының аумағында айналымға тауарды шығару тəсілі (Қазақстан 

Республикасына əкелінген/Қазақстан Республикасында өндірілген/бақылау (идентифика-
циялау) таңбаларымен таңбалануға жататын осы Қағидалар қолданысқа енгізілгенге дейін 
өткізілмеген тауарлар қалдығы/комиссиялық тауар);

3) бақылау (идентификациялау) таңбасын түсіру тəсілі (тігілетін, желімделген, ілетін 
(жапсырылған);

4) Еуразиялық экономикалық одақтың Сыртқы экономикалық қызметінің бірыңғай Тауар 
номенклатурасы (ЕАЭО СЭҚ ТН) төртмəнді тауар коды;

5) дайындалуға жататын бақылау (идентификациялау) таңбасының саны;
6) бірінші деңгейдегі Эмитент;
7) жеткізу мекенжайы;
8) бақылау (идентификациялау) таңбаларын тапсыруды жүзеге асыратын, жауапты 

тұлғаның аты-жөні, тегі (болған жағдайда);
9) бақылау (идентификациялау) таңбаларын тапсыруды жүзеге асыратын тұлғаның жеке 

басын куəландыратын құжаттың нөмірі;
10) бақылау (идентификациялау) таңбаларын тапсыруды жүзеге асыратын тұлғаның 

телефон нөмірі;
11) бақылау (идентификациялау) таңбаларын тапсыруды жүзеге асыратын тұлғаның 

электронды мекенжайы.

«Табиғи теріден жасалған киім заттары, киімге керек-жарақтар жəне өзге де 
бұйымдар» тауар позициясы бойынша тауарларды бақылау (идентификациялау) 

таңбаларымен таңбалауды енгізу жөніндегі пилоттық жобаны іске асыру қағидаларына 
5-қосымша

нысан
___________________________________ 

(екінші деңгейдегі Эмитенттің атауы) 
___________________________________ 

(басшының Т.А.Ə. (ол болған кезде) 
___________________________________ 

(заңды тұлғаның жəне (немесе) дара кісіпкердің атауы)

Бақылау (идентификациялау) таңбаларын дербестендіруге тапсырыс 
(нөмірі жəне күні жүйеде қалыптастырылады) 

1) салық төлеушінің бизнес идентификациялау нөмірі(БИН)/жеке сəйкестендіру нөмірі 
(ЖСН);

2) Қазақстан Республикасының аумағында айналымға тауарды шығару тəсілі (Қазақстан 
Республикасына əкелінген/Қазақстан Республикасында өндірілген/ бақылау (идентифика-
циялау) таңбаларымен таңбалануға жататын осы Қағидалар қолданысқа енгізілгенге дейін 
өткізілмеген тауарлар қалдығы/комиссиялық тауар);

3) ақылау (идентификациялау) таңбасын түсіру тəсілі (тігілетін, желімделген, ілетін, (жа-
быстыратын)); 

4) екінші деңгейдегі Эмитент атауы;
5) бақылау (идентификациялау) таңбаларын тапсыруды жүзеге асыратын тұлғаның 

электронды мекенжайы;
6) бақылау (идентификациялау) таңбаларын тапсыруды жүзеге асыратын тұлғаның 

телефон нөмірі;
7) бақылау (идентификациялау) таңбаларын тапсыруды жүзеге асыратын, жауапты 

тұлғаның аты-жөні, тегі (болған жағдайда);
8) тауарға арналған декларацияның тіркеу нөмірі (импорттаушы-ұйым үшін):
а) мемлекеттік кірістер органының коды;
б) тауарға арналған декларацияны тіркеу күні;
в) тауарға арналған декларациясының тіркеу нөмірі;
г) тауарларға арналған декларацияда көрсетілген, таңбалануға жататын тауарлар (болған 

кезде) үшін бақылау (идентификациялау) таңбаларының идентификаторының нөмірін;
д) Еуразиялық экономикалық одақтың Сыртқы экономикалық қызметінің бірыңғай Тауар 

номенклатурасы (бұдан əрі – ЕАЭО СЭҚ ТН) тауар коды;
е) тауарларға арналған декларациядағы тауарлардың атауы, реттік нөмірлері жəне 

мөлшері;
9) қосымша өлшем бірліктерінің (ол болған кезде) мағынасы;
10) декларанттың БИН/ЖСН;
11) бақылау (идентификациялау) таңбаларын алу тəсілі (жеткізу немесе өзі тасымалдау);
12) заңды тұлғалар/дара кəсіпкерлер мекенжайы/əкету пункті (бақылау (идентификациялау) 

таңбаларыналудың таңдалған тəсіліне байланысты);
13) жаһандық сауда бірлігінің идентификациялау нөмірі GTIN:
а) тауардың атауы;
б) тауарды өндірушінің атауы (заңды тұлғаның немесе дара кəсіпкердің атауы);
в) тауардың əр түрлілігі (тауар дайындаған материалдың атауы жəне тауардың ерекше 

өзге белгілері (түсі, мөлшері, моделі жəне өзге де белгілері);
г) тауардың шығарылған елін;
д) тауар мөлшерінің өлшеу бірлігін;
е) ЕАЭО СЭҚ ТН бойынша тауар коды.
14) дайындалуға жататын бақылау (идентификациялау) таңбасының саны.

«Табиғи теріден жасалған киім заттары, киімге керек-жарақтар жəне өзге де 
бұйымдар» тауар позициясы бойынша тауарларды бақылау (идентификациялау) 

таңбаларымен таңбалауды енгізу жөніндегі пилоттық жобаны іске асыру қағидаларына 
6-қосымша

Бақылау (идентификациялау) таңбасына қойылатын талаптар
1. «Табиғи теріден жасалған киім заттары, киімге керек-жарақтар жəне өзге де бұйымдар» 

тауар позициясы бойынша тауарларды таңбалауға арналған бақылау (идентификациялау) 
таңбасы (бұдан əрі – бақылау (идентификациялау) таңбасы) радиожиілік белгісін қамтиды 
(бұдан əрі – RFID-белгісі).

Бақылау (идентификациялау) таңбасы қорғау элементтері (құралдары) (қорғалған 
полиграфиялық өнім) бар қатаң есептілік бланкісі болып табылады.

2. Бақылау (идентификациялау) таңбасы мынадай рұқсат етілген мөлшерлерде болады:
25 мм x 160 мм (25 мм x 210 мм дейін – опционды);
53 мм x 80 мм (53 мм x 170 мм дейін – опционды).
Бақылау (идентификациялау) белгісі бейнелерінің мысалы осы талаптарға қосымшаға 

сəйкес табыс етілді.
3. Бақылау (идентификациялау) таңбасы мынадай ең аз міндетті қорғау элементтерімен 

(құралдармен):
1) қорғау элементтері бар арнайы қорғалған қағаз (целлюлоздық немесе синтетикалық);
2) латенттік көзбен көруге болатын кескіннің жəне (немесе) голографиялық элементтердің 

негізіндегі қорғау белгісі;
3) көрінетін жəне (немесе) көрінбейтін, қорғау бояуларымен орындалған графикалық 

қорғау элементтері;
4) графикалық торы бар позитивтік жəне (немесе) негативтік шағын мəтінмен қамтамасыз 

етіледі.
4. Тауарларды таңбалау кезінде оларды тауарға түсірудің мынадай тəсілдері мен тəртібі 

қолданылады:
1) тігілген, бұл бақылау (идентификациялау) таңбасы, машиналық тəсілмен тоқыма 

негізінде, бұл таңбада графикалық ақпаратты толығымен көрінетін етіп қалдыра отырып, 
бұйымның конструктивті тігісіне тікелей тігіледі. Бұл жағдайда, бақылау (идентификациялау) 
таңбасын түсіру, тігу үшін арнайы ашық жолды пайдалана отырып, ішкі жағынан (аударып) 
осындай белгіні тігу жолымен тауарды дайындау кезінде орындалады. 

2) желімделетін, бақылау (идентификациялау) таңбасы, тауардың конструктивті элементіне, 
өздігінен желімделетін негізде, желімделеді (тігілген таңбалайтын құлақша). Бұл жағдайда, 
бақылау (идентификациялау) таңбасын түсіргенде, дайындаушымен тігілген таңбалайтын 
құлақша тауарда болған жəне оған деформациясыз көрсетілген белгіні орналастыру үшін 
жеткілікті мөлшерде бос ашық жолы бар кезде орындалады. Бақылау (идентификациялау) 
таңбасын түсіру, осындай белгіні желім қабатынан қорғау жабынын ажырату жəне бұл белгіні 
таңбалайтын құлақшаның бос ашық жолына желімдеу жолымен орындалады;

3) жапсырылатын (ілетін), бақылау (идентификациялау) таңбасын бұйымның алдыңғы 
жағана түймелейтін тесігіне не ілмешегінің тесігіне пластикалық негізінде, бір реттік пломбы-
лайтын элементтің көмегімен, ал олар болмаған жағдайда – тігілген ілмешегіне не ілмешегін 
ұстайтын тігілген торға металл шынжырша түрінде, металл пластина түрінде жəне басқа мате-
риалдардан түспейтін етіп бекітіледі. Бақылау (идентификациялау) таңбасын бекіту, бақылау 
(идентификацияланған) таңбасының икемді пломбы элементін өткізу жолымен ілмешегінің 
тесігі немесе бұйымның алдыңғы жағандағы түймелейтін тесігіне, тігілген ілмешегіне немесе 
тігілген тұзақ ілмешегіне жəне пломбылайтын элементтің бекіту құрылғысы жолымен орын-
далады, оны бұзбай ажырату мүмкін емес.

5. Бақылау (идентификациялау) таңбасының материалы:
1) таңбаның бүтіндігін жəне оны тауарға бекітуді;
2) тауарды тұтынушыға өткізгенге дейін, белгіде бар ақпараттың оқылуын;
3) қайта пайдалану кезде негізінің бұзылуын;
4) аязға шыдамдылығын (пайдалануға шыдамдылығы -40 °C жəне одан да төмен темпе-

ратура кезінде жұмысқа қабілеттілігін сақтап қалуы) қамтиды.
Бақылау (идентификациялау) таңбасының негізі ретінде тоқыманы, платиктерді немесе 

қағазды пайдалануға болады.
6. Бақылау (идентификациялау) таңбасын дайындаған кезде UHF-диапазондағы RFID-

таңбасы мынадай техникалық сипаттамаларды пайдаланылады:
1) ISO 18000-63 стандартының талаптарына сəйкес келетін жиілік диапозондағы (860 – 960 

МГц UHF RFID хаттамасы үшін) жұмысы;
2) оның TID – чиптің жадысы саласындағы өндіруші жазған RFID-белгісі бірегейлі чиптің 

сериялы нөмірінің болуы;
3) EPCglobal UHF Class 1 Gen 2/ISO/IEC 18000-63:2013 деректемелерді беру хаттамасы;
4) жадының көлемі: EPC – 128 биттен кем емес, User – 32 биттен кем емес, TID – 64 

биттен кем емес;
5) сақтау температурасы – -40° C-тан +70° C-қа дейін;
6) жұмыс жасау температурасы – -40° C-тан +50° C-қа дейін;
7) бағдарламалау циклдері – жазбада кемінде 10000 циклдер.
7. Бақылау (идентификациялау) таңбасына материалы мен түсіру тəсіліне қарамастан, 

мынадай ақпараттар енгізіледі:
1) ISO/IEC 29160 Information technology – Radio frequency identifi cation for item management 

– RFID Emblem стандартына сəйкес келетін RFID-таңбасының болу белгісі;
2) Еуразиялық экономикалық одағының Сыртқы экономикалық қызметінің тауар номен-

клатурасы (бұдан əрі – ЕАЭО СЭҚ ТН) тауар тобының орыс тіліндегі қысқаша атауы («Табиғи 
теріден жасалған киім заттары» – «Табиғи теріден жасалған киім заттары, киімге керек-жарақтар 
жəне өзге де бұйымдар» тауар позициясы бойынша тауарларды бақылау (идентификация-
лау) таңбасымен таңбалауды енгізу жөніндегі пилоттық жобаны іске асыру кезіндегі тауарлар 
үшін). Блоктың мөлшері – 5 x 45 мм;

3) Кеден одағы комиссиясының 2010 жылғы 20 қыркүйектегі № 378 шешімімен бекітілген, 
Əлем елдерінің жіктеуіштеріне сəйкес айналымға тауарды шығаруды жүзеге асырған мүше 
мемлекеттің екі символдық коды (Қазақстан Республикасы – KZ). Блоктың мөлшері – 15 x 18 мм;

4) бақылау (идентификациялау) таңбасының (идентификаторы) идентификациялау нөмірі;
5) айналымға тауарды шығару тəсілін белгілеу (Қазақстан Республикасының кедендік 

аумағына əкелу немесе Қазақстан Республикасының аумағында тауарларды өндіру). Қазақстан 
Республикасының кедендік аумағына əкелінген тауарлар, Бақылау (идентификациялау) 
таңбасымен таңбалауға жататын тауарларды таңбалауды енгізу жөніндегі пилоттық жобаны 
іске асыру қағидалары заңды күшіне енгенге дейін өткізілмеген тауарлардың қалдығын жəне 
комиссиялық тауарларды бақылау (идентификациялау) таңбасының реңі қызыл түспен жəне 
Қазақстан Республикасының кодымен ашық жолда қосымша оң жақты бағандық белгімен 
белгіленеді. Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген тауарларды бақылау (иден-
тификациялау) таңбасының реңі жасыл түспен белгіленеді. 

8. Бақылау (идентификациялау) таңбасы мынадай машина оқитын ақпаратты қамтиды:
1) мыналарды:
TID-жады саласындағы – RFID-таңба чипті өндірушімен жазылатын бірегей сериялық 

RFID-таңба чипінің нөмірі;
User-жады саласындағы – бірінші деңгейдегі Эмитентпен жазылатын бақылау (идентифи-

кациялау) таңбасының идентификаторы;
EPC-жады саласындағы – екінші деңгейдегі Эмитентпен жазылатын сауда бірлігінің 

сериялық жаһандық идентификациялау нөмірі (SGTIN) қамтитын, RFID-белгі;
2) ақ-қара бояуда орындалған Code-128 символикасында сызбалы штрих коды. Сызбалы 

штрих код, осы Қағидаларға сəйкес кодталған түрдегі бақылау (идентификациялау) таңбасының 
идентификациялау нөмірін (идентификаторын) қамтуы тиіс;

3) кодталған түрде таңбалау ақпараттық жүйесі парталына сілтеме жасауды қамтитын 
екіөлшемді штрих коды (QR-коды 20 x 20 мм мөлшерінде) (бақылау (идентификациялау) 
таңбасының идентификациялау нөмірімен ұлттық компонентіне URL-сауал). 

Бақылау (идентификациялау) таңбасының идентификациялау нөмірі (идентификаторы) 
мынадай құрылымды қамтиды: YY-XXXXXX-NNNNNNNNNN, мұнда:

YY – тауарды айналымға шығаруды жүзеге асырған ЕАЭО мүше мемлекет екісимволдық 
коды (Қазақстан Республикасы – KZ);

XXXXXX – 6 əріпті-цифрлық символдарда бақылау (идентификациялау) таңбасының 
түрі, мұнда:

бірінші төрт символы – ЕАЭО СЭҚ ТН тауар коды;
кейінгі екі символы – Қазақстан Республикасының аумағында тауарды айналымға 

енгізу тəсілі туралы ақпарат (01-осы Қағидалары қолданысқа енгізілгенге дейін өткізілмеген 
тауарлардың қалдықтары; 02-өндіріс; 03-импорт; 04-комиссиялық тауарлар; 05-бақылау (иден-
тификациялау) таңбасы бүлінген немесе жойылған, Қазақстан Республикасы заңнамасында 
белгіленген мерзімде сатып алушылардың қайтарылған тауарлары, 06-тауарлардың басқа 
да мəртебелері үшін);

NNNNNNNNNN – бақылау (идентификациялау) таңбасының сериясы мен нөмірі (10 əріпті-
цифрлфқ символдар, онда 0-ден 9-ға дейін сандардың кез келген комбинациялары жəне 
эмитент автоматты түрде қалыптастыратын жəне оларға қатысты бақылау (идентификаци-
ялау) таңбаларымен таңбалау туралы шешім кабылданған, тауарлар тобының жəне тауар-
ларды айналымға шығару тəсілінің шеңберінде тауарлар бірлігін есепке алудың бірегейлілігін 
қамтамасыз ететін латын алфавитінің бастапқы əріптері пайдаланылады). Бірінші 3 символ 
NNN – отыз алты жүйедегі ағымдағы күні, келесі 3 символ NNN – кездейсоқ жолмен туындаған 
сан, соңғы 4 символ NNNN – осы тапсырыс шегіндегі реттік нөмірі.

Бақылау (идентификациялау) таңбаларына қойылатын талаптарға қосымша

БАҚЫЛАУ (ИДЕНТИФИКАЦИЯЛАУ) ТАҢБАЛАРЫ
КЕСКІНДЕРІНЕ МЫСАЛДАР

Ескертпе:
1 жəне 2-суреттерде пайдаланылатын белгілер, мынаны білдіреді:
1 – Қазақстан Республикасына-KZ тауарды айналымға шығаруды жүзеге асыратын ЕАЭО 

мүше мемлекет екісимволдық коды. Мөлшері – 15 x 18 мм;
2 – тауарды айналымға шығару тəсілінің белгісі (Қазақстан Республикасының кедендік 

аумағына тауарды əкелуі немесе Қазақстан Республикасының аумағында тауарды өндіруі). 
Қазақстан Республикасының кедендік аумағына əкелінген тауарлар, Таңбалауды енгізу 
жөніндегі пилоттық жобаны іске асыру қағидалары заңды күшіне енуіне дейін өткізілмеген та-
уарлар қалдығын жəне комиссиялық тауарларды бақылау (идентификациялау) таңбасының 
реңі қызыл түспен белгіленеді. Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген тауарларды 
бақылау (идентификациялау) таңбасының реңі жасыл түспен белгіленеді;

3 – орыс тіліндегі мəтін түрінде ЕАЭО СЭҚ ТН тауар тобының қысқаша атауы («Табиғи 
теріден жасалған бұйымдар» – «Табиғи теріден жасалған киім заттары, киімге керек-жарақтар 
жəне өзге де бұйымдар» тауар позициясы бойынша тауарларды бақылау (идентификациялау) 
таңбаларымен таңбалауды енгізу жөніндегі пилоттық жобаны іске асыру кезіндегі тауарлар 
үшін). Мөлшері – 5 x 45 мм;

4 – бақылау (идентификациялау) таңбасының идентификациялау нөмірі (идентификаторы) 
жəне сызбалы штрих коды, Code-128 форматында осындай белгіні қайталаушы идентифи-
катор, Мөлшері – 12х75 мм. 

Идентификатордың құрылымы YY-XXXXXX-NNNNNNNNNN түрінде болады. Оны толты-
ру, ЕАЭО мүше мемлекеттің екі əріпті кодын қоспағанда, 2015 жылғы 23 қарашадағы №70 
Шешімнің 12-тармағына сəйкес айқындалады.

5 – бақылау (идентификациялау) таңбасының идентификаторын қайталаушы жəне 
ақпараттық жүйесінің парталына сілтеме жасауды қамтитын екіөлшемді штрих коды (QR-
коды). Мөлшері – 20 x 20 мм;

6 – RFID-таңбасының болу белгісі. Мөлшері – 15 x 15 мм;
7 – бұйымға тігу үшін ашық жолақ (25 x 10 мм немесе 53 x 10 мм) (тек тауарға түсірудің 

тігу тəсілі үшін).

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 29 қыр-
күйекте Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15821 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ СПОРТ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 11 қазан         №273         Астана қаласы

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт 
министрінің кейбір бұйрықтарына өзгерістер мен 

толықтыру енгізу туралы

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

1. Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрiнiң кейбір бұйрықтарына мына-
дай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

1) «Дене шынықтыру жəне спорт саласында мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
регламенттерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрінің 
2015 жылғы 14 мамырдағы № 176 бұйрығында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде №11445 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 
жылғы 13 шілдеде жарияланған): 

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қоса беріліп отырған:
1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес «Республикалық жəне өңірлік спорт федерацияларын 

аккредиттеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті;
2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес «Спортшылар мен жаттықтырушыларға өмiр бойы ай 

сайынғы материалдық қамсыздандыруды төлеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті;
3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасының еңбек сiңiрген 

спорт шеберi», «Қазақстан Республикасының халықаралық дəрежедегi спорт шеберi», 
«Қазақстан Республикасының спорт шеберi», «Қазақстан Республикасының еңбек сiңiрген 
жаттықтырушысы» спорттық атақтарын жəне біліктiлiгi жоғары деңгейдегi жоғары санатты 
жаттықтырушы, біліктiлiгi орта деңгейдегi жоғары санатты жаттықтырушы, біліктiлiгi жоғары 
деңгейдегi жоғары санатты əдiскер, біліктiлiгi орта деңгейдегi жоғары санатты əдiскер, біліктiлiгi 
жоғары деңгейдегi жоғары санатты нұсқаушы-спортшы, жоғары санатты ұлттық спорт төрешiсi, 
ұлттық спорт төрешiсi біліктілік санаттарын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті; 

4) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сəйкес «Спорт түрлері бойынша Қазақстан Республикасы 
құрама командаларының (спорт түрлері бойынша ұлттық құрама командалардың) мүшелеріне 
олардың халықаралық спорттық жарыстарда жарақаттар алуы жəне мертігуі кезінде өтемақы 
төлемдерін төлеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті бекітілсін.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Республикалық жəне өңірлік спорт федерацияларын 
аккредиттеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентінде:

1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«1-тарау. Жалпы ережелер»;
2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің 

құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) іс-қимыл тəртібінің сипаттамасы»;
3-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«3-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің 

құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимыл тəртібінің сипаттамасы»;
4-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«4-тарау. Мемлекеттік корпорациямен жəне (немесе) өзге де көрсетілетін қызметті 

берушілермен өзара іс-қимыл тəртібін, сондай-ақ мемлекеттік қызмет көрсету процесінде 
ақпараттық жүйелерді пайдалану тəртібін сипаттау»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Спортшылар мен жаттықтырушыларға өмiр бойы 
ай сайынғы материалдық қамсыздандыруды төлеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
регламентінде:

1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«1-тарау. Жалпы ережелер»;
2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің 

құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) іс-қимыл тəртібінің сипаттамасы»;
3-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«3-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің 

құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимыл тəртібінің сипаттамасы»;
4-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«4-тарау. Мемлекеттік корпорациямен жəне (немесе) өзге де көрсетілетін қызметті 

берушілермен өзара іс-қимыл тəртібін, сондай-ақ мемлекеттік қызмет көрсету процесінде 
ақпараттық жүйелерді пайдалану тəртібін сипаттау»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қазақстан Республикасының еңбек сiңiрген 
спорт шеберi», «Қазақстан Республикасының халықаралық дəрежедегi спорт шеберi», 
«Қазақстан Республикасының спорт шеберi», «Қазақстан Республикасының еңбек сiңiрген 
жаттықтырушысы» спорттық атақтарын жəне біліктiлiгi жоғары деңгейдегi жоғары санатты 
жаттықтырушы, біліктiлiгi орта деңгейдегi жоғары санатты жаттықтырушы, біліктiлiгi жоғары 
деңгейдегi жоғары санатты əдiскер, біліктiлiгi орта деңгейдегi жоғары санатты əдiскер, 
біліктiлiгi жоғары деңгейдегi жоғары санатты нұсқаушы-спортшы, жоғары санатты ұлттық 
спорт төрешiсi, ұлттық спорт төрешiсi біліктілік санаттарын беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет регламентінде:

1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«1-тарау. Жалпы ережелер»;
2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің 

құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) іс-қимыл тəртібінің сипаттамасы»;
3-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«3-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің 

құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимыл тəртібінің сипаттамасы»;
4-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«4-тарау. Мемлекеттік корпорациямен жəне (немесе) өзге де көрсетілетін қызметті 

берушілермен өзара іс-қимыл тəртібін, сондай-ақ мемлекеттік қызмет көрсету процесінде 
ақпараттық жүйелерді пайдалану тəртібін сипаттау»;

осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес мынадай редакцияда 4-қосымшамен толықтырылсын;
2) «Лотерея қызметі жəне ойын бизнесі саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 

регламенттерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрінің 
2015 жылғы 14 мамырдағы № 181 бұйрығында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде   № 11446 болып тіркелген, 2015 жылғы 14 шілдеде «Əділет» ақпараттық-
құқықтық жүйесінде жарияланған):

1-тармақтың 1) тармақшасы алып тасталсын;
көрсетілген бұйрыққа 1-қосымша алып тасталсын;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Казино қызметімен айналысу үшін лицензия беру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентінде:
1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«1-тарау. Жалпы ережелер»;
2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің 

құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) іс-қимыл тəртібінің сипаттамасы»;
3-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«3-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің 

құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимыл тəртібінің сипаттамасы»;
4-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«4-тарау. Мемлекеттік корпорациямен жəне (немесе) өзге де көрсетілетін қызметті 

берушілермен өзара іс-қимыл тəртібін, сондай-ақ мемлекеттік қызмет көрсету процесінде 
ақпараттық жүйелерді пайдалану тəртібін сипаттау»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Ойын автоматтары залы қызметімен айналысу үшін 
лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентінде:

1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«1-тарау. Жалпы ережелер»;
2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің 

құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) іс-қимыл тəртібінің сипаттамасы»;
3-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«3-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің 

құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимыл тəртібінің сипаттамасы»;
4-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«4-тарау. Мемлекеттік корпорациямен жəне (немесе) өзге де көрсетілетін қызметті 

берушілермен өзара іс-қимыл тəртібін, сондай-ақ мемлекеттік қызмет көрсету процесінде 
ақпараттық жүйелерді пайдалану тəртібін сипаттау»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Букмекер кеңсесі қызметімен айналысу үшін лицензия 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентінде:

1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«1-тарау. Жалпы ережелер»;
2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің 

құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) іс-қимыл тəртібінің сипаттамасы»;
3-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«3-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің 

құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимыл тəртібінің сипаттамасы»;
4-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«4-тарау. Мемлекеттік корпорациямен жəне (немесе) өзге де көрсетілетін қызметті 

берушілермен өзара іс-қимыл тəртібін, сондай-ақ мемлекеттік қызмет көрсету процесінде 
ақпараттық жүйелерді пайдалану тəртібін сипаттау»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Тотализатор қызметімен айналысу үшін лицензия беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентінде:

 1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«1-тарау. Жалпы ережелер»;
2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің 

құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) іс-қимыл тəртібінің сипаттамасы»;
3-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«3-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің 

құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимыл тəртібінің сипаттамасы»;
4-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«4-тарау. Мемлекеттік корпорациямен жəне (немесе) өзге де көрсетілетін қызметті 

берушілермен өзара іс-қимыл тəртібін, сондай-ақ мемлекеттік қызмет көрсету процесінде 
ақпараттық жүйелерді пайдалану тəртібін сипаттау».

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 жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Мəдениет жəне спорт вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасы Мəдениет 
жəне спорт министрі А.МҰХАМЕДИҰЛЫ

Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрінің 
2017 жылғы 11 қазандағы №273 бұйрығына қосымша

Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт  министрінің 
2015 жылғы 14 мамырдағы №176 бұйрығына 4-қосымша

«Спорт түрлері бойынша Қазақстан Республикасы құрама командаларының 
(спорт түрлері бойынша ұлттық құрама командалардың) мүшелеріне олардың 

халықаралық спорттық жарыстарда жарақаттар алуы жəне мертігуі кезінде өтемақы 
төлемдерін төлеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт 

министрінің 2015 жылғы 17 сəуірдегі № 139 бұйрығымен бекітілген, Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11276 болып тіркелген «Спорт түрлері бойынша 
Қазақстан Республикасы құрама командаларының (спорт түрлері бойынша ұлттық құрама 
командалардың) мүшелеріне олардың халықаралық спорттық жарыстарда жарақаттар алуы 
жəне мертігуі кезінде өтемақы төлемдерін төлеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 
сəйкес (бұдан əрі – стандарт) Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігінің 
Спорт жəне дене шынықтыру істері комитеті (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Мемлекеттік қызмет көрсетуге өтінішті қабылдау жəне оның нəтижесін беру көрсететін 
қызмет берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: қағаз түрінде.
3. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі Спорт түрлері бойынша Қазақстан Республикасы құрама 

командаларының (спорт түрлері бойынша ұлттық құрама командалардың) мүшелеріне олардың 
халықаралық спорттық жарыстарда жарақаттар алуы жəне мертігуі кезінде өтемақы төлемдерін төлеу 
туралы хабардар ету (бұдан əрі – төлеу туралы хабардар ету) не осы стандартының 10-тармағымен 
көзделген жағдайларда жəне негіздемелер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту 
туралы дəлелді жауап (бұдан əрі – дəлелді бас тарту) болып табылады.

Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағында 
көзделген тізбеге сəйкес құжаттардың топтамасын толық ұсынбаған жəне (немесе) қолданыс 
мерзімі өтіп кеткен құжаттарды ұсынған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші өтінішті 
қабылдаудан бас тартады.

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін ұсыну нысаны: қағаз түрінде.
2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызмет беруші 

құрылымдық бөлімшелерінің (жұмыскерлерінің) іс-қимылы тəртібін сипаттау
4. Мемлекеттік қызмет көрсету жөніндегі рəсімді (іс-қимылды) бастау үшін негіздеме жеке 

тұлғадан (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті алушы) стандарттың 9-тармағында көзделген 
құжаттар болып табылады.

(Соңы. Басы 13-бетте) 

(Соңы 15-бетте) 
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5. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) 
мазмұны, орындау ұзақтығы:

1) құжаттар түскен күні кеңсе жұмыскері электрондық құжат айналымының бірыңғай 
жүйесінде (бұдан əрі – ЭҚАБЖ) көрсетілетін қызметті алуға өтінішті қабылдау жəне тіркеу, 
құжаттар қабылданған күнін жəне уақытын көрсете отырып, тіркеу туралы белгімен өтініштің 
көшірмесін беру;

2) алты күнтізбелік күн ішінде жауапты орындаушының құжаттар топтамасын қарауы, 
қорытынды дайындауы жəне көрсетілетін қызметті берушінің басшылығына қарауға енгізуі;  

3) қорытындының негізінде төрт күнтізбелік күн ішінде бұйрықты дайындау, көрсетілетін 
қызметті берушінің басшылығына қол қою үшін енгізу жəне бұйрықты тіркеуді жүзеге асыру;

4) бекітілген бұйрықтың негізінде төрт күнтізбелік күн ішінде төлеу туралы хабардар етуді 
не дəлелді бас тартуды дайындау жəне ЭҚАБЖ арқылы жіберу, сондай-ақ қағаз тасығышта 
көрсетілетін қызметті берушінің басшылығына қол қою үшін енгізу;

5) көрсетілетін қызметті берушінің басшылығы қол қойғаннан кейін бір күнтізбелік күн 
ішінде кеңсе жұмыскерінің төлеу туралы хабардар етуді не дəлелді бас тартуды тіркеуді 
жүзеге асыруы;

6) кеңсе жұмыскерінің тоғыз күнтізбелік күн ішінде көрсетілетін қызметті алушыға 
мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін қағаз тасығышта беру.

6. Мынадай рəсімдерді (іс-қимылдарды) орындауды бастауға негіздеме болатын 
мемлекеттік қызмет көрсету рəсімдерінің (іс-қимылдарының) нəтижесі:

1) тіркелген өтініш;
2) стандарттың 9-тармағына сəйкес келетін құжаттар;
3) қорытынды;
4) бекітілген бұйрық;
5) төлеу туралы хабардар ету не дəлелді бас тарту;
6) мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесінің шығыс нөмірі.

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

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

құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) тізбесі:
1) жауапты орындаушы;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшылығы;
3) кеңсе.
8. Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсете отырып, құрылымдық бөлімшелер 

қызметкерлері арасындағы рəсімдердің (іс-қимылдың) реттілігін сипаттау:
1) құжаттар түскен күні кеңсе жұмыскері электрондық құжат айналымының бірыңғай 

жүйесінде (бұдан əрі – ЭҚАБЖ) көрсетілетін қызметті алуға өтінішті қабылдау жəне тіркеу, 
құжаттар қабылданған күнін жəне уақытын көрсете отырып, тіркеу туралы белгімен өтініштің 
көшірмесін беру;

2) кеңсе жұмыскері күн ішінде (құжаттар түскен күні) құжаттар топтамасын жауапты 
орындаушыға қарау үшін жіберу;

3) алты күнтізбелік күн ішінде жауапты орындаушының құжат топтамасын қарауы, 
қорытындысын дайындауы жəне көрсетілетін қызметті берушінің басшылығына қарау үшін 
енгізуі;

4) қорытындының негізінде үш күнтізбелік күн ішінде бұйрықты дайындау, көрсетілетін 
қызметті берушінің басшылығына қол қою үшін енгізу;

5) көрсетілетін қызметті берушінің басшылығы қол қойғаннан кейін жауапты орындаушы-
сымен бір күнтізбелік күн ішінде бұйрықты тіркеуді жүзеге асыру;

6) бекітілген бұйрықтың негізінде үш күнтізбелік күн ішінде төлеу туралы хабардар етуді 
не дəлелді бас тартуды дайындау жəне ЭҚАБЖ арқылы жіберу, сондай-ақ қағаз тасығышта 
көрсетілетін қызметті берушінің басшылығына қол қою үшін енгізу;

7) көрсетілетін қызметті берушінің басшылығының бір күнтізбелік күн ішінде төлеу туралы 
хабардар етуге не дəлелді бас тартуға қол қою;

8) көрсетілетін қызметті берушінің басшылығы қол қойғаннан кейін бір күнтізбелік күн 
ішінде жауапты орындаушының төлеу туралы хабардар етуді не дəлелді бас тарту қағаз 
тасығышта кеңсеге шығыс нөмірін тіркеуді жүзеге асыру үшін көрсетілген қызметті берушінің 
кеңсесіне жіберу;

9) кеңсе жұмыскерінің тоғыз күнтізбелік күн ішінде көрсетілетін қызметті алушыға 
мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін қағаз тасығышта беруі.

9. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 
бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимылдары рəсімдері (іс-қимылдарының) 
ретіттілігінің толық сипаттамасы осы регламентке қосымшаға сəйкес мемлекеттік қызмет 
көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығында көрсетіледі.

«Спорт түрлері бойынша Қазақстан Республикасы құрама командаларының (спорт 
түрлері бойынша ұлттық құрама командалардың) мүшелеріне олардың халықаралық 

спорттық жарыстарда жарақаттар алуы жəне мертігуі кезінде өтемақы төлемдерін 
төлеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне қосымша

«Спорт түрлері бойынша Қазақстан Республикасы құрама командаларының 
(спорт түрлері бойынша ұлттық құрама командалардың) мүшелеріне олардың 

халықаралық спорттық жарыстарда жарақаттар алуы жəне мертігуі кезінде 
өтемақы төлемдерін төлеу» мемлекеттік қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің 

анықтамалығы

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 30 қа-
зан да Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15945 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЕҢБЕК ЖӘНЕ ХАЛЫҚТЫ ӘЛЕУМЕТТІК 
ҚОРҒАУ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 4 қазан           №328           Астана қаласы

«Халықты әлеуметтік қорғау саласында мемлекеттік 
қызметті көрсету регламенттерін бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму 
министрінің 2015 жылғы 28 мамырдағы №407 бұйрығына 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

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

1. «Халықты əлеуметтік қорғау саласында мемлекеттік қызметті көрсету регламенттерін 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрінің 
2015 жылғы 28 мамырдағы № 407 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 11503 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 
жылғы 10 шілдеде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін: 

1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын: 
«1. Бекіту:
1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес «Жасына байланысты зейнетақы төлемдерін 

тағайындау» мемлекеттік қызметті көрсету регламенті;
2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес «Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемдерін 

тағайындау» мемлекеттік қызметті көрсету регламенті;
3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес «Мүгедектігі бойынша, асыраушысынан айыры-

лу жағдайы бойынша жəне жасына байланысты мемлекеттік əлеуметтік жəрдемақылар 
тағайындау» мемлекеттік қызметті көрсету регламенті;

4) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сəйкес «Мемлекеттік арнайы жəрдемақылар тағайындау» 
мемлекеттік қызметті көрсету регламенті;

5) осы бұйрыққа 5-қосымшаға сəйкес «Мынадай əлеуметтік тəуекелдер жағдайларына 
əлеуметтік төлемдер тағайындау: еңбекке қабілеттілігін жоғалту, асыраушысынан айырылу, 
жұмысынан айырылу, жүкті болу мен босануға байланысты табысынан айырылу, жаңа туған 
баланы (балаларды) асырап алуға байланысты табысынан айырылу, бала бір жасқа толғанға 
дейін оның күтіміне байланысты табысынан айырылу» мемлекеттік қызметті көрсету регламенті; 

6) осы бұйрыққа 6-қосымшаға сəйкес «Бала туғанда берілетін жəне бала күтімі бойынша 
жəрдемақыларды тағайындау» мемлекеттік қызметті көрсету регламенті;

7) осы бұйрыққа 7-қосымшаға сəйкес «Арнаулы мемлекеттік жəрдемақы тағайындау» 
мемлекеттік қызметті көрсету регламенті;

8) осы бұйрыққа 8-қосымшаға сəйкес «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры салымшы-
сы қаражатының түсуі жəне қозғалысы туралы ақпарат беру» мемлекеттік қызметті көрсету 
регламенті;

9) осы бұйрыққа 9-қосымшаға сəйкес «Мүгедектікті жəне/немесе еңбек ету қабілетінен 
айырылу дəрежесін белгілеу жəне/немесе қажетті əлеуметтік қорғау шараларын айқындау» 
мемлекеттік қызметті көрсету регламенті;

10) осы бұйрыққа 10-қосымшаға сəйкес «Мүгедек баланы тəрбиелеп отырған анаға немесе 
əкеге, бала асырап алушыға, қорғаншыға (қамқоршыға) жəрдемақы тағайындау» мемлекеттік 
қызметті көрсету регламенті;

11) осы бұйрыққа 11-қосымшаға сəйкес «Жерлеуге арналған біржолғы төлем тағайындау» 
мемлекеттік қызметті көрсету регламенті;

12) осы бұйрыққа 12-қосымшаға сəйкес «Банкроттық салдарынан таратылған заңды 
тұлғалар қызметкерлердің өмірі мен денсаулығына келтірген зиянды өтеу жөніндегі төлемдерді 
капиталдандыру кезеңі аяқталғаннан кейін Қазақстан Республикасының азаматтарына ай 
сайынғы төлемдер түрінде əлеуметтік көмекті тағайындау» мемлекеттік қызметті көрсету 
регламенті;

13) осы бұйрыққа 13-қосымшаға сəйкес «Өз бетінше жұмысқа орналасуы үшін шетелдікке 
немесе азаматтығы жоқ адамға біліктіліктің сəйкестігі туралы анықтама беру» мемлекеттік 
қызметті көрсету регламенті бекітілсін;

14) осы бұйрыққа 14-қосымшаға сəйкес «Инфляцияның деңгейін ескере отырып, нақты 
енгізілген міндетті зейнетақы жарналарының, міндетті кəсіптік зейнетақы жарналарының 
сомасы мен зейнетақы жинақтарының сомасы арасындағы айырма төлемі» мемлекеттік 
қызметті көрсету регламенті.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Жасына байланысты зейнетақы төлемдерін тағайындау» 
мемлекеттік қызметті көрсету регламентінде: 

2-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын: 
«2. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау 

министрлігі Еңбек, əлеуметтік қорғау жəне көші-қон комитетінің аумақтық бөлімшелері (бұдан 
əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.»;

11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«11. Мемлекеттік корпорация бөлімшесі үш жұмыс күні ішінде көрсетілетін қызметті 

алушының электрондық (қағаз түріндегі) іс макетін қалыптастырады.
Бұл ретте құжаттарды қабылдайтын маман мынадай іс-қимылдарды жүзеге асырады:
1) тағайындау немесе төлеу фактісінің болуына мемлекеттік органның автоматтандырылған 

АЖ-сын сұрау салуды қалыптастырады. Зейнетақы төлемдерін тағайындау немесе төлеу 
фактісі анықталған кезде Стандартқа 4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша зейнетақы 
төлемдерін тағайындауға өтінішті қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді;

2) «электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті АЖ-ға:
«Жеке тұлғалар» мемлекеттік дерекқоры АЖ-ға – көрсетілетін қызметті алушының жеке 

басын куəландыратын жəне тұрғылықты тұратын жері бойынша тіркелгенін растайтын 
құжаттар бойынша;

«АХАЖ» АЖ-ға – баланың (балалардың) туу туралы куəлігі немесе туу туралы актілік 
жазбадан үзінді көшірме бойынша (Қазақстан Республикасының аумағында 2007 жылғы 13 
тамыздан кейін жүргізілген тіркеулер бойынша), неке қию туралы куəлік бойынша (Қазақстан 
Республикасының аумағында 2008 жылғы 1 маусымнан кейін жүргізілген тіркеулер бойынша), 
балалардың қайтыс болғаны туралы куəлік бойынша (Қазақстан Республикасының аумағында 
2008 жылғы 1 мамырдан кейін жүргізілген тіркеулер бойынша);

«Е-Қорғаншылық» АЖ-ға – қамқоршылық (қорғаншылық) белгілеу туралы құжаттар бой-
ынша;

«Жоғарғы сот» АЖ-ға – бала (балаларды) асырап алу туралы сот шешімі бойынша сұрау 
салуды қалыптастырады;

3) көрсетілетін қызметті алушыдан қабылданатын құжаттар топтамасының толықтығын 
тексереді;

4) еңбек кітапшасын тексереді, онда тиісті жазбалар болмаса, түзетулер, дəлсіздіктер 
болса, əртүрлі оқылса өтініш берушіден мұрағат мекемелерiнен немесе жұмыс орнынан 
анықтамалар сұратады;

5) көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттарды, оның ішінде мемлекеттік органдардың 
ақпараттық жүйелерінен алынатын мəліметтер болмаған жағдайда сканерлейді;

6) сканерлеу сапасын жəне құжаттардың электрондық көшірмелерінің көрсетілетін қызметті 
алушы ұсынған түпнұсқаларға сəйкес келуін қамтамасыз етеді;

7) өтінішті тіркейді жəне құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат береді.
Стандарттың 9-тармағында көзделген тізбеге сəйкес құжаттардың топтамасын толық 

ұсынбаған, жəне (немесе) қолданылу мерзімі өтіп кеткен құжаттарды ұсынған, жасына байланы-
сты зейнетақы төлемдерін тағайындауға құқығы болмаған жағдайда Стандартқа 3-қосымшаға 
сəйкес нысан бойынша өтінішті қабылдаудан бас тарту туралы қолхат беріледі.

Іс макетін қалыптастыратын маман мынадай іс-қимылдарды жүзеге асырады:
1) табысы туралы анықтамада, салымшының транзиттік шоты айналымының электрондық 

үзінді көшірмесінде көрсетілген сомаға сəйкес келуіне тексеруді жүзеге асырады.
Көрсетілген сомалар сəйкес келмеген жағдайда көрсетілетін қызметті алушының жұмыс 

орнынан міндетті зейнетақы жарналарын аудару туралы растау-анықтама сұратады;
2) көрсетілетін қызметті алушының электрондық шешім жобасымен электрондық іс макетін 

қалыптастырады;
3) жасына байланысты зейнетақы төлемдерінің мөлшерін есептеуді жүргізеді, электрондық 

шешім жобасын рəсімдейді, электрондық шешім жобасын ЭЦҚ-мен куəландырады жəне 
Мемлекеттік корпорация филиалына жібереді.

Көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттар сапасыз сканерленген, мұрағат 
мекемелерiнен немесе жұмыс орнынан анықтамалар ұсыну қажет болған жағдайларда 
құжаттарды қабылдаған маманға қайтарады.».

2-қосымшада тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министрлігі Еңбек, 

əлеуметтік қорғау жəне көші-қон комитетінің ______________ бойынша департаменті
Жасына байланысты зейнетақы төлемдерін тағайындау туралы ақпарат»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемдерін тағайындау» 

мемлекеттік қызметті көрсету регламентінде:
2-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау 

министрлігі Еңбек, əлеуметтік қорғау жəне көші-қон комитетінің аумақтық бөлімшелері (бұдан 
əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.»;

2-қосымшада тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министрлігі Еңбек, 

əлеуметтік қорғау жəне көші-қон комитетінің ______________ бойынша департаменті 
Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемдерін тағайындау туралы ақпарат»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Мүгедектігі бойынша, асыраушысынан айырылу жағдайы 
бойынша жəне жасына байланысты мемлекеттік əлеуметтік жəрдемақылар тағайындау» 
мемлекеттік қызметті көрсету регламентінде:

2-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау 

министрлігі Еңбек, əлеуметтік қорғау жəне көші-қон комитетінің аумақтық бөлімшелері (бұдан 
əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.»;

2-қосымшада тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министрлігі Еңбек, 

əлеуметтік қорғау жəне көші-қон комитетінің ______________ бойынша департаменті
Асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша мемлекеттік əлеуметтік жəрдемақы 

тағайындау (тағайындаудан бас тарту) туралы ақпарат»;
3-қосымшада тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министрлігі Еңбек, 

əлеуметтік қорғау жəне көші-қон комитетінің ______________ бойынша департаменті
Жасына байланысты мемлекеттік əлеуметтік жəрдемақы тағайындау туралы ақпарат»;
4-қосымшада тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министрлігі Еңбек, 

əлеуметтік қорғау жəне көші-қон комитетінің ______________ бойынша департаменті
Мүгедектігі бойынша мемлекеттік əлеуметтік жəрдемақы тағайындау (тағайындаудан бас 

тарту) туралы ақпарат»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Мемлекеттік арнайы жəрдемақылар тағайындау» 

мемлекеттік қызметті көрсету регламентінде:
2-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау 

министрлігі Еңбек, əлеуметтік қорғау жəне көші-қон комитетінің аумақтық бөлімшелері (бұдан 
əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.»;

11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«11. Мемлекеттік корпорация бөлімшесі екі жұмыс күні ішінде көрсетілетін қызметті 

алушының электрондық (қағаз түріндегі) іс макетін қалыптастырады. 
Бұл ретте құжаттарды қабылдайтын маман мынадай іс-қимылдарды жүзеге асырады:
1) мемлекеттік органның автоматтандырылған ақпараттық жүйесіне тағайындау немесе 

төлеу фактісінің болуына сұрау салуды қалыптастырады. Тағайындау немесе төлеу фактісі 
болған кезде өтінішті қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді;

2) «электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті АЖ-ға сұрау салуды қалыптастырады:
«Жеке тұлғалар» мемлекеттік дерекқоры АЖ-ға көрсетілетін қызметті алушының жеке 

басын куəландыратын жəне тұрғылықты тұратын жері бойынша тіркелгенін растайтын 
құжаттар бойынша;

«АХАЖ» АЖ-ға – баланың (балалардың) туу туралы куəлігі немесе туу туралы актілік 
жазбадан үзінді көшірме бойынша (Қазақстан Республикасының аумағында 2007 жылғы 
13 тамыздан кейін жүргізілген тіркеулер бойынша), неке қию туралы куəлік бойынша 
(Қазақстан Республикасының аумағында 2008 жылғы 1 маусымнан кейін жүргізілген 
тіркеулер бойынша);

«Е Қорғаншылық» АЖ-ға – қамқоршылық (қорғаншылық) белгілеу туралы құжаттар бой-
ынша сұрау салуды қалыптастырады;

3) көрсетілетін қызметті алушыдан қабылданатын құжаттар топтамасының толықтығын 
тексереді;

4) еңбек кітапшасын тексереді, онда тиісті жазбалар болмаса, түзетулер, дəлсіздіктер 
болса, əртүрлі оқылса өтініш берушіден мұрағат мекемелерiнен немесе жұмыс орнынан 
анықтамалар сұратады;

5) көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттарды, оның ішінде мемлекеттік органдардың 
ақпараттық жүйелерінде мəліметтер болмаған жағдайда сканерлейді; 

6) сканерлеу сапасын жəне құжаттардың электрондық көшірмелерінің көрсетілетін қызметті 
алушы ұсынған түпнұсқаларға сəйкес келуін қамтамасыз етеді; 

7) өтінішті тіркейді жəне құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат береді.
Стандарттың 9-тармағында көзделген тізбеге сəйкес құжаттардың топтамасын толық 

ұсынбаған немесе жəрдемақыларды тағайындауға құқығы болмаған жағдайда өтінішті 
қабылдаудан бас тарту туралы хабарлама береді. 

Іс макетін қалыптастыратын маман мынадай іс-қимылдарды жүзеге асырады: 
1) электрондық шешім жобасымен электрондық (қағаз түріндегі) іс макетін қалыптастырады;
2) жəрдемақы мөлшерін есептеуді жүргізеді, электрондық шешім жобасын рəсімдейді, 

электрондық шешім жобасын ЭЦҚ-мен куəландырады жəне электрондық шешім жобасымен 
электрондық іс макетін Мемлекеттік корпорация филиалына жібереді.

Көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттар сапасыз сканерленген, мұрағат 
мекемелерiнен немесе жұмыс орнынан анықтамалар ұсыну қажет болған жағдайларда 
құжаттарды қабылдаған маманға қайтарады.»;

2-қосымшада тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министрлігі Еңбек, 

əлеуметтік қорғау жəне көші-қон комитетінің ______________ бойынша департаменті
Мемлекеттік арнайы жəрдемақы тағайындау туралы ақпарат»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Мынадай əлеуметтік тəуекелдер жағдайларына 

əлеуметтік төлемдер тағайындау: еңбекке қабілеттілігін жоғалту, асыраушысынан айырылу, 
жұмысынан айырылу, жүкті болу мен босануға байланысты табысынан айырылу, жаңа туған 
баланы асырап алуға байланысты табысынан айырылу, бала бір жасқа толғанға дейін оның 
күтіміне байланысты табысынан айырылу» мемлекеттік қызметті көрсету регламентінде:

2-тармақтың 1) тармақшасының екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«жалпы еңбек ету қабілетінен айырылу дəрежесі алғаш рет белгіленген кезде еңбек ету 

қабілетінен айырылу жағдайына əлеуметтік төлем тағайындау үшін – Қазақстан Республикасы 
Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министрлігі Еңбек, əлеуметтік қорғау жəне көші-қон 
комитетінің аумақтық бөлімшесі – медициналық-əлеуметтік сараптама бөлімшесі (бұдан əрі 
– МƏС бөлімшесі) арқылы;»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Бала туғанда берілетін жəне бала күтімі жөніндегі 
жəрдемақыларды тағайындау» мемлекеттік қызметті көрсету регламентінде:

2-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау 

министрлігі Еңбек, əлеуметтік қорғау жəне көші-қон комитетінің аумақтық бөлімшелері (бұдан 
əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Арнаулы мемлекеттік жəрдемақы тағайындау» 
мемлекеттік қызметті көрсету регламентінде:

2-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау 

министрлігі Еңбек, əлеуметтік қорғау жəне көші-қон комитетінің аумақтық бөлімшелері (бұдан 
əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.»;

2-қосымшада тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министрлігі Еңбек, 

əлеуметтік қорғау жəне көші-қон комитетінің ______________ бойынша департаменті
Арнаулы мемлекеттік жəрдемақы тағайындау (тағайындаудан бас тарту) туралы ақпарат»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының салымшы-

сы қаражатының түсімі жəне қозғалысы туралы ақпарат беру» мемлекеттік қызметті көрсету 
регламентінде:

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының салымшысы қаражатының түсімі жəне 

қозғалысы туралы ақпарат беру» мемлекеттік қызметті көрсету регламенті (бұдан əрі – 
Регламент) «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сəуірдегі Қазақстан 
Республикасының Заңы 10-бабының 2) тармақшасына, «Əлеуметтік-еңбек саласында 
мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 
жəне əлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 сəуірдегі № 279 бұйрығымен (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11342 болып тіркелген) бекітілген «Бірыңғай 
жинақтаушы зейнетақы қорының салымшысы қаражатының түсімі жəне қозғалысы туралы 
ақпарат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына (бұдан əрі – Стандарт) сəйкес 
əзірленді жəне бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының салымшысы қаражатының түсімі 
жəне қозғалысы туралы ақпарат беру рəсімін айқындайды.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Мүгедектікті жəне/немесе еңбек ету қабілетінен айырылу 
дəрежесін белгілеу жəне/немесе қажетті əлеуметтік қорғау шараларын айқындау» мемлекеттік 
қызметті көрсету регламентінде:

2-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау 

министрлігі Еңбек, əлеуметтік қорғау жəне көші-қон комитетінің аумақтық бөлімшелері (бұдан 
əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.»;

2-қосымшада тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министрлігі Еңбек, 

əлеуметтік қорғау жəне көші-қон комитетінің ______________ бойынша департаменті
Мүгедектікті растау туралы ақпарат»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Мүгедек баланы тəрбиелеп отырған анаға немесе 

əкеге, бала асырап алушыға, қамқоршыға (қорғаншыға) жəрдемақы тағайындау» мемлекеттік 
қызметті көрсету регламентінде:

2-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау 

министрлігі Еңбек, əлеуметтік қорғау жəне көші-қон комитетінің аумақтық бөлімшелері (бұдан 
əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Жерлеуге арналған біржолғы төлемді тағайындау» 
мемлекеттік қызметті көрсету регламентінде:

2-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау 

министрлігі Еңбек, əлеуметтік қорғау жəне көші-қон комитетінің аумақтық бөлімшелері (бұдан 
əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Банкроттық салдарынан таратылған заңды тұлғалар 
қызметкерлердiң өмiрi мен денсаулығына келтiрген зиянды өтеу жөнiндегi төлемдердi капи-
талдандыру кезеңi аяқталғаннан кейiн Қазақстан Республикасының азаматтарына ай сайынғы 
төлемдер түрінде əлеуметтік көмекті тағайындау» мемлекеттік қызметті көрсету регламентінде:

2-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау 

министрлігі Еңбек, əлеуметтік қорғау жəне көші-қон комитетінің аумақтық бөлімшелері (бұдан 
əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.»;

осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес 14-қосымшамен толықтырылсын.
2. Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министрлігінің 

Стратегиялық даму департаменті заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ жəне 
орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмелерінің бір данасын «Республикалық 
құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнына Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау 
банкіне ресми жариялау жəне енгізу үшін жіберуді;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау 
министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген іс-
шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты 
əлеуметтік қорғау министрлігінің Заң қызметі департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министрлігінің Еңбек, 
əлеуметтік қорғау жəне көші-қон комитеті осы бұйрықпен бекітілген регламенттерді халыққа 
қызмет көрсету орындарында пайдалануға ыңғайлы форматта орналастырсын.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты 
əлеуметтік қорғау министрлігінің жауапты хатшысы А.Д.Құрманғалиеваға жүктелсін.

5. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгiзiледi. 

Қазақстан Республикасының Еңбек жəне халықты 
əлеуметтік қорғау министрі Т.ДҮЙСЕНОВА

Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау 
министрінің 2017 жылғы 4 қазандағы №328 бұйрығына қосымша

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму 
министрінің 2015 жылғы 28 мамырдағы №407 бұйрығына 14-қосымша

«Инфляцияның деңгейін ескере отырып, нақты енгізілген міндетті зейнетақы 
жарналарының, міндетті кəсіптік зейнетақы жарналарының сомасы мен зейнетақы 

жинақтарының сомасы арасындағы айырма төлемі» мемлекеттік қызметін 
көрсету регламенті

1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Инфляцияның деңгейін ескере отырып, нақты енгізілген міндетті зейнетақы жарна-

ларының, міндетті кəсіптік зейнетақы жарналарының сомасы мен зейнетақы жинақтарының 
сомасы арасындағы айырма төлемі» мемлекеттік қызметін көрсету регламенті (бұдан əрі – 
Регламент) «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сəуірдегі Қазақстан 
Республикасы Заңының 10-бабының 2) тармақшасына, «Əлеуметтік-еңбек саласындағы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 сəуірдегі № 279 
бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11342 бо-
лып тіркелген) бекiтiлген «Инфляцияның деңгейін ескере отырып, нақты енгізілген міндетті 
зейнетақы жарналарының, міндетті кəсіптік зейнетақы жарналарының сомасы мен зейнетақы 
жинақтарының сомасы арасындағы айырма төлемі» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандар-
тына (бұдан əрі – Стандарт) сəйкес əзірленді жəне инфляцияның деңгейін ескере отырып, нақты 
енгізілген міндетті зейнетақы жарналарының, міндетті кəсіптік зейнетақы жарналарының сомасы 
мен зейнетақы жинақтарының сомасы арасындағы айырма төлемін (бұдан əрі – мемлекеттік 
кепілдік бойынша айырма төлемі) тағайындау рəсімін айқындайды.

2. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау 
министрлігі Еңбек, əлеуметтік қорғау жəне көші-қон комитетінің аумақтық бөлімшелері (бұдан 
əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру «Азаматтарға 
арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан 
əрі – Мемлекеттік корпорация) арқылы жүзеге асырылады.

3. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны – қағаз түрінде. 
4. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі: «Инфляцияның деңгейін ескере отырып, 

бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы міндетті зейнетақы жарналарының, міндетті 
кəсіптік зейнетақы жарналарының нақты енгізілген міндетті зейнетақы жарналары, міндетті 
кəсіптік зейнетақы жарналары мөлшерінде сақталуы бойынша кейбір мəселелер туралы» 
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 
25 желтоқсандағы № 1029 бұйрығымен (Нормативтiк құқықтық актiлерді мемлекеттiк тiркеу 
тізілімінде № 12645 болып тіркелген) бекітілген нысандағы мемлекеттік кепілдік бойынша 
айырма төлемін тағайындау не осы Стандарттың 11-12-тармақтарында көзделген негіздер 
бойынша бас тарту туралы хабарлама.

Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін ұсыну нысаны – қағаз түрінде. 
2-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінде көрсетілетін 

қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің)
 іс-қимыл тəртібінің сипаттамасы

5. Мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рəсімді (іс-қимылды) бастау үшін Стандарттың 
9-тармағына сəйкес ұсынылған құжаттарға қоса берілген көрсетілетін қызметті алушының 
өтініші негіздеме болып табылады.

6. Көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік қызметті көрсету процесіндегі іс-қимылдары:
1) мемлекеттік кепілдік бойынша айырма төлемін тағайындау бойынша функциян жүзеге 

асыратын көрсетілетін қызметті беруші бөлімінің (басқармасының) маманы екі жұмыс күні 
ішінде ЭЦҚ арқылы:

электрондық іс макеті Стандартқа толық сəйкес келген жағдайда мемлекеттік кепілдік 
бойынша айырма төлемін тағайындау туралы; 

көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін талап етілетін 
құжаттарды ұсынбаған, ұсынған құжаттардың жəне (немесе) олардағы деректердің 
(мəліметтердің) дəйексіздігі белгіленген, көрсетілетін қызметті алушы жəне (немесе) 
мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті материалдар, деректер мен мəліметтер Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 10 сəуірдегі № 341 қаулысымен бекітілген Зейнетақы 
төлемдерін алушыларға бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы міндетті зейнетақы 
жарналарының, міндетті кəсіптік зейнетақы жарналарының нақты енгізілген міндетті зейнетақы 
жарналары, міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары мөлшерінде сақталуы бойынша мемле-
кет кепілдіктерін инфляцияның деңгейін ескере отырып, орындау қағидаларында (бұдан əрі 
– Қағидалар) белгіленген талаптарға сəйкес келмеген жағдайларда бас тарту себептерін 
көрсете отырып, мемлекеттік кепілдік бойынша айырма төлемін тағайындаудан бас тарту 
туралы электрондық шешім жобасын куəландырады.

Мемлекеттік кепілдік бойынша айырма төлемін тағайындау (тағайындаудан бас тарту) ту-
ралы электрондық шешім жобасымен электрондық іс макетін автоматты режимде көрсетілетін 
қызметті беруші бөлімінің (басқармасының) басшысына жібереді.

Негіздемелер болған кезде қосымша құжаттарды электрондық іс макетіне қосуға 
электрондық шешім жобасымен электрондық іс макетін Стандартта белгіленген мерзімде 
мемлекеттік кепілдік бойынша айырма төлемін тағайындау туралы шешім қабылдау үшін 
мемлекеттік корпорация бөлімшесіне қайтарады.

Егер талап етілетін құжаттар Стандартта көрсетілген мерзімде ұсынылмаса, көрсетілетін 
қызметті беруші Стандарттың 12-тармағына сəйкес мемлекеттік кепілдік бойынша айырма 
төлемін тағайындаудан бас тарту туралы шешім шығарады.

Көрсетілетін қызметті беруші бөлімі маманының ЭЦҚ-сымен куəландырылған мемлекеттік 
кепілдік бойынша айырма төлемін тағайындау (тағайындаудан бас тарту) туралы электрондық 
шешім жобасымен электрондық іс макеті мемлекеттік қызметті көрсету бойынша осы кезеңдегі 
рəсімнің (іс-қимылдың) нəтижесі болып табылады;

2) мемлекеттік кепілдік бойынша айырма төлемін тағайындау бойынша функцияны жүзеге 
асыратын көрсетілетін қызметті беруші бөлімінің (басқармасының) басшысы екі жұмыс күні 
ішінде ЭЦҚ арқылы:

электрондық іс макеті Стандартқа толық сəйкес келген жағдайда мемлекеттік кепілдік 
бойынша айырма төлемін тағайындау туралы; 

көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін талап етілетін 
құжаттарды ұсынбаған, ұсынған құжаттардың жəне (немесе) олардағы деректердің 
(мəліметтердің) дəйексіздігі белгіленген, көрсетілетін қызметті алушы жəне (немесе) 
мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті материалдар, деректер мен мəліметтер Қағидаларда 
белгіленген талаптарға сəйкес келмеген жағдайларда бас тарту себептерін көрсете отырып, 
мемлекеттік кепілдік бойынша айырма төлемін тағайындаудан бас тарту туралы электрондық 
шешім жобасын куəландырады.

Мемлекеттік кепілдік бойынша айырма төлемін тағайындау (тағайындаудан бас тарту) ту-
ралы электрондық шешім жобасымен электрондық іс макетін автоматты режимде көрсетілетін 
қызметті беруші бөлімінің (басқармасының) басшысына жібереді.

Негіздемелер болған кезде қосымша құжаттарды электрондық іс макетіне қосуға 
электрондық шешім жобасымен электрондық іс макетін Стандартта белгіленген мерзімде 
мемлекеттік кепілдік бойынша айырма төлемін тағайындау туралы шешім қабылдау үшін 
мемлекеттік корпорация бөлімшесіне қайтарады.

Егер талап етілетін құжаттар Стандартта көрсетілген мерзімде ұсынылмаса, көрсетілетін 
қызметті беруші Стандарттың 12-тармағына сəйкес мемлекеттік кепілдік бойынша айырма 
төлемін тағайындаудан бас тарту туралы шешім шығарады.

Көрсетілетін қызметті беруші бөлімі басшысының ЭЦҚ-сымен куəландырылған мемлекеттік 
кепілдік бойынша айырма төлемін тағайындау (тағайындаудан бас тарту) туралы электрондық 
шешім жобасымен электрондық іс макеті мемлекеттік қызметті көрсету бойынша осы кезеңдегі 
рəсімнің (іс-қимылдың) нəтижесі болып табылады;

3) мемлекеттік кепілдік бойынша айырма төлемін тағайындау бойынша функцияны жүзеге 
асыратын көрсетілетін қызметті берушінің басшысы бір жұмыс күні ішінде ЭЦҚ арқылы:

электрондық іс макеті Стандартқа толық сəйкес келген жағдайда мемлекеттік кепілдік 
бойынша айырма төлемін тағайындау туралы;

көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін талап етілетін 
құжаттарды ұсынбаған, ұсынған құжаттардың жəне (немесе) олардағы деректердің 
(мəліметтердің) дəйексіздігі белгіленген, көрсетілетін қызметті алушы жəне (немесе) 
мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті материалдар, деректер мен мəліметтер Қағидаларда 
белгіленген талаптарға сəйкес келмеген жағдайларда бас тарту себептерін көрсете отырып, 
мемлекеттік кепілдік бойынша айырма төлемін тағайындаудан бас тарту туралы шешім 
қабылдайды – электрондық шешім жобасымен келіп түскен электрондық іс-макетін қарайды 
(есептеудің дұрыстығын, сканерленген құжаттардың сапасын тексереді).

Негіздемелер болған кезде қосымша құжаттарды электрондық іс макетіне қосуға 
электрондық шешім жобасымен электрондық іс макетін Стандартта белгіленген мерзімде 
мемлекеттік кепілдік бойынша айырма төлемін тағайындау туралы шешім қабылдау үшін 
мемлекеттік корпорация бөлімшесіне қайтарады.

Қабылданған шешім Мемлекеттік корпорация бөлімшесіне жəне мемлекеттік кепілдік бой-
ынша айырма төлемін тағайындау (тағайындаудан бас тарту) туралы хабарлама көрсетілетін 
қызметті алушыға автоматты түрде жіберіледі.

Мемлекеттік кепілдік төлемін тағайындау (тағайындаудан бас тарту) туралы шешім 
қабылдау жəне қабылданған шешімді автоматты режимде төлеуге жіберу мемлекеттік қызметті 
көрсету бойынша осы кезеңдегі рəсімнің (іс-қимылдың) нəтижесі болып табылады.

7. Мемлекеттік қызмет Стандарттың 5-тармағымен айқындалған мерзімдерде көрсетіледі.
3-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінде көрсетілетін 

қызметті беруші құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) 
өзара іс-қимыл тəртібінің сипаттамасы

8. Мемлекеттік қызметті көрсету процесіне көрсетілетін қызметті берушінің мынадай 
қызметкерлері:

көрсетілетін қызметті беруші бөлімінің (басқармасының) маманы;
көрсетілетін қызметті беруші бөлімінің (басқармасының) басшысы;
көрсетілетін қызметті берушінің басшысы қатысады. 
9. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінде көрсетілетін қызметті беруші құрылымдық 

бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимыл тəртібі:
көрсетілетін қызметті беруші бөлімінің (басқармасының) маманы екі жұмыс күні ішінде 

мемлекеттік кепілдік бойынша айырма төлемін тағайындау (тағайындаудан бас тарту) тура-
лы электрондық шешім жобасымен электрондық іс макетін автоматты режимде көрсетілетін 
қызметті беруші бөлімінің (басқармасының) басшысына жібереді;

көрсетілетін қызметті беруші бөлімінің (басқармасының) басшысы екі жұмыс күні ішінде 
мемлекеттік кепілдік бойынша айырма төлемін тағайындау (тағайындаудан бас тарту) тура-
лы электрондық шешім жобасымен электрондық іс макетін автоматты режимде көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына жібереді;

көрсетілетін қызметті берушінің басшысы бір жұмыс күні ішінде мемлекеттік кепілдік бой-
ынша айырма төлемін тағайындау (тағайындаудан бас тарту) туралы шешім қабылдайды. 
Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетіле отырып, көрсетілетін қызметті берушінің 
қызметкерлері арасындағы рəсім (іс-қимыл) жүйелілігінің сипаттамасы осы регламентке 
1-қосымшада ұсынылған.
4-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінде Мемлекеттік корпорациямен жəне 

(немесе) өзге де көрсетілетін қызметті берушілермен өзара іс-қимыл тəртібінің, 
сондай-ақ ақпараттық жүйелерді пайдалану тəртібінің сипаттамасы

10. Көрсетілетін қызметті алушыдан құжаттарды қабылдау Мемлекеттік корпорацияның 
аумақтық бөлімшесінде «электрондық кезек» тəртібінде, кедергісіз қағидат бойынша жүзеге 
асырылады.

Бұл ретте құжаттарды қабылдайтын маман мынадай іс-қимылдарды жүзеге асырады: 
1) мемлекеттік органның автоматтандырылған ақпараттық жүйесіне (бұдан əрі – АЖ) 

төлемді тағайындау, төлеу немесе Қағидалардың 13-тармағында көрсетілген себеп бойынша 
тағайындаудан бас тарту фактісінің болуына сұрау салуды қалыптастырады.

Айырманы тағайындау (тағайындаудан бас тарту) немесе төлеу фактісі анықталған кезде 
Стандартқа 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша мемлекеттік кепілдік бойынша айырма төлемін 
тағайындауға өтінішті қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді;

2) көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куəландыратын жəне тұрғылықты тұратын 
жері бойынша тіркелгенін растайтын құжаттар бойынша – «электрондық үкімет» шлюзі арқылы 
«Жеке тұлғалар» мемлекеттік дерекқоры АЖ-ға сұрау салуды қалыптастырады;

3) көрсетілетін қызметті алушыдан қабылданатын құжаттар топтамасының толықтығын 
тексереді;

4) көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттарды, оның ішінде мемлекеттік органдардың 
ақпараттық жүйелерінен алынатын мəліметтер болмаған жағдайда сканерлейді;

5) сканерлеу сапасын жəне құжаттардың электрондық көшірмелерінің көрсетілетін қызметті 
алушы ұсынған түпнұсқаларға сəйкес келуін қамтамасыз етеді;

6) өтінішті тіркейді жəне құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат береді.
Стандарттың 9 жəне 10-тармақтарында көзделген тізбеге сəйкес құжаттардың топтамасын 

толық ұсынбаған жəне (немесе) қолданылу мерзімі өтіп кеткен құжаттарды ұсынған, мемлекеттік 
кепілдік бойынша айырма төлемін тағайындауға құқығы болмаған жағдайда Стандартқа 
3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша өтінішті қабылдаудан бас тарту туралы қолхат беріледі.

11. Мемлекеттік корпорацияның аумақтық бөлімшесі екі жұмыс күні ішінде көрсетілетін 
қызметті алушының электрондық (қағаз түріндегі) іс макетін қалыптастыру жəне Қағидалардың 
10, 11, 13 жəне 14-тармақтарына сəйкес мемлекеттік кепілдік бойынша айырма төлемін есептеу 
бойынша іс-қимылдарды жүзеге асырады.

 Қызметті көрсету мерзімін ұзартуға негіздемелер болған жағдайда маман көрсетілетін 
қызметті алушыны екі жұмыс күні ішінде Стандартқа 5-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 
қызмет көрсету мерзімінің ұзартылғаны туралы телефон байланысы смс (қысқа хабарлама 
қызметі) / sms (short message service) арқылы хабардар етеді.

Бұл ретте зейнетақы төлемдеріне құқық туындаған күнге инфляция коэффициенті туралы 
мəліметтер болған кезде Стандарттың 5-тармағында көрсетілген негіздер бойынша қызметті 
ұзартудың жалпы мерзімі күнтізбелік жиырма бес күннен аспауға тиіс.

Көрсетілетін қызметті берушіден мемлекеттік кепілдік бойынша айырма төлемін тағайындау 
(тағайындаудан бас тарту) туралы хабарлама келіп түскен сəттен бастап екі жұмыс күні ішінде 
көрсетілетін қызметті берушінің қабылдаған шешімі туралы осы регламентке 2-қосымшаға 
сəйкес көрсетілетін қызметті алушының Қазақстан Республикасының аумағында тіркелген 
мобильді телефонына нақты енгізілген міндетті зейнетақы жарналарының, міндетті кəсіптік 
зейнетақы жарналарының сомасы мен зейнетақы жинақтарының сомасы арасындағы айырма 
төлемді тағайындау (тағайындаудан бас тарту) туралы смс (sms) – хабарлама жіберу арқылы 
өтініш берушіні хабардар етеді.

Көрсетілетін қызметті алушының мобильді телефонына смс (қысқа хабарлама қызметі) 
/ sms (short message service) хабарлама жіберу мүмкіндігі болмаған жағдайда Мемлекеттік 
корпорацияның аумақтық бөлімшесі хабарламаны басып шығарады жəне оны көрсетілетін 
қызметті алушы өзі келгенде береді.

12. Қызметтер көрсетуге қатысатын ақпараттық жүйелердің функционалдық өзара іс-
қимылының диаграммалары осы регламентке 3-қосымшада графикалық нысанда көрсетілген.

13. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіндегі əкімшілік іс-қимылдардың логикалық жүйелілігі 
мен құрылымдық-функционалдық бірліктер арасындағы өзара байланысты көрсететін схема 
осы регламентке 4-қосымшаға сəйкес «Инфляцияның деңгейін ескере отырып, нақты енгізілген 
міндетті зейнетақы жарналарының, міндетті кəсіптік зейнетақы жарналарының сомасы мен 
зейнетақы жинақтарының сомасы арасындағы айырма төлемі» мемлекеттік қызметін көрсету 
бизнес-процестерінің анықтамалығында келтірілген.

«Инфляцияның деңгейін ескере отырып, нақты енгізілген міндетті зейнетақы 
жарналарының, міндетті кəсіптік зейнетақы жарналарының сомасы мен зейнетақы 
жинақтарының сомасы арасындағы айырма төлемі» мемлекеттік қызметін көрсету 

регламентіне 1-қосымша 

Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетілген көрсетілетін 
қызметті беруші қызметкерлерінің арасындағы рəсімдердің 

(іс-қимылдардың) жүйелілігінің сипаттамасы

Іс-
қимыл 

(жұ-
мыс-
тар 

бары-
сы-

ның, 
ағы-ны-

ның) 
№

Құрылым-
дық-

функцио-
налдық 
бірлік-
тердің 
атауы

Іс-қимылдың 
(процестің, 
рəсімнің, 

операцияның) 
атауы жəне 

олардың си-
паттамасы

Аяқтау нысаны (деректер, 
құжат, ұйымдық-өкімдік 

шешім)

Орын-
дау 

мерзім-
дері

Келесі 
іс-

қимыл-
дың 

нөмірі

1

Көрсетілетін 
қызметті 
беруші 
бөлімінің 
(басқар-
масының) 
маманы

Келіп түскен 
электрондық 
шешім жо-
басымен 
электрондық іс 
макетін қарау

1) Электрондық шешім жоба-
сын электрондық цифрлық 
қолтаңба арқылы куəландыру 
жəне мемлекеттік кепілдік 
бойынша айырма төлемін 
тағайындау (тағайындаудан 
бас тарту) туралы электрондық 
шешім жобасымен электрондық 
іс макетін автоматты режимде 
көрсетілетін қызметті беруші 
бөлімінің (басқармасының) бас-
шысына жіберу;
2) Электрондық іс макетін 
жете ресімдеу қажет болған 
жағдайда электрондық шешім 
жобасымен электрондық іс 
макетін жəне себебі көрсетілген 
хабарламаны Мемлекеттік кор-
порация бөлімшесіне қайтару

2 жұмыс 
күні 2

2

Көрсетілетін 
қызметті 
беруші 
бөлімінің 
(басқар-
масының) 
басшысы

Келіп түскен 
электрондық 
шешім жо-
басымен 
электрондық іс 
макетін қарау

1) Электрондық шешім жоба-
сын электрондық цифрлық 
қолтаңба арқылы куəландыру 
жəне мемлекеттік кепілдік 
бойынша айырма төлемін 
тағайындау (тағайындаудан 
бас тарту) туралы электрондық 
шешім жобасымен электрондық 
іс макетін автоматты режимде 
көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына жіберу;
2) Электрондық іс макетін 
Стандартта айқындалған 
тиісті құжаттармен толықтыру 
қажет болған жағдайда 
электрондық шешім жобасымен 
электрондық іс макетін жəне 
себебі көрсетілген хабарла-
маны Мемлекеттік корпорация 
бөлімшесіне қайтару;

2 жұмыс 
күні 3

3
Көрсетілетін 
қызметті 
берушінің 
басшысы

Келіп түскен 
электрондық 
шешім жо-
басымен 
электрондық іс 
макетін қарау

1) Мемлекеттік кепілдік бойын-
ша айырма төлемін тағайындау 
(тағайындаудан бас тарту) ту-
ралы шешім қабылдау;
2) Мемлекеттік кепілдік 
бойынша айырма төлемін 
тағайындау (тағайындаудан 
бас тарту) туралы хабарлама-
ны Мемлекеттік корпорация 
бөлімшесіне жіберу;
3) Электрондық іс макетін 
жете ресімдеу қажет болған 
жағдайда электрондық шешім 
жобасымен электрондық іс 
макетін жəне себебі көрсетілген 
хабарламаны Мемлекеттік кор-
порация бөлімшесіне қайтару

1 жұмыс 
күні

«Инфляцияның деңгейін ескере отырып, нақты енгізілген міндетті зейнетақы 
жарналарының, міндетті кəсіптік зейнетақы жарналарының сомасы мен зейнетақы 
жинақтарының сомасы арасындағы айырма төлемі» мемлекеттік қызметін көрсету 

регламентіне 2-қосымша

Инфляцияның деңгейін ескере отырып, нақты енгізілген міндетті зейнетақы 
жарналарының, міндетті кəсіптік зейнетақы жарналарының сомасы мен зейнетақы 

жинақтарының сомасы арасындағы айырма төлемін тағайындау 
(тағайындаудан бас тарту) туралы 

смс (sms) - хабарлама

__________________ шешімімен тағайындалды/бас тартылды
 (төлем түрі)
Бас тарту себебі
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(Жауапты адамның Т.А.Ə. (бар болса) жəне лауазымы)

«Инфляцияның деңгейін ескере отырып, нақты енгізілген міндетті зейнетақы 
жарналарының, міндетті кəсіптік зейнетақы жарналарының сомасы мен зейнетақы 
жинақтарының сомасы арасындағы айырма төлемі» мемлекеттік қызметін көрсету 

регламентіне 3-қосымша

Мемлекеттік қызметті көрсетуге қатысатын ақпараттық жүйелердің
функционалдық өзара іс-қимылының графикалық нысандағы диаграммалары 

 

 

«Инфляцияның деңгейін ескере отырып, нақты енгізілген міндетті зейнетақы 
жарналарының, міндетті кəсіптік зейнетақы жарналарының сомасы мен зейнетақы 
жинақтарының сомасы арасындағы айырма төлемі» мемлекеттік қызметін көрсету 

регламентіне 4-қосымша

«Инфляцияның деңгейін ескере отырып, нақты енгізілген міндетті зейнетақы 
жарналарының, міндетті кəсіптік зейнетақы жарналарының сомасы мен зейнетақы 
жинақтарының сомасы арасындағы айырма төлемі» мемлекеттік қызметін көрсету 

бизнес-процестерінің анықтамалығы 

 

 
Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 27 қа-

занда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15939 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ

2017 жылғы 30 маусым        №265         Астана қаласы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТРЛІГІ

2017 жылғы 12 шілде             №240          Астана қаласы

БІРЛЕСКЕН БҰЙРЫҚ

Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды 
реттеу агенттігі төрағасының, Қазақстан Республикасы 

Мұнай және газ министрінің және Қазақстан 
Республикасы Энергетика және минералды ресурстар 

министрінің кейбір бірлескен бұйрықтарына өзгерістер 
енгізу туралы

бұйырамыз:
1. Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу агенттігі төрағасының, 

Қазақстан Республикасы Мұнай жəне газ министрінің жəне Қазақстан Республикасы Энергетика 
жəне минералды ресурстар министрінің кейбір өзгерістер енгізілетін бірлескен бұйрықтарының 
тізбесі осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополиялар-
ды реттеу, бəсекелестікті жəне тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қазақстан 
Республикасының заңнамасында 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 қазақ жəне орыс тілдерінде қағаз жəне электрондық 
түрдегі оның көшірмесінің мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға, сондай-ақ, 
«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 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 бірлескен бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан 
Республикасының Ұлттық экономика вице-министріне жəне жетекшілік ететін Қазақстан 
Республикасының Энергетика вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрі  Энергетика министрі
____________ Т.СҮЛЕЙМЕНОВ ______________ Қ.БОЗЫМБАЕВ

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 
2017 жылғы 30 маусымдағы №265 жəне Қазақстан Республикасы Энергетика 

министрінің 2017 жылғы 12 шілдедегі №240 бірлескен бұйрығына қосымша

Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі төрағасының, 
Қазақстан Республикасы Мұнай жəне газ министрінің жəне Қазақстан Республикасы 

Энергетика жəне минералды ресурстар министрінің кейбір өзгерістер енгізілетін 
бірлескен бұйрықтарының тізбесі

1. «Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзиттеу жəне Қазақстан Республика-
сының шегінен тыс жерге экспорттау мақсатында тауарлық газды сақтауды, тасымалдауды 
қоспағанда, тауарлық газды сақтау, жалғастырушы, магистральдық газ құбырлары жəне (не-
месе) газ тарату жүйелері арқылы тасымалдау, топтық резервуарлық қондырғыларды пайда-
лану, сондай-ақ шикі газды жалғастырушы газ құбырлары арқылы тасымалдау салаларындағы 
реттеліп көрсетiлетiн қызметтермен (тауарлармен, жұмыстармен) технологиялық жағынан бай-
ланысты қызмет түрлерiнiң тiзбесiн бекiту туралы» Қазақстан Республикасы Табиғи монополия-
ларды реттеу агенттігі төрағасының 2006 жылғы 18 сəуірдегі № 112-НҚ, Қазақстан Республикасы 
Энергетика жəне минералдық ресурстар министрінің 2006 жылғы 10 мамырдағы № 148 
бірлескен бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тізілімінде № 4244 болып 
тіркелген, «Заң газеті» газетінде 2006 жылғы 16 маусымдағы № 109-110 (916) жарияланған):

кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:
«Табиғи монополиялар туралы» 1998 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 

18-1-бабының 1-1-тармағына сəйкес бұйырамыз:».
2. «Электр - жəне жылу энергетикасы салаларындағы реттеліп көрсетілетін қызметтермен 

(тауарлармен, жұмыстармен) технологиялық байланысты қызмет түрлерінің тізбесін бекіту ту-
ралы» Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі төрағасының 2006 
жылғы 29 қарашадағы № 276-НҚ жəне Қазақстан Республикасы Энергетика жəне минералдық 
ресурстар министрінің 2006 жылғы 1 желтоқсандағы № 318 бірлескен бұйрығында (Нормативтік 
құқықтық актілердің мемлекеттік тізілімінде № 4469 болып тіркелген, «Ресми газет» газетінде 
2007 жылғы 13 қаңтардағы № 2(315) жарияланған):

кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:
«Табиғи монополиялар туралы» 1998 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 

18-1-бабының 1-1-тармағына сəйкес бұйырамыз:».
3. «Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзиттеу жəне Қазақстан Республи-

касының шегінен тыс жерге экспорттау мақсатында мұнайды жəне (немесе) мұнай өнімдерін 
тасымалдауды қоспағанда, оларды магистральдық құбырлар арқылы тасымалдау саласындағы 
реттеліп көрсетілетін қызметтермен (тауарлармен, жұмыстармен) технологиялық байланысты 
қызмет түрлерінің тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Мұнай жəне газ министрінің 
2013 жылғы 30 желтоқсандағы № 244 жəне Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды 
реттеу агенттігі төрағасының 2013 жылғы 30 желтоқсандағы № 404-НҚ бірлескен бұйрығына 
(Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тізілімінде № 9054 болып тіркелген, «Егемен 
Қазақстан» газетінде 2014 жылғы 6 тамыздағы № 151 (28375) жарияланған):

кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:
«Табиғи монополиялар туралы» 1998 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 

18-1-бабының 1-1-тармағына сəйкес бұйырамыз:».

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 8 та-
мызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15462 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 30 қаңтар         №29         Астана қаласы

«Тауар биржалары арқылы өткізілетін биржалық 
тауарлардың тізбесін және ұсынылатын партиялардың ең 

аз мөлшерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 26 ақпандағы 

№142 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

бұйырамын:
1. «Тауар биржалары арқылы өткізілетін биржалық тауарлардың тізбесін жəне ұсынылатын 

партиялардың ең аз мөлшерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрінің 2015 жылғы 26 ақпандағы №142 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілердің 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде №10587 болып тіркелген, 2015 жылғы 10 сəуірде «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

 көрсетілген бұйрықпен бекітілген Тауар биржалары арқылы өткізілетін биржалық 
тауарлардың тізбесі жəне ұсынылатын партиялардың ең аз мөлшерінде:

 7 жəне 8-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
 «

7. Таскөмір; таскөмірден алынған брикеттер, шекемтастар жəне 
қатты отынның ұқсас түрлері**

2701 300 тонна

8. Гагаттан басқа, агломерацияланған немесе 
агломерацияланбаған лигнит немесе қоңыр көмір**

2702 300 тонна

 ».
 2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Сауда қызметін реттеу 

департаменті заңнамада белгіленген тəртіппен:
 1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
 2) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 

кейін күнтізбелік он күн ішінде осы бұйрықтың көшірмесін баспа жəне электрондық түрде рес-
ми жариялауға мерзімді баспа басылымдарына, сондай-ақ тіркелген бұйрық алынған күннен 
бастап күнтізбелік он күн ішінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіне енгізу үшін Республикалық құқықтық ақпарат орталығына жіберуді;

 3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интернет-
ресурсында орналастыруды;

 4) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген іс-
шаралардың орындалуы туралы мəліметтердің Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрлігінің Заң департаментіне берілуін қамтамасыз етсін.

 3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының Ұлттық 
экономика министрі Т.СҮЛЕЙМЕНОВ

 «КЕЛІСІЛДІ»
 Қазақстан Республикасының  Энергетика министрі
 _____________ Қ. Бозымбаев
 2017 жылғы 31 қаңтар 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 24 ақ-
панда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14837 
болып енгізілді.

(Соңы. Басы 14-бетте) 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 1 ақпан          №37         Астана қаласы  

«Сараптама комиссияларын (сараптама топтарын) құру 
және кешендi ведомстводан тыс сараптамаға және қала 

құрылысы сараптамасына қатысу үшiн мамандарды 
(мамандандырылған институттар мен ұйымдарды) тарту 

қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 2 сәуірдегі 

№306 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

бұйырамын:
1. «Сараптама комиссияларын (сараптама топтарын) құру жəне кешендi ведомство-

дан тыс сараптамаға жəне қала құрылысы сараптамасына қатысу үшiн мамандарды 
(мамандандырылған институттар мен ұйымдарды) тарту қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 2 сəуірдегі № 306 
бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10635 болып 
тіркелген, 2015 жылғы 21 сəуірде «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) 
мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Сараптама комиссияларын (сараптама топтарын) құру 
жəне кешендi ведомстводан тыс сараптамаға жəне қала құрылысы сараптамасына қатысу 
үшiн мамандарды (мамандандырылған институттар мен ұйымдарды) тарту қағидалары осы 
бұйрыққа қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Құрылыс жəне тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық істері комитеті заңнамада белгіленген тəртіппен:

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

кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесінің баспа жəне электрондық түрде мерзімді 
баспа басылымдарына ресми жариялауға, сондай-ақ Қазақстан Республикасы нормативтік 
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін Республикалық құқықтық ақпарат 
орталығына жіберілуін;

3) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 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 
Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының Ұлттық 
экономика министрі Т.СҮЛЕЙМЕНОВ

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 
2017 жылғы 1 ақпандағы №37 бұйрығына қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 
2015 жылғы 2 сəуірдегі № 306 бұйрығымен бекітілді

Сараптама комиссияларын (сараптама топтарын) құру жəне кешенді ведомство-
дан тыс сараптамаға жəне қала құрылысы сараптамасына қатысу үшін мамандарды 

(мамандандырылған институттар мен ұйымдарды) тарту қағидалары
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Сараптама комиссияларын (сараптама топтарын) құру жəне кешенді ведом-
стводан тыс сараптамаға жəне қала құрылысы сараптамасына қатысу үшін мамандарды 
(мамандандырылған институттар мен ұйымдарды) тарту қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) 
«Қазақстан Республикасындағы сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан əрі – Заң) сəйкес əзірленді жəне:

1) жаңа объектілердің құрылысына, сондай-ақ бұрыннан бар ғимараттар мен 
құрылыстарды, олардың кешендерін, инженерлік жəне көлік коммуникацияларын өзгертуге 
(реконструкциялауға, кеңейтуге, жаңғыртуға, техникалық қайта жарақтандыруға, күрделі 
жөндеуге) арналған жобаларға (техникалық-экономикалық негіздемелерге жəне жобалау-
сметалық құжат тамаларға) кешенді ведомстводан тыс сараптама жүргізу үшін аккредиттелген 
сараптама ұйымдары мен мемлекеттік сараптама ұйымының сараптама комиссияларын құру;

2) сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс істері жөніндегі уəкілетті орган ведомствосының 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес бекітілетін жобалар бойынша кешенді қала 
құрылысы сараптамасын жүргізу үшін сараптама комиссияларын құру;

3) жергілікті (облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, облыстық 
маңызы бар қалалардың) атқарушы органдардың Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес бекітілетін жобалар бойынша сараптама топтарын құру;

4) жобалардың тиісті бөлімдері (бөліктері) бойынша штаттан тыс аттестатталған сарап-
шылар ретінде құрылыс жобаларына ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізуге қатысу 
үшін сарапшыларды шарт негізінде тарту;

5) қала құрылысы жобаларын  қарау кезінде құрылыс жобаларының тиісті бөлімдері 
(бөліктері) бойынша сарапшылар үшін не сараптама комиссиялары (сараптама топтары) үшін 
консультанттар ретінде мемлекеттік немесе аккредиттелген сараптама ұйымына қызметтер 
көрсету үшін мамандандырылған институттар мен ұйымдарды, сондай-ақ ұйымдардағы же-
келеген мамандарды шарт негізінде тарту тəртібін белгілейді.

2. Осы Қағидаларда пайдаланылатын негізгі ұғымдар:
1) аккредиттелген сараптама ұйымы – Қазақстан Республикасының сəулет, қала құрылысы 

жəне құрылыс қызметі туралы заңнамасымен мемлекеттік монополияға жатқызылмаған 
объектілер құрылысының жобаларына (техникалық-экономикалық негіздемелерге жəне 
жобалау-сметалық құжаттамаға) кешенді ведомстводан тыс сараптаманы жүзеге асыратын 
заңды тұлға;

2) жобалау саласындағы сарапшы – жобалардың белгілі бір бөлімдері (бөліктері) бойынша 
сараптама жұмыстарын жүзеге асыру үшін Қазақстан Республикасының сəулет, қала құрылысы 
жəне құрылыс қызметі туралы заңнамасында белгіленген тəртіппен аттестатталған, сараптама 
ұйымдарының бірінің штатында тұрған жеке тұлға;

3) кешенді қала құрылысы сараптамасы – Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес бекітілетін жобалар бойынша сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс істері жөніндегі 
уəкілетті орган құратын сараптама комиссиялары, сондай-ақ тиісті жергілікті атқару органдары 
құратын сараптама топтары жүзеге асыратын əртүрлі деңгейдегі (Қазақстан Республикасының 
аумағын ұйымдастырудың бас схемасы, аумақтық дамытудың өңіраралық схемасы, өңірлердің 
аумақтарын қала құрылысын жоспарлаудың кешенді схемалары, елді мекендердің бас жоспар-
лары) қала құрылысы жобаларының міндетті сараптамасы;

4) консультант – арнайы, оның ішінде құрылыс объектілерін жобалау жəне (неме-
се) аумақтың қала құрылысын жоспарлау саласында білімі бар білікті маман не жобаның 
тиісті бөлімдері (бөліктері) бойынша консультативтік көмек көрсету үшін тартылған 
мамандандырылған институттың немесе ұйымның өкілі; 

5) мамандандырылған институттар мен ұйымдар – ғылыми-зерттеу институттары, жоба-
лау, жобалау-іздестіру немесе жобалау-жоспарлау ұйымдары, сондай-ақ өзге де ұйымдар;

6) мемлекеттік сараптама ұйымы – Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша 
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорынның ұйымдық-құқықтық 
нысанында құрылған жəне объектілер құрылысы жобалары (техникалық-экономикалық 
негіздемелер жəне жобалау-сметалық құжаттама) бойынша мемлекеттік монополияға 
жатқызылған ведомстводан тыс кешенді сараптаманы жүзеге асыратын заңды тұлға;

7) объектілер құрылысы жобаларының ведомстводан тыс кешенді сараптамасы – 
ғимараттар мен құрылыстарды, олардың кешендерін, инженерлік жəне көлік коммуникаци-
яларын салуға арналған техникалық-экономикалық негіздемелер жəне жобалау-сметалық 
құжаттама бойынша «бір терезе» қағидатымен жүргізілетін, салалық жəне ведомстволық 
сараптамаларды қамтитын жобалар сараптамасы;

8) хатшы – сараптама комиссиясының (сараптама тобының) құрамына кіретін, қаралатын 
жоба бойынша кешенді қала құрылысы сараптамасын ұйымдастыруға жəне жүргізуге жау-
ап беретін сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс істері жөніндегі уəкілетті орган (жергілікті 
атқарушы орган) ведомствосының маманы.

3. Қаралатын жобаларды дайындауға жəне (немесе) əзірлеуге тікелей немесе жанама түрде 
қатысқан не оларды əзірлеген мамандандырылған институттар мен ұйымдардың өкілдері бо-
лып табылатын мамандарды сараптама комиссияларының (сараптама топтарының) құрамына 
қосуға, сондай-ақ жобалар сараптамасына өзге нысанда қатысу үшін тартуға жол берілмейді.

2-тарау. Құрылыс жобаларына ведомстводан тыс кешенді сараптама жүргізу үшін 
сараптама комиссияларын (сараптама топтарын) құру тəртібі

4. Қарауға қабылданған құрылысқа арналған жобалар (техникалық-экономикалық 
негіздемелер жəне жобалау-сметалық құжаттамалар) бойынша ведомстводан тыс кешенді 
сараптама жүргізу үшін мемлекеттік немесе аккредиттелген сараптама ұйымы сараптама 
топтарын құрады.

Мемлекеттік немесе аккредиттелген сараптама ұйымдары:
1) осы объектіге арнайы техникалық шарттарды (ерекше нормаларды) əзірлеу, келісу 

жəне бекіту қажеттілігін айқындайтын, олар үшін жобалау жəне салу бойынша мемлекеттік 
немесе мемлекетаралық техникалық регламенттер жəне нормативтік-техникалық талаптар 
белгіленбеген бірегей объектілердің;

2) құрылыс учаскесінің ерекше жағдайлары бар техникалық жағынан күрделі объектілердің; 
3) жобалау практикасында сирек кездесетін функционалдық (технологиялық) маңызы бар  

технологиялық жағынан күрделі объектілердің құрылыс жобаларын қараған жағдайда алқа 
шешімдерін қабылдау үшін өздерінің сараптама комиссияларын құруға құқылы.

5. Сараптама комиссиясы (сараптама топтарынының) құрамына ведомстводан тыс 
кешенді сараптамаға қатысу үшін штаттық сарапшылар, сондай-ақ шарт негізінде тартыла-
тын сарапшылар енгізіледі. 

6. Сараптама ұйымы штатында талап етілетін мамандықтағы аттестатталған сарапшы 
болмаған жағдайда не қаралып отырған жобаны бағалау үшін мамандардың пікірі талап 
етілетін жағдайда: 

сараптама комиссиясының (сараптама топтарының) ж ұмысына қатысуға мүдделі салалық 
мемлекеттік органдарының өкілдері, қаралып отырған құрылыс жобасының тапсырыс 
берушілері мен əзірлеушілерінің уəкілетті өкілдері шақырылады;

сараптама комиссияларына (сараптама топтарына) көмек үшін мемлекеттік немесе ак-
кредиттелген сараптама ұйымы консультанттарды тартады не шетелдіктерді қоса алғанда, 
мамандандырылған институттар мен ұйымдардың консультациялық қызметтерін пайдаланады. 

3-тарау. Қала құрылысы жобаларына кешенді қала құрылысы сараптамасын 
жүргізу үшін сараптама комиссияларын (сараптама топтарын) құру тəртібі

7. Аумақтардың қала құрылысын жоспарлау саласындағы жобалардың кешенді қала 
құрылысы сараптамасын (бұдан əрі – кешенді қала құрылысы сараптамасы) сəулет, қала 
құрылысы жəне құрылыс істері жөніндегі уəкілетті органның ведомствосы (бұдан əрі – ве-
домство) жəне жергілікті атқарушы органдар құратын сараптама комиссиялары (сараптама 
топтары) жүргізеді.

8. Ведомствоның сараптама комиссиясы мынадай қала құрылысы жобалары:
1) Қазақстан Республикасының аумағын ұйымдастырудың бас схемасы;
2) аумақты дамытудың өңіраралық схемасы; 
3) республикалық маңызы бар қаланың, астананың, халқының есептік саны жүз мың 

тұрғыннан асатын облыстық маңызы бар қалалардың бас жоспарлары;
4) жалпымемлекеттік маңызы бар өзге де қала құрылысы жобалары бойынша кешенді 

қала құрылысы сараптамасын жүргізеді.
9. Жергілікті атқарушы органдардың сараптама топтары мынадай қала құрылысы жобалары:
1) облыстар, аудандар аумақтарының қала құрылысын жоспарлаудың кешенді схемалары;
2) халқының есептік саны жүз мың тұрғынға дейінгі облыстық маңызы бар қалалардың 

бас жоспарлары;
3) халқының есептік саны бес мың тұрғыннан асатын елді мекендердің бас жоспарлары 

бойынша кешенді қала құрылысы сараптамасын жүргізеді.
10. Кешенді қала құрылысы сараптамасын жүргізу үшін ведомство (жергілікті атқарушы 

орган) қала құрылысы жобасының əрбір сараптамасына жеке сараптама комиссиясын (са-
раптама тобын) құрады жəне сараптама комиссиясының (сараптама тобының) құрамынан 
хатшыны айқындайды.

11. Төраға (басшы), төрағаның орынбасары (басшының орынбасары), мемлекеттік са-
раптама ұйымы (оның аумақтық бөлімшелері) сарапшыларының қатарынан жобалардың 
тиісті бөлімдері (бөліктері) бойынша аттестатталған сарапшылар жəне жобалау ұйымдары, 
мамандандырылған ғылыми-зерттеу институттары мамандарының қатарынан консультанттар 
сараптама комиссиясының (сараптама тобының) мүшелері болып табылады. 

Ведомствоның (жергілікті атқарушы органның) бірінші басшысының орынбасарынан төмен 
емес лауазымды тұлға сараптама комиссиясының (сараптама тобының) төрағасы (басшысы) 
болып табылады. Төраға (басшы) болмаған уақытта оның функцияларын оны алмастыратын 
адам орындайды.

Сараптама комиссиясы (сараптама тобы) мүшелерiнiң жалпы саны тақ сан болып табы-
лады жəне кемiнде тоғыз адамды құрайды.

12. Сараптама комиссиясы (сараптама тобы) оны құру туралы шешім күшіне енген күннен 
бастап жұмыс істейді жəне сараптама комиссиясы (сараптама тобы) сараптамалық қорытынды 
берген күннен бастап өз қызметін тоқтатады. 

13. Қажет болған жағдайда сараптама комиссиясының (сараптама тобының) жұмыс оты-
рысына мүдделі салалық мемлекеттік органдардың өкілдері, атқарушы органдар мен орталық 
атқарушы органдардың аумақтық бөлімшелерінің мамандары, қаралып отырған жобаның тап-
сырыс берушілері мен əзірлеушілерінің уəкілетті өкілдері шақырылады.

4-тарау. Жобалардың кешенді ведомстводан тыс немесе кешенді қала құрылысы 
сараптамасына қатысу үшін мамандарды (мамандандырылған институттар мен 

ұйымдарды) тарту тəртібі
14. Сараптама ұйымы штатында талап етілетін мамандықтағы аттестатталған сарапшы 

болмаған жағдайда не қаралып отырған жобаны бағалау үшін мамандардың пікірі талап етілетін 
жағдайда, аттестатталған сарапшыларға немесе сараптама комиссиялары (сараптама топ-
тары) үшін консультанттар ретінде шарт негізінде сараптама комиссияларының (сараптама 
топтарының) жұмысына қатысуға:

бірегей объектілердің құрылыс жобалары бойынша, сондай-ақ ерекше, бір бағытта 
мамандандырылған білім мен тəжірибе болуын талап ететін (шоғырландырылған) 
инновациялық материалдарды, бұйымдарды, жабдықтар мен технологияларды қолдану 
бөлігінде өзге объектілердің құрылыс жобалары бойынша кешенді ведомстводан тыс са-
раптаманы;

сараптама комиссиялары (сараптама топтары) қарап отырған жобаларда айрықша реттеу 
жəне қала құрылысын регламенттеу объектiлерi болған кезде аумақтардың қала құрылысын 
жоспарлау жобаларының кешенді қала құрылысы сараптамасын жүзеге асыратын мамандар, 
мамандандырылған институттар немесе ұйымдар тартылады. 

15. Консультанттармен тиісті шарттар жасасу кезінде:
мамандандырылған институттар мен ұйымдар үшін – олардың тиісті мəртебесін растай-

тын құжаттардың болуы;
мамандар үшін – олардың кəсіби білімдері мен біліктілігін не тиісті отандық жəне (немесе) 

шетелдік мамандандырылған институттар мен ұйымдардағы практикалық қызметін растайтын 
құжаттардың болуы қажетті шарт болып табылады.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 7 ақпанда 
Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14774 бо-
лып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 28 ақпан           №95           Астана қаласы 

«Табиғи монополиялар саласындағы реттеліп көрсетілетін 
қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) қол жеткізудің тең 

жағдайларын ұсыну қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 

2014 жылғы 29 желтоқсандағы № 175 бұйрығына өзгерістер 
енгізу туралы

бұйырамын:
1. «Табиғи монополиялар саласындағы реттеліп көрсетілетін қызметтерге (тауарларға, 

жұмыстарға) қол жеткізудің тең жағдайларын ұсыну қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 29 желтоқсандағы № 175 бұйрығына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10705 болып тіркелген, 2016 
жылғы 4 маусымдағы № 106 (28834) «Егемен Қазақстан» газетінде жарияланған) мынадай 
өзгерістер енгізілсін:

кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:
«Табиғи монополиялар туралы» 1998 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 

7-бабының 3) тармақшасына сəйкес бұйырамын:»;
Аталған бұйрықпен бекітілген Табиғи монополиялар саласындағы реттеліп көрсетілетін 

қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) қол жеткізудің тең жағдайларын ұсыну қағидаларында:

1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«1-тарау. Жалпы ережелер»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Осы Табиғи монополиялар саласындағы реттеліп көрсетілетін қызметтерге (тауарларға, 

жұмыстарға) қол жеткізудің тең жағдайларын ұсыну қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) 2003 
жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Су Кодексіне, 1998 жылғы 9 шілдедегі «Табиғи 
монополиялар туралы», 2004 жылғы 9 шілдедегі «Электр энергетикасы туралы», 2001 жылғы 8 
желтоқсандағы «Темір жол көлігі туралы», 2010 жылғы 15 шілдедегі «Қазақстан Республикасының 
əуе кеңістігін пайдалану жəне авиация қызметі туралы», 2002 жылғы 17 қаңтардағы «Сауда 
мақсатында теңізде жүзу туралы» Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес əзірленді 
жəне электр энергиясын беру жəне (немесе) бөлу, жылу энергиясын өндіру, жылу энергиясын 
беру жəне (немесе) бөлу жəне электр энергиясын желiге беруді жəне тұтынуды техникалық 
диспетчерлендіру, магистральдық темір жол желісі, кірме жолдар, əуежайлар, порттар мен 
аэронавигация, газды немесе газ конденсатын сақтау, таратушы құбыржолдары арқылы тасы-
малдау, газ таратушы қондырғыларды жəне олармен байланысты газ таратушы газ құбырларын 
пайдалану жəне сумен жабдықтау жəне су бұру саласындағы реттеліп көрсетілетін қызметтерді 
көрсететін табиғи монополиялар субъектілерінің (бұдан əрі – Субъектілер) реттеліп көрсетілетін 
қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тұтынушылардың тең қол жеткізуін қамтамасыз ететін 
тəртіпті жəне жалпы қағидаттарды айқындайды.»;

3 тармақта:
4) тармақша алып тасталсын;
17), 18) жəне 19) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
«17) тұтынушы – табиғи монополия субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтерін 

(тауарларын, жұмыстарын) пайдаланушы немесе пайдалануға ниеттенуші, сондай-ақ 
реттеліп көрсетілетін қызметтерге, (тауарларға, жұмыстарға) тең қол жеткізу мақсатында 
объектілерді электрмен жабдықтау, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, сумен жабдықтау 
жəне су бұру желілеріне қосуға арналған техникалық шарттарды алуға ниеттенуші жеке не-
месе заңды тұлға;

18) уəкілетті орган – табиғи монополиялар салаларындағы басшылықты жүзеге асыра-
тын мемлекеттік орган;

19) уəкілетті органның ведомствосы – табиғи монополиялар салаларында басшылықты 
жүзеге асыратын мемлекеттік орган ведомствосы;»;

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Тұтынушылардың осы Қағидаларда айқындалған шарттарды сақтауы субъектілер мен 

тұтынушылардың арасында «Табиғи монополиялар туралы» 1998 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан 
Республикасы Заңының 14-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сəйкес үлгі шарттардың 
негізінде əзірленген қызметтер көрсетуге шарттарды жасасу үшін негіз болып табылады.»;

2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. Реттеліп көрсетілетін қызметтерге тең қол жеткізуді ұсыну шарттары»;
3-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«3-тарау. Электр желілеріне қосылу үшін техникалық шарттарды берген кезде реттеліп 

көрсетілетін қызметтерге тең қол жеткізуді ұйымдастыру рəсімі»;
4-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«4-тарау. Жылу желілеріне қосылу үшін техникалық шарттарды берген кезде реттеліп 

көрсетілетін қызметтерге тең қол жеткізуін ұйымдастыру рəсімі»;
5-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«5-тарау. Қызметін электр энергиясының көтерме сауда нарығында жүзеге асыратын 

Субъектінің электр энергиясын беру жəне (немесе) тарату саласындағы қызметтеріне қол 
жеткізудің тең жағдайларын ұйымдастыру тəртібі»;

6-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«6-тарау. Қызметін электр энергиясының бөлшек сауда нарығында жүзеге асыратын 

Субъектінің электр энергиясын беру жəне (немесе) тарату саласындағы қызметтеріне қол 
жеткізудің тең жағдайларын ұйымдастыру тəртібі»;

7-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«7-тарау. Жылу энергиясын өндіру саласындағы қызметтерге қол жеткізудің тең 

жағдайларын ұйымдастыру тəртібі»;
8-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«8-тарау. Жылу энергиясын беру жəне (немесе) тарату саласындағы қызметтерге қол 

жеткізудің тең жағдайларын ұйымдастыру тəртібі»;
9-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«9-тарау. Электр энергиясын желiге берудi жəне тұтынуды техникалық диспетчерлендiру, 

электр энергиясын өндіру-тұтыну теңгерімін ұйымдастыру саласындағы қызметтерге қол 
жеткізудің тең жағдайларын ұйымдастыру тəртібі»;

10-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«10-тарау. Магистральдық темір жол желісі саласындағы қызметтерге қол жеткізудің тең 

жағдайларын ұйымдастыру тəртібі»;
11-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«11-тарау. Концессия шарттары бойынша темір жол көлігі объектілері бар темір жол 

қызметтеріне қол жеткізудің тең жағдайларын ұйымдастыру тəртібі»;
12-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«12-тарау. Кірме жолдар саласындағы қызметтерге қол жеткізудің тең жағдайларын 

ұйымдастыру тəртібі»;
42-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«42. Тұтынушылар қозғалыстың, техникалық құралдардың жəне жылжымалы құрамның 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету жағдайы кезінде «Табиғи монополиялар туралы» 1998 жылғы 
9 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 14-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына 
сəйкес бекітілген табиғи монополия саласына жататын ұсынылатын қызметтерге (тауарларға, 
жұмыстарға) үлгі шарттардың негізінде кірме жолдардың көрсетілетін қызметтерін пайда-
ланады.»;

13-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«13-тарау. Əуежайлардың қызметтеріне тең қол жеткізуді ұйымдастыру тəртібі»;
14-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«14-тарау. Теңіз порттары саласындағы қызметтерге тең қол жеткізуді ұйымдастыру 

тəртібі»;
15-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«15-тарау. Аэронавигация қызметтеріне тең қол жеткізуді ұйымдастыру тəртібі»;
16-тарау алып тасталсын:
17-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«17-тарау. Газбен жабдықтау қызметтеріне қосылуға техникалық шарттарды берген кез-

де тауарлық газды сақтау, жалғастырушы газ құбырлары жəне (немесе) газ тарату жүйелері 
арқылы тасымалдау, топтық резервуарлық қондырғыларды пайдалану, сондай-ақ шикі газды 
жалғастырушы газ құбырлары арқылы тасымалдау жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтерге 
қол жеткізудің тең жағдайларын ұйымдастыру тəртібі»;

71. Тұтынушының газды немесе газ конденсатын сақтау, тарату құбыр жолдары арқылы та-
сымалдау, газ тарату қондырғыларын жəне олармен байланысты газ таратушы газ құбырларын 
пайдалану саласындағы реттеліп көрсетілетін қызметтерге тең қол жеткізуге арналған өтінімі 
мынадай мəліметтер мен құжаттарды қамтуы тиіс:

1) тұтынушының деректемелері;
2) заңды тұлғалар үшін (Қазақстан Республикасының резиденттері үшін – жарғы 

түпнұсқасының, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куəліктің неме-
се анықтаманың нотариалды куəландырылған көшірмелері, Қазақстан Республикасының 
резиденттері еместер үшін – құрылтайшы-шетелдік заңды тұлға шетел мемлекетінің заңнамасы 
бойынша заңды тұлға болып табылатындығын куəландыратын, нотариалды куəландырылған 
қазақ жəне орыс тілдеріндегі аудармасы бар сауда-саттық тізілімінің заңдастырылған үзіндісі 
немесе басқа да заңдастырылған құжат);

жеке тұлғалар үшін (кəсіпкерлік субъектісі ретінде тіркеу туралы құжат жəне жеке басын 
куəландыратын құжатының көшірмесі).

3) барлық тұтынушылар үшін газ немесе газ конденсатының тиісті көлемінің болуын рас-
тау (ресурстық анықтама, газды немесе газ конденсатын сатып алу шартының нотариалдық 
куəландырылған көшірмесі);

4) таратушы құбыржолдары арқылы газды немесе газ конденсатын тасымалдау жөніндегі 
реттеліп көрсетілетін қызметтерге қол жеткізуге өтінім берілген жағдайда - барлық тұтынушылар 
үшін газды немесе газ конденсатын тасымалдаудың басталу жəне аяқталу мерзімі;

5) тарату құбыржолдары арқылы газды немесе газ конденсатын тасымалдау жөніндегі 
реттеліп көрсетілетін қызметтерге қол жеткізуге өтінім берілген жағдайда – барлық 
тұтынушылар үшін газ немесе газ конденсатын тасымалдау маршрутының басталатын пункті;

6) таратушы құбыржолдары арқылы газды немесе газ конденсатын тасымалдау 
жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтерге қол жеткізуге өтінім берілген жағдайда – барлық 
тұтынушылар үшін газ немесе газ конденсатын тасымалдау маршрутының аяқталатын пункті;

7) газды сақтау жəне (немесе) газ таратушы қондырғыларды жəне олармен байланысты 
газ таратушы газ құбыржолдарын пайдалану жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтерге қол 
жеткізуге өтінім берілген жағдайда – барлық тұтынушылар үшін газ немесе газ конденсатын 
қабылдау туралы;

8) газды сақтау жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтерге қол жеткізу үшін өтінім берілген 
жағдайда – барлық тұтынушылар үшін газ немесе газ конденсатын айдауды бастау жəне 
іріктеуді аяқтау мерзімі;

9) газ таратушы қондырғыларды жəне олармен байланысты газ таратушы газ 
құбыржолдарын пайдалану жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтерге қол жеткізу үшін 
өтінім берілген жағдайда – барлық тұтынушылар үшін газ немесе газ конденсатын жеткізудің 
басталу жəне аяқталу мерзімі;

10) барлық тұтынушылар үшін жеткізілетін газдың немесе газ конденсатының сипатта-
масы мен параметрлері;

72. Қазақстан Республикасының резиденттері емес тұтынушылар ұсынған жəне олар 
болған елден шығатын құжаттар заңнамада белгіленген тəртіппен заңдастырылуы, не 
апостилі болуы тиіс.

73. Авария салдарынан реттеліп көрсетілетін қызметтерді көрсетудің техникалық 
мүмкіндігі шектелген жағдайда не қаралып отырған барлық өтінімдерді қанағаттандыру үшін 
құбыржолдарының жеткілікті бос қуаттары болмаған кезде газды немесе газ конденсатын тара-
ту құбыржолдары арқылы тасымалдау жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтерді көрсететін 
табиғи монополия субъектісі газды немесе газ конденсатын тарату құбыржолдары арқылы та-
сымалдау жөніндегі реттеліп көрсететін қызметтерге бірінші кезекте қол жеткізу басымдығын 
тұтынушыларға арналған газды немесе газ конденсатын жеткізетін тұтынушыларға мынадай 
кезектілікпен береді:

1) газ немесе газ конденсатын тұрмыстық мақсатта пайдаланатын халық;
2) коммуналдық-тұрмыстық мақсаттағы объектілер;
3) технологиялық процестің үздіксіз циклымен өнім шығару үшін шикізат немесе отын 

ретінде газ немесе газ конденсатын пайдаланатын тұтынушылар;
4) электр станциялары мен өндірістік кəсіпорындар, олардың көктемгі-қысқы кезеңдерде 

газбен жабдықталуы отынның резервтік түрлеріне ішінара немесе толық көшу жолымен 
заңнамада белгіленген тəртіппен реттелуі тиіс;

5) қалған тұтынушылар.
74. Авария салдарынан реттеліп көрсетілетін қызметтерді көрсетудің техникалық 

мүмкіндігі шектелген жағдайда не қаралып отырған барлық өтінімдерді қанағаттандыруға газ 
қоймасының жеткілікті бос қуаттары болмаған кезде газды сақтау жөніндегі реттеліп көрсетілетін 
қызметтерге бірінші кезекте қол жеткізу басымдығы тұтынушыларға арналған газды сақтайтын 
тұтынушыларға мынадай кезектілікпен беріледі:

1) газ немесе газ конденсатын тұрмыстық мақсатта пайдаланатын халық;
2) коммуналдық-тұрмыстық мақсаттағы объектілер;
3) технологиялық процестің үздіксіз циклымен өнім шығару үшін шикізат немесе отын 

ретінде газ немесе газ конденсатын пайдаланатын тұтынушылар;
4) электр станциялары мен өндірістік кəсіпорындар, олардың көктемгі – қысқы кезеңдерде 

газбен жабдықталуы отынның резервтік түрлеріне олардың ішінара немесе толық көшу жолы-
мен заңнамада белгіленген тəртіппен реттелуі тиіс;

5) қалған тұтынушылар.
75. Қазақстан Республикасындағы сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі тура-

лы» Қазақстан Республикасы Заңының 20-бабының 23-14) тармақшасына сəйкес бекітілген 
Құрылыс саласындағы құрылыс салуды ұйымдастыру жəне рұқсат беру рəсімдерінен өту 
қағидаларында көзделген жағдайларда техникалық шарттарды беру тəртібі көрсетілген 
Қағидалармен айқындалады.

Техникалық шарттарды алу үшін тұтынушы көрсетілетін қызметтерді жеткізушіге ең жоғары 
сағаттық тұтыну көлемін көрсете отырып, еркін нысанда жазбаша өтініш (өтінім, арыз) береді.

Жазбаша өтінішке (өтінімге, арызға) мыналар қоса беріледі:
1) жеке тұлғалар үшін – объект иесінің жеке басын куəландыратын құжатының көшірмесі, 

заңды тұлғалар үшін – мемлекеттік тіркеу/қайта тіркеу туралы куəліктің немесе анықтаманың 
көшірмесі;

2) объект орналасқан жердегі жылжымайтын мүлікке құқық белгілейтін құжаттың 
нотариалдық ресімделген көшірмесі не жылжымайтын мүлік иесінің объектіні газдандыруға 
нотариалдық ресімделген келісімі;

3) газдандырылатын объектіге (тұрғын үйге) арналған техникалық паспорттың көшірмесі 
немесе қолданыстағы (үй ішіндегі) желілерді реконструкциялауға арналған газдандырудың 
эскиздік жобасының көшірмесі;

4) пайдаланылатын ұйымдарға сəйкес келісілген 1:500 масштабтағы құрылыс учаскесінің 
топографиялық түсірілімі (барлық жер үсті жəне жер асты коммуникациялармен жəне 
құрылыстармен);

5) техникалық сипаттамасы көрсетілген газ тұтыну жабдықтарына арналған техникалық 
паспорттың көшірмесі;

6) объектінің орналасу схемасы;
7) заңды тұлғалар үшін – көп қабатты үйлерді газдандыру кезінде тамақ пісіруге, 

жылытуға, желдетуге, ауа баптауға, ыстық сумен жабдықтауға табиғи газды пайдаланудың 
гидравликалық есептері.

76. Жаңа, кеңейтілетін немесе реконструкцияланатын объектілердің газбен жабдықтау 
жүйелерінің өндірістік қуаттарын анықтау қажет болған кезде, көрсетілетін қызметтерді 
жеткізуші осы Қағидалардың 75-тармағына сəйкес жазбаша өтініш (өтінім, арыз) келіп түскен 
күнінен бастап үш жұмыс күні ішінде коммерциялық есепке алу аспаптарын орнату бойынша 
ақпаратты, сауалнама парағын, жер учаскесін бөлу схемасын сұратады.

77. Көрсетілетін қызметтерді жеткізушінің техникалық шарттарды беру мерзімі – осы 
Қағидалардың 75-тармағына сəйкес жазбаша өтініш (өтінім, арыз) келіп түскен күнінен ба-
стап бес жұмыс күні.

78. Объектілерді газбен жабдықтауға қосуға техникалық шарттарды беру:
1) осы Қағидалардың 75-тармағына сəйкес өтінішке қоса берілетін құжаттар мен мəліметтер 

толық жəне дұрыс болған;
2) газдандырылатын объект Қазақстан Республикасы нормативтік-құқықтық актілерінің 

жəне нормативтік-техникалық құжаттарының талаптарына сəйкес келген;
3) объектіні газдандырудың техникалық мүмкіндігі болған кезде, сондай-ақ жаңа 

объектілерді қосу немесе қолданыстағы қуаттарды арттыру басқа тұтынушыларға көрсетілетін 
қызмет сапасының нашарлауына əкелмеген жағдайда;

4) желілер болған жағдайларда жүзеге асырылады.
79. Осы Қағидалардың 78-тармағындағы талаптардың біріне сəйкес келмеген жағдайда, 

жазбаша өтініш (өтінім, арыз) келіп түскен күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде тұтынушыға 
бас тарту себептері көрсетіліп, жазбаша түрде дəлелді жауап жіберіледі.

80. Техникалық шарттарда жабдықтардың рұқсат етілетін қуаты, саны, орналасуы жəне 
негізгі сипаттамалары көрсетіледі.

81. Техникалық шарттар жобалау (жобалау-сметалық) құжаттама құрамында бекітілген 
құрылыстың нормативтік ұзақтығының бүкіл мерзімі ішінде қолданылады.

82. Газбен жабдықтау жүйесі объектісінің бастапқы жобалық шешімі өзгерген жағдайда, 
техникалық шарттар көрсетілетін қызметтерді жеткізушіге осы Қағидаларда белгіленген 
тəртіппен тұтынушының жаңа техникалық шарттарға жазбаша өтініш (өтінім, арыз) беруі 
арқылы олардың қолданылу кезеңі ішінде өзгертіледі.

83. Техникалық шарттардың қолданылу кезеңі ішінде оларды көрсетілетін қызметтерді 
жеткізушінің бастамасы бойынша өзгертуге тұтынушының келісімімен Қазақстан 
Республикасының нормативтік-құқықтық актілері мен нормативтік-техникалық құжаттарының 
талаптары өзгертілген жағдайда рұқсат етіледі.

84. Көрсетілетін қызметтерді жеткізуші берілген техникалық шарттардың есебін жүргізеді.
85. Объект иесі ауысқан кезде мүдделі тараптардың бірі (иесі, сатып алушы, жалға алу-

шы) сатып алу-сату (мүліктік жалдау) шарты жасалған күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде 
көрсетілетін қызметтерді жеткізушіге иесінің ауысуы туралы хабарлайды жəне көрсеткіштерді, 
коммерциялық есепке алу аспаптарының қосылу схемасын тексеріп салыстыру үшін олардың 
өкілдерін белгіленген күні мен сағатта шақырады. Көрсетілетін қызметтерді жеткізуші тиісті 
актіні жасайды жəне тұтынушыға сол жерде береді.

Көрсетілетін қызметті жеткізушіге иесінің ауысуы туралы хабарламамен бірге тараптардың 
теңгерімдік тиесілігін жəне пайдалану жауапкершілігін бөлу актілерін қайта ресімдеуге жібереді. 
Қайта ресімделген актіні беру мерзімі хабарлама алған күнінен бастап үш жұмыс күнін құрайды.

18-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«18-тарау. Сумен жабдықтау жəне (немесе) суды бұру саласындағы реттеліп көрсетілетін 

қызметтерге тең қол жеткізуді ұйымдастыру жəне оларға қосылуға техникалық шарттарды 
берген кезде тең қол жеткізуді ұйымдастыру тəртібі»;

19-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«19. Кəбілдік кəрізді мүлiктiк жалдауға (жалға алуға) немесе пайдалануға беру жөнiндегi 

реттеліп көрсетілетін қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) тең қол жеткiзудi ұйымдастыру 
тəртібі.»;

101 жəне 102-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«101. Кəбілдік кəрізді мүлiктiк жалдауға (жалға алуға) немесе пайдалануға беру жөнiндегi 

реттеліп көрсетілетін қызметтерге қол жеткiзудің тең жағдайларын қамтамасыз ету мынадай:
1) кəбілдік кəрізді мүлiктiк жалдауға (жалға алуға) немесе пайдалануға беру жөнiндегi 

реттеліп көрсетілетін қызметтерiне тең қолжетiмдiлiгi;
2) кəбілдік кəрізді мүлiктiк жалдауға (жалға алуға) немесе пайдалануға беру жөнiндегi 

реттеліп көрсетілетін қызметтердің бiрыңғай тарифтiк саясатын жүргiзу;
3) реттеліп көрсетілетін қызметтердің, кəбілдік кəрізді мүлiктiк жалдауға (жалға алуға) не-

месе пайдалануға беру жөнiндегi реттеліп көрсетілетін қызметтер тарифтерiнiң (бағаларының, 
алымдар мөлшерлемелерінің), ақпараттық ашықтығы қағидаттарына сүйене отырып жүзеге 
асырылады.

102. Кəбілдік кəрізді мүлiктiк жалдауға (жалға алуға) немесе пайдалануға беру жөнiндегi 
реттеліп көрсетілетін қызметтерге қол жеткiзу құқығын алу үшiн тұтынушы Субъектiге еркiн 
нысанда жасалған өтiнiш (бұдан əрi – өтiнiш) жолдайды.»;

108, 109 жəне 110-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«108. Тұтынушы кəбілдік кəрізді мүлiктiк жалдауға (жалға алуға) немесе пайдалануға беру 

жөнiндегi реттеліп көрсетілетін қызметтерден бас тартқан жағдайда, Субъект өтініш ұсынған 
кезектілігі бойынша келесі тұтынушыға ұсынады.

109. Субъекті мен тұтынушы арасындағы өзара қарым-қатынас Қазақстан Республикасының 
табиғи монополиялар туралы заңнамасында белгіленген тəртiпте уəкiлеттi орган ведом-
ствосы бекіткен тарифтердi (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) ескере отырып шарт 
негiзiнде құрылады.

110. Тұтынушыларға тең жағдайлар ұсыну мақсатында Субъект кəбілдік кəрізді мүлiктiк 
жалдауға (жалға алуға) немесе пайдалануға беру жөнiндегi реттеліп көрсетілетін қызметтерге қол 
жеткізуді алу сатысында өзінің интернет-ресурсында мыналарды жариялайды не орналастырады:

1) кəбілдік кəрізді мүлiктiк жалдауға (жалға алуға) немесе пайдалануға беру жөніндегі 
реттеліп көрсетілетін қызметтерге тарифтерді (бағалар, алымдар мөлшерлемелерін);

2) қосылудың стандарттық нүктелері тiзбесiн;
3) телефон кəрiзiн пайдалануға ұсыну бойынша үлгі шарттарды;
4) Субъектінің үлгі шарттарын.»;
111-тармақ алып тасталсын;
112 жəне 113-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«112. Үлгі шартқа сəйкес Субъект телефон кəрiзiнде арна немесе орынды тұтынушыларға 

тұтынушылардың кабель салуға арналған техникалық шарттарды орындау мерзiмi iшiнде 
ақысыз сақтайды.

113. Тұтынушылар қосылу жəне кəбiлдi төсеуге арналған техникалық шарттарды 
орындағаннан кейiн, табиғи монополиялар салаларындағы уəкілетті орган бекiткен Телефон 
(кəбіл) кəрізін пайдалануға беруге арналған үлгі шартқа сəйкес Субъект тұтынушылармен 
шарт жасасады.»;

115 жəне 116-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«115. Субъектіге кəбілдік кəрізді мүлiктiк жалдауға (жалға алуға) немесе пайдалануға беру 

жөнiндегi реттеліп көрсетілетін қызметтерге қол жеткізу шарттарын күштеп таңуға немесе 
оның тұтынушыларды кемсітуге алып келетін өзге де əрекеттер жасауына жол берілмейді.

116. Субъект тұтынушыларға кəбілдік кəрізді мүлiктiк жалдауға (жалға алуға) немесе 
пайдалануға беру жөнiндегi реттеліп көрсетілетін қызметтерді немесе кəбілдік кəрізді мүлiктiк 
жалдауға (жалға алуға) немесе пайдалануға беру жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтердi 
көрсетумен байланысты ақпаратты ұсынады.».

20-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«20-тарау. Қызметтерге қол жеткізудің тең жағдайларын ұсыну жөніндегі өтініштерді қарау 

жəне олар бойынша шешімдер қабылдау тəртібі»;
21-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«21-тарау. Ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтер туралы ақпаратты ұсыну»;
121-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«121. Магистральдық темір жол желісі, кірме жолдар, əуежайлар жəне порттардың 

көрсетілетін қызметтері, олардың құны туралы, қол жеткізу тəртібі туралы, сондай-ақ 
магистральдық темір жол желісі, кірме жолдар, əуежайлар жəне порттардың өткізу қабілетінің 
болуы, реттеліп көрсетілетін қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) көрсетудің техникалық 
жəне технологиялық мүмкіндіктері туралы ақпарат мəтін, кесте жəне сызбалар түрінде өтінішті 
қабылдау орны бойынша орналастырылады.

Электр энергиясын беру жəне (немесе) бөлу, жылу энергиясын өндіру, жылу энергиясын 
беру жəне (немесе) бөлу газды немесе газ конденсатын сақтау, таратушы құбыр жолдары 
арқылы тасымалдау, газ таратушы қондырғыларды жəне олармен байланысты газ тарату-
шы газ құбырларын пайдалану жəне сумен жабдықтау жəне су бұру жөніндегі көрсетілетін 
қызметтер, олардың құны, оларға қол жеткізу туралы ақпаратты Субъект көрсетілетін қызметті 
тұтынушының сұрау салуы (жазбаша нысанда) бойынша ұсынады.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополиялар-
ды реттеу, бəсекелестікті жəне тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қазақстан 
Республикасының заңнамасында 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 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 бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интернет-
ресурсында орналастыруды;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Заң 
департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың 
орындалуы туралы мəліметтер ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының Ұлттық
экономика министрі Т.СҮЛЕЙМЕНОВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары-
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрі
___________ А.Мырзахметов
2017 жылғы 28 ақпан 

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Инвестициялар жəне даму министрі
___________ Ж.Қасымбек 
2017 жылғы 28 ақпан 

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Энергетика министрі
___________ Қ.Бозымбаев 
2017 жылғы 28 ақпан

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 28 нау-
рызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14949 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 28 ақпан            №97            Астана қаласы

Нарық субъектілері келісімдерінің жобаларын Қазақстан 
Республикасының бәсекелестікті қорғау саласындағы 
заңнамасының талаптарына сәйкестігі немесе сәйкес 

еместігі тұрғысынан қарау қағидаларын бекіту туралы

2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің 90-6-бабының 
35) тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Нарық субъектілері келісімдерінің жобаларын Қазақстан 
Республикасының бəсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасының талаптарына сəйкестігі 
немесе сəйкес еместігі тұрғысынан қарау қағидалары бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополиялар-
ды реттеу, бəсекелестікті жəне тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

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

көшірмесін баспа жəне электронды түрде қазақ жəне орыс тілдерінде Қазақстан Республикасы 
нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау жəне енгізу үшін 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

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

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интернет-ре-
сурсында орналастыруды;

5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Заң 
департаментіне осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың 
орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының Ұлттық 
экономика министрі Т.СҮЛЕЙМЕНОВ

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 
2017 жылғы 28 ақпандағы №97 бұйрығымен бекітілген

Нарық субъектілері келісімдерінің жобаларын Қазақстан Республикасының 
бəсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасының талаптарына сəйкестігі немесе 

сəйкес еместігі тұрғысынан қарау қағидалары 
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Нарық субъектілері келісімдерінің жобаларын Қазақстан Республикасының 
бəсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасының талаптарына сəйкестігі немесе сəйкес 
еместігі тұрғысынан қарау қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) 2015 жылғы 29 қазандағы 
Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің (бұдан əрі – Кодекс) 90-6-бабының 35) 
тармақшасына сəйкес əзірленді жəне монополияға қарсы орган ведомствосының жəне оның 
аумақтық бөлімшелерінің жазбаша нысандағы келісімге (бұдан əрі – келісім) қол жеткізуге 
ниеті бар нарық субъектілері келісімдерінің жобаларын олардың Қазақстан Республикасының 
бəсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасының талаптарына сəйкестігі немесе сəйкес 
еместігі тұрғысынан қарау тəртібін айқындайды.

2. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
1) келісім – тараптардың қандай да бір шарттарын, қарым-қатынасын, құқықтары мен 

міндеттерін белгілейтін, ресми жазбаша құжат түрінде ресімделген екі немесе бірнеше нарық 
субъектілері арасындағы шарт;

2) монополияға қарсы органның ведомствосы - Қазақстан Республикасы Ұлттық эконо-
мика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу, бəсекелестікті жəне тұтынушылардың 
құқықтарын қорғау комитеті.

Осы Қағидаларда пайдаланылатын өзге де ұғымдар Кодекске жəне Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес қолданылады.

3. Қағидалар барлық нарық субъектілеріне қолданылады. 
2-тарау. Нарық субъектілері келісімдері жобасының Қазақстан Республикасының 

бəсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасының талаптарына сəйкестігін тексеру 
туралы өтінішті беру жəне қарау тəртібі

4. Кодекстің 4-бөліміне сəйкес жол беріледі деп танылуы мүмкін келісімдерге қол жеткізуге 
ниеті бар нарық субъектілері (бұдан əрі – нарық субъектілері) қажетті құжаттарды электрондық 
нысанда қоса бере отырып, келісім жобасының Қазақстан Республикасының бəсекелестікті 
қорғау саласындағы заңнамасының талаптарына сəйкестігін тексеру туралы өтінішпен 
(бұдан əрі – өтініш) жүгінуге құқылы. Өтінішке келісімге қол жеткізуге ниеті бар барлық нарық 
субъектілері қол қояды.

5. Егер келісім тараптары екі жəне одан көп облыстың (республикалық маңызы бар 
қаланың, астананың) аумағында орналасқан, сондай-ақ егер келісім екі жəне одан көп 
облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) аумағында орналасқан үшінші 
тұлғалардың мүдделерін қозғайтын жағдайда, нарық субъектілері өтінішті монополияға қарсы 
органның ведомствосына береді.

Өзге жағдайларда өтініш монополияға қарсы орган ведомствосының тиісті аумақтық 
бөлімшесіне беріледі.

6. Нарық субъектілері келісімдерінің жобаларын Қазақстан Республикасының бəсекелестікті 
қорғау саласындағы заңнамасының талаптарына сəйкестігі немесе сəйкес еместігі тұрғысынан 
қарау шеңберінде монополияға қарсы органның ведомствосы жəне (немесе) оның аумақтық 
бөлімшелері мынадай іс-əрекеттерді жасайды:

1) барлық нарық субъектілерінің келісімге қол жеткізу фактісін анықтайды;
2) келісімнің Кодексте белгіленген келісімдерге жол беру шарттарына сəйкестігін негіздейтін 

қажетті құжаттардың (мəліметтердің) болу фактісін анықтайды.
7. Осы Қағидалардың 6-тармағында тізбеленген шарттардың бірі орындалмағаны 

анықталған жағдайда, өтініш ұсынылмады деп есептеледі, бұл туралы монополияға қарсы 
органның ведомствосы жəне (немесе) оның аумақтық бөлімшесі аталған өтініш келіп түскен 
күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде нарық субъектілеріне (өтініш берушілерге) хабарлайды.

8. Қаралуы үшін өзге нарық субъектілерінен, лауазымды тұлғалардан ақпарат алу, 
жұмыс орнына барып тексеру немесе тауар нарығына талдау жүргізу талап етілмейтін нарық 
субъектілерінің (өтініш берушілердің) өтініші монополияға қарсы органның ведомствосына 
немесе оның аумақтық бөлімшелеріне келіп түскен күннен бастап күнтізбелік отыз күнге 
дейінгі мерзімде қаралады.

9. Қосымша зерделеу жəне тексеру жүргізу, өзге нарық субъектілерінен, лауазымды 
тұлғалардан ақпарат алу, жұмыс орнына барып тексеру не тауар нарығына талдау жүргізу 
қажет болған жағдайда, нарық субъектілерінің (өтініш берушілердің) өтінішін қарау мерзімі 
күнтізбелік отыз күннен аспайтын мерзімге ұзартылады, бұл туралы нарық субъектілеріне 
(өтініш берушілерге) ұзарту себептерін көрсете отырып, қарау мерзімі ұзартылған күннен 
бастап күнтізбелік үш күн ішінде хабарланады.

Өтініш бойынша қарау мерзімін монополияға қарсы орган ведомствосының немесе оның 
аумақтық бөлімшесінің басшысы не басшының орынбасары ұзартады.

10. Өтінішті жəне оған қоса берілген қажетті құжаттарды қарау нəтижелері бойынша 
монополияға қарсы органның ведомствосы жəне (немесе) оның аумақтық бөлімшелері:

1) келісім жобасының Қазақстан Республикасының бəсекелестікті қорғау саласындағы 
заңнамасының талаптарына сəйкестігі туралы;

2) келісім жобасының Қазақстан Республикасының бəсекелестікті қорғау саласындағы 
заңнамасының талаптарына сəйкес еместігі туралы шешімдердің бірін қабылдайды.

11. Келісім жобасының Қазақстан Республикасының бəсекелестікті қорғау саласындағы 
заңнамасының талаптарына сəйкес еместігі туралы шешім қабылдау үшін:

1) Кодекстің 4-бөліміне сəйкес келісім жобасын жол беріледі деп тану үшін негіздердің 
болмауы;

2) құжаттардағы мəліметтердің, сондай-ақ нарық субъектілері ұсынған жəне шешім 
қабылдау үшін маңызы бар өзге де мəліметтердің анық болмауы негіз болып табылады.

12. Монополияға қарсы органның ведомствосы жəне (немесе) оның аумақтық бөлімшелері 
нарық субъектілерін (өтініш берушілерді) қабылданған шешім туралы олардың атына тиісті 
жауап (хат) жіберу арқылы хабардар етеді. 

Келісім жобасының Қазақстан Республикасының бəсекелестікті қорғау саласындағы 
заңнамасының талаптарына сəйкес еместігі туралы шешім қабылданған жағдайда, монополияға 
қарсы органның ведомствосы жəне оның аумақтық бөлімшелері жауапта (хатта) сəйкес кел-
меу себептерін көрсетеді.

3-тарау. Нарық субъектілерінің келісім жобасының Қазақстан Республикасының 
бəсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасының талаптарына сəйкестігі немесе 

сəйкес еместігі туралы шешімді қайта қарау тəртібі
13. Монополияға қарсы орган ведомствосының жəне (немесе) оның аумақтық 

бөлімшелерінің келісім жобасының Қазақстан Республикасының бəсекелестікті қорғау 
саласындағы заңнамасының талаптарына сəйкестігі немесе сəйкес еместігі туралы шешімі, 
егер мұндай келісімге аталған шешім қабылданған күннен бастап бір жыл ішінде немесе 
монополияға қарсы органның ведомствосы немесе оның аумақтық бөлімшелері белгілеген 
мерзім ішінде қол жеткізілмесе, өзінің қолданысын тоқтатады.

14. Монополияға қарсы органның ведомствосы жəне (немесе) оның аумақтық бөлімшелері 
өз бастамасы бойынша немесе мүдделі тұлғаның өтініші бойынша келісім жобасының Қазақстан 
Республикасының бəсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасының талаптарына сəйкестігі 
туралы өзінің шешімін, егер:

1) шешім қабылдағаннан кейін үш жыл ішінде аталған шешімді қабылдаудан бас тартуға 
негіз болуы тиіс жағдаяттар мəлім болған;

2) өтініш берген нарық субъектілері (өтініш берушілер) ұсынған, заңсыз шешім қабылдауға 
əкеп соқтырған анық емес ақпарат негізінде шешім қабылданған;

3) келісімдерге қатысушылардың монополияға қарсы орган ведомствосының немесе оның 
аумақтық бөлімшелерінің шешімі негізделген шарттарды, талаптарды жəне міндеттемелерді 
орындамаған;

4) келісімді іске асыру бəсекелестікті шектеуге əкеп соққан жағдайда қайта қарауға құқылы.
15. Шешімді қайта қарау нəтижелері бойынша монополияға қарсы орган немесе оның 

аумақтық бөлімшелері:

1) шешімді өзгеріссіз қалдырады;
2) шешімді өзгертеді;
3) шешімнің күшін жояды;
4) жаңа шешім қабылдайды.
16. Монополияға қарсы орган ведомствосының немесе оның аумақтық бөлімшелерінің 

бұрын қабылдаған шешімін өзгерте алатын қосымша ақпарат пен құжаттарды қарау үшін нарық 
субъектілері (өтініш берушілер) осы Қағидаларда белгіленген тəртіппен монополияға қарсы 
органның ведомствосына жəне оның аумақтық бөлімшелеріне жүгінеді. 

4-тарау. Өтінішті қарауды тоқтату жəне шешімнің күшін жою шарттары
17. Өтінішті қарау:
1) нарық субъектілерінен (өтініш берушілерден) өтінішті кері қайтарып алу туралы хабар-

ламалар келіп түскен;
2) нарық субъектілері (өтініш берушілер) ақпаратты монополияға қарсы органның ведом-

ствосы немесе оның аумақтық бөлімшелері айқындаған мерзімде бермеген, егер мұндай 
ақпараттың болмауы өтінішті қарауға кедергі келтірген;

3) нарық субъектілері (өтініш берушілер) өтінішті объективті түрде қарауға ықпал ететін 
анық емес ақпарат берген жағдайларда, тоқтатылуы тиіс.

Монополияға қарсы орган ведомствосының немесе оның аумақтық бөлімшелерінің өтінішті 
қарауды тоқтату туралы шешімі туралы нарық субъектілеріне (өтініш берушілерге) мұндай 
шешім қабылданған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде хабарланады.

Өтінішті қарау тоқтатылғаннан кейін нарық субъектілері (өтініш берушілер) монополияға 
қарсы органның ведомствосына немесе оның аумақтық бөлімшелеріне жаңа өтінішпен 
жүгінуге құқылы.

18. Монополияға қарсы орган ведомствосының немесе оның аумақтық бөлімшелерінің 
келісім жобасының Қазақстан Республикасының бəсекелестікті қорғау саласындағы 
заңнамасының талаптарына сəйкестігі туралы шешімінің негізінде келісім жасасқан нарық 
субъектілері монополияға қарсы органның ведомствосы немесе оның аумақтық бөлімшесі 
қабылдаған келісім жобасының Қазақстан Республикасының бəсекелестікті қорғау саласындағы 
заңнамасының талаптарына сəйкестігі туралы шешімнің күшін жою туралы шешімді (бұдан əрі 
– күшін жою туралы шешім) алған кезден бастап мұндай келісімдерді тоқтатады.

Күшін жою туралы шешім орындалмаған жағдайда, монополияға қарсы органның ведом-
ствосы жəне (немесе) оның аумақтық бөлімшелері нарық субъектiлерiн (өтініш берушілерді) 
монополияға қарсы орган ведомствосының жəне (немесе) оның аумақтық бөлімшелерінің 
аталған шешімін орындауға мəжбүрлеу туралы талап қоюмен сотқа жүгiнеді.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 27 нау-
рызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14930 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 28 ақпан            №103           Астана қаласы

Мемлекеттік кәсіпорындар және акцияларының 
(жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу пайыздан 
астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар және олармен 

үлестес заңды тұлғалар құрылатын және (немесе) олар 
қосымша қызмет түрлерін жүзеге асыратын тауар 

нарықтарына зерттеп-қарау жүргізу жөніндегі әдістемені 
бекіту туралы

 
2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасыны Кəсіпкерлік кодексінің 90-6-бабының 

15) тармақшасына сəйкес бұйырамын:
1. Қоса беріліп отырған Мемлекеттік кəсіпорындар жəне акцияларының (жарғылық капиталға 

қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар жəне олармен 
үлестес заңды тұлғалар құрылатын жəне (немесе) олар қосымша қызмет түрлерін жүзеге асы-
ратын тауар нарықтарына зерттеп-қарау жүргізу жөніндегі əдістеме бекітілсін. 

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды 
реттеу жəне бəсекелестікті қорғау комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында 
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 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 бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интернет-
ресурсында орналастырылуын;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде бұйрықтың осы тармағының 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 вице-министріне жүктелсiн.

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

Қазақстан Республикасының Ұлттық 
экономика министрі  Т.СҮЛЕЙМЕНОВ 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 
2017 жылғы 28 ақпаңдағы № 103 бұйрығымен бекітілді

Мемлекеттік кəсіпорындар жəне акцияларының (жарғылық капиталға қатысу 
үлестерінің) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар жəне олармен 

үлестес заңды тұлғалар құрылатын жəне (немесе) олар қосымша қызмет түрлерін 
жүзеге асыратын тауар нарықтарына зерттеп-қарау жүргізу жөніндегі əдістеме

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Мемлекеттік кəсіпорындар жəне акцияларының (жарғылық капиталға қатысу 

үлестерінің) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар жəне олармен үлестес 
заңды тұлғалар құрылатын жəне (немесе) олар қосымша қызмет түрлерін жүзеге асыратын 
тауар нарықтарына зерттеп-қарау жүргізу жөніндегі əдістеме (бұдан əрі – Əдістеме) 2015 жылғы 
29 қазандағы Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің (бұдан əрі – Кодекс) 90-6-бабының 
15) тармақшасына сəйкес əзірленді. 

2. Осы Əдістемеде мынадай ұғымдар қолданылады: 
1) мемлекеттің кəсіпкерлік қызметке шектеулі қатысуы қағидаты - мемлекеттің 

экономикадағы көмекші рөлінің қағидаты, оған сəйкес жеке кəсіпкерлік субъектілерінің қатысуы 
мүмкін емес немесе жеткіліксіз болған жағдайда, егер мемлекеттік кəсіпорын жəне заңды тұлға 
кəсіпкерлік қызметті ауыстырмаса жəне оған араласпаса, соңғысы тауар нарығының қажеттілігін 
қанағаттандыруға толық қабілетті болған кезде, мемлекет сол міндеттерді ғана орындаудың 
көмекші (субсидиарлық) функциясына ие болады; 

2) тауар нарықтарын зерттеп-қарау – құрылатын жəне/немесе жұмыс істейтін мемлекеттік 
кəсіпорынның жəне заңды тұлғаның қатысуының, сондай-ақ олардың тиісті тауар нарығында 
қосымша қызмет түрлерін жүзеге асыруының ықтимал ықпалын айқындауды көздейтін ша-
ралар кешені; 

3) монополияға қарсы орган – тиісті тауар нарықтарында бəсекелестікті қорғау салаларында 
басшылықты жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы.

4) мемлекеттік кəсіпорын жəне заңды тұлға – акцияларының (жарғылық капиталға қатысу 
үлестерінің) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлға жəне олармен үлестес 
заңды тұлғалар.

Осы Əдістемеде қолданылатын өзге ұғымдар Кодексте жəне өзге нормативтік құқықтық 
актілерде айқындалған. 

3. Мемлекеттік кəсіпорындардың жəне заңды тұлғалардың қосымша қызмет түрлері 
құрылатын жəне (немесе) жүзеге асырылатын тауар нарығына зерттеп-қарау жүргізу кезінде 
бастапқы ақпарат ретінде мыналар пайдаланылады: 

1) нарық субъектілерінің қызметін сипаттайтын мемлекеттік статистикалық есептіліктің 
деректері;

2) салалық министрліктер мен ведомстволардан, олардың аумақтық органдарынан 
алынған мəліметтер; 

3) жергілікті атқарушы жəне өкілді органдардан алынған мəліметтер;
4) жеке жəне заңды тұлғалардан алынған мəліметтер; 
5) монополияға қарсы орган ведомствосының жəне оның аумақтық бөлімшелерінің өзінің 

зерттеулерінің деректері; 
6) қауымдастықтардың, қоғамдық бірлестіктердің, «Атамекен» Қазақстан Республикасы 

Ұлттық кəсіпкерлер палатасының деректері; 
7) маркетингтік, əлеуметтік зерттеулердің, іріктеп сауал жүргізудің жəне нарық 

субъектілеріне, азаматтарға, қоғамдық ұйымдарға жүргізілген сауалнамалардың деректері. 
2-тарау. Мемлекеттік кəсіпорындар жəне заңды тұлғалар құрылатын тауар 

нарықтарына зерттеп-қарау жүргізу кезеңдері
4. Тауар нарықтарына зерттеп-қарауды мемлекеттің кəсіпкерлік қызметке шектеулі қатысуы 

қағидатының сақталуына монополияға қарсы орган жүргізеді. 
Мемлекеттік кəсіпорындар жəне заңды тұлғалар құрылатын тауар нарықтарына зерттеп-

қарау жүргізу мынадай кезеңдерді қамтиды: 
1) мемлекеттік кəсіпорынды жəне заңды тұлғаны құру туралы шешім қабылдаған органдарға 

немесе ұйымдарға, монополияға қарсы органға жəне оның аумақтық бөлімшелеріне мемлекеттік 
кəсіпорындарды, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу пайыздан аста-
мы мемлекетке тиесілі заңды тұлғаны жəне олармен үлестес заңды тұлғаларды құруға келісім 
беру туралы өтінішхатты осы Əдістемеге 1-қосымшаға сəйкес нысанда ұсыну; 

2) құрылатын мемлекеттік кəсіпорынның жəне заңды тұлғаның қызмет түрлерінің Қазақстан 
Республикасы заннамасының талаптарына сəйкестігін айқындау;

3) құрылатын мемлекеттік кəсіпорынның жəне заңды тұлғаның санатын (шағын, орта не-
месе ірі кəсіпкерлік субъектісі) айқындау;

4) мемлекеттік кəсіпорын жəне заңды тұлға құрылатын тауар нарығын жəне оның 
географиялық шекараларын айқындау; 

5) мемлекеттік кəсіпорынды жəне заңды тұлғаны құру жоспарланып отырған тауар 
нарығына мемлекеттің кəсіпкерлік қызметке шектеулі қатысуы қағидатының сақталуына 
зерттеп-қарау жүргізу; 

6) мемлекеттік кəсіпорын жəне заңды тұлға қатысқан кезде тауар нарығы дамуының ықтимал 
сценарийлеріне тауар нарығына зерттеп-қарау жүргізу;

7) тиісті тауар нарықтарында бəсекелестіктің дамуы деңгейі туралы, оның ішінде тиісті та-
уар нарығына мемлекеттік кəсіпорынның, заңды тұлғаның қатысу мерзімі туралы қорытынды 
(бұдан əрі – Қорытынды) дайындау.

3-тарау. Мемлекеттік кəсіпорындар жəне заңды тұлғалар қосымша қызмет 
түрлерін жүзеге асыратын тауар нарықтарына зерттеп-қарау жүргізу кезеңдері
5. Мемлекеттік кəсіпорындар жəне заңды тұлғалар қосымша қызмет түрлерін жүзеге асы-

ратын тауар нарықтарына зерттеп-қарау жүргізу мынадай кезеңдерді қамтиды:
1) жүзеге асырылатын қызмет түрлерін кеңейткен жəне (немесе) өзгерткен кезде 

мемлекеттік кəсіпорындар жəне заңды тұлғалар монополияға қарсы органға жəне оның 
аумақтық бөлімшелеріне мемлекеттік кəсіпорындар жəне акцияларының (жарғылық капиталға 
қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар жəне олармен 
үлестес заңды тұлғалар жүзеге асыратын қызмет түрлерін кеңейтуге жəне (немесе) өзгертуге 
келісім беру туралы өтінішхатты осы Əдістемеге 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша ұсынады; 

2) мемлекеттік кəсіпорынның жəне заңды тұлғаның қосымша қызмет түрлерінің Қазақстан 
Республикасы заннамасының талаптарына сəйкестігін айқындау;

3) мемлекеттік кəсіпорындар жəне заңды тұлғалар қосымша қызмет түрлерін жүзеге асы-
ратын тауар нарығын жəне оның географиялық шекараларын айқындау; 

4) жүзеге асырылатын қызмет түрлерінің қайталануына жол бермеу мақсатында жеке 
кəсіпкерлік субъектілері жəне мемлекеттік заңды тұлғалар бөлінісінде тауар нарығында қызмет 
ететін нарық субъектілерінің санын айқындау;

5) мемлекеттік кəсіпорын жəне заңды тұлға қатысқан кезде тауар нарығы дамуының ықтимал 
сценарийлеріне тауар нарығына зерттеп-қарау жүргізу;

6) Қорытынды дайындау.
4-тарау. Мемлекеттік кəсіпорындар жəне заңды тұлғалар 

құрылатын тауар нарықтарына зерттеп-қарау жүргізу жəне 
(немесе) қосымша қызмет түрлерін жүзеге асыру

6. Мемлекеттік кəсіпорынды жəне заңды тұлғаны құру жəне (немесе) қосымша қызмет 
түрлерін жүзеге асыру жоспарланатын тауар нарығына зерттеп-қарау жүргізу тауар нарықтарын 
жəне (немесе) тауар нарықтарын сегменттерін, оның ішінде тиісті тауар нарықтарында 
бəсекелестіктің дамуы деңгейін айқындауға мүмкіндік береді.

7. Мемлекеттік кəсіпорынды жəне заңды тұлғаны құру жоспарланып отырған тауар нарығын 
айқындағаннан кейін, монополияға қарсы орган жəне оның аумақтық бөлімшелері тауар 
нарығының сипаттамаларын айқындайды, ол мыналарды қамтиды:

1) нарықтың құрылымдық ерекшеліктері;
2) нарыққа кіру кезінде бəсекелестікті шектейтін кедергілер;
3) тауар нарығына кіру əлеуетін айқындайтын сұраныс нарығының сипаттамасы. 
8. Тауар нарығының сипаттамасын айқындау монополияға қарсы органға жəне оның 

аумақтық бөлімшелеріне мемлекеттік кəсіпорын жəне заңды тұлға осы тауар нарығында 
сұранысты қанағаттандыра алатын жалғыз мемлекеттік кəсіпорын жəне заңды тұлға болып 
табылатынын немесе осы нарыққа аралас тауарлық немесе географиялық нарықтарда жұмыс 
істейтіндерді қоса алғанда, керісінше жеке кəсіпкерліктің əлеуетті субъектілерінің осы нарығына.

9. Нарықтың құрылымдық ерекшеліктерін талдау кезінде мына аспектілер есепке алынады:
1) тиісті тауар нарығында бəсекелес ортаның жай-күйін айқындайтын нарықтық шоғырлану;
2) кірістер немесе көлемдер көмегімен салалардың сипаттамаларына қарай өлшенетін 

тиісті тауар нарығындағы жеке кəсіпкерлік субъектілерінің үлесі.
10. Тауар нарығында қызметті бастауға нарық субъектілеріне кедергі келтіретін немесе қиындық 

тудыратын жəне шектейтін мəн-жайлар немесе іс-əрекеттерді айқындау рəсімі мыналарды қамтиды:
1) қаралып отырған тауар нарығына кіру тосқауылдарының барлығын (немесе жоқтығын) 

анықтау;
2) қаралып отырған тауар нарығына кірудің анықталған тосқауылдарын еңсеруді айқындау.
Бұл ретте, нарыққа кіру тосқауылдарына мыналар жатады:
1) экономикалық шектеу, оның ішінде:
осы салымдардың өзін-өзі ақтау мерзімдері ұзақ болғанда едəуір бастапқы күрделі са-

лымдарды жүзеге асыру қажеттілігі;
қаралып отырған нарықта жұмыс істейтін нарық субъектілерімен салыстырғанда, əлеуетті 

қатысушылар үшін қаржыландыруды тартудың барынша жоғары шығындары;
қажетті ресурстарға жəне зияткерлік меншік құқықтарына, ақпарат алуға қолжетімділікті 

алу шығындары;
көліктік шектеулер;
ұсынысы шектелген жəне қаралып отырған нарықта жұмыс істейтін нарық субъектілерінің 

арасында бөлінген ресурстарға əлеуетті қатысушылардың қолжетімділігінің болмауы.
2) мемлекеттік органдар енгізген əкімшілік шектеулер, оның ішінде:
қызметтің жекелеген түрлерін лицензиялау шарты;
тауарларды əкелуді-əкетуді шектеу;
белгілі бір сұранысты міндетті қанағаттандыру, ұтқыр қуатты қолдау, жұмыс орындарын 

жəне əлеуметтік құрылымдарды сақтау талабы;
жекелеген нарық субъектілеріне жеңілдіктер беру;
стандарттар жəне сапаға қойылатын талаптар.
11. Монополияға қарсы органның жəне оның аумақтық бөлімшелерінің алдын ала келісімі 

талап етілетін жаңа мемлекеттік кəсіпорынды жəне заңды тұлғаны құрған жəне (немесе) 
қосымша қызмет түрлерін жүзеге асырған жағдайда онда мемлекеттік кəсіпорынның жəне 
заңды тұлғаның қатысқан кезінде тауар нарығы дамуының мынадай сценарийлерін қарау қажет:

1) тауар нарығында жеке кəсіпкерлік субъектілерінің болмауы;
2) тауар нарығында бір немесе одан астам жеке кəсіпкерлік субъектілерінің болуы.
12. Тауар нарығында жеке кəсіпкерлік субъектілері болмаған кезде, монополияға қарсы 

орган жəне оның аумақтық бөлімшелері бар кедергілердің талдауына сəйкес тауар нарығында 
жеке кəсіпкерлік субъектілерінің болмау себептерін айқындайды. 

Тауар нарықтарына кіру кедергілерінің жоғары деңгейін анықтау немесе тауар нарығында 
оны жеке кəсіпкерлік субъектілері үшін тартымсыз ететін сұраныс мөлшерінің төмендеуі 
жағдайында, мемлекеттік кəсіпорынның немесе заңды тұлғаның қызметіне рұқсат беріледі.

Егер монополияға қарсы орган жəне оның аумақтық бөлімшелері тауар нарығында жеке 
кəсіпкерлік субъектілерінің болмауының объективті себептерін анықтамаса, мемлекеттік 
кəсіпорынның жəне заңды тұлғаның қызметіне тиісті тауар нарығында олардың болу мерзімімен 
рұқсат берілетін болады. 

13. Тиісті тауар нарығында бір немесе одан көп жеке кəсіпкерлік субъектілері болатын 
сценарийді қараған жағдайда, монополияға қарсы орган жəне оның құрылымдық бөлімшелері 
мемлекеттік кəсіпорынды жəне заңды тұлғаны құру жоспарланатын тиісті тауар нарығында 
сұранысты толық қанағаттандыратын тауарларды жеткізетін жұмыс істейтін жеке кəсіпкерлік 
субъектілерінің болуын айқындайды, мұндай жағдайда мемлекеттік кəсіпорынның жəне заңды 
тұлғаның қызметіне рұқсат берілмейді.

Егер тауар нарықтарына жеке кəсіпкерлік субъектілерінің тауарды жеткізуі жүзеге асырыл-
маса, мемлекеттік кəсіпорынның жəне заңды тұлғаның қызметіне рұқсат беру үшін осы тауар 
нарығында жеке ұсыныстың болмауының объективті себептері айқындалуы тиіс.

(Соңы 17-бетте) 
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Егер осы тауар нарықтарында осындай тауар нарықтарын жеке кəсіпкерлік субъектілері 
үшін тартымсыз ететін, олардың табиғи сипаттамаларының салдарынан немесе сұраныстың 
қысқаруы салдарынан кіруге жоғары экономикалық тосқауылдар айқындалса, мемлекеттік 
кəсіпорынның жəне заңды тұлғаның қызметіне рұқсат беріледі. 

Қызметтің қосымша түрлерін жүзеге асырған кезде, осы Əдістеменің 11, 12 жəне 
13-тармақтарында көзделген тауар нарығын дамыту сценарийін қарау қажет.

14. Монополияға қарсы орган жəне оның аумақтық бөлімшелері мемлекеттік кəсіпорынды 
жəне заңды тұлғаны құрудан мына жағдайда бас тартады:

тиісті тауар нарығында жеке кəсіпкерлік субъектілерінің болуы;
егер мұндай құру бəсекелестікті шектеуге алып келсе. 
Кодексте белгіленген критерийлерге сəйкес шағын кəсіпкерлік субъектілеріне жататын 

акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы мемлекетке 
тиесілі заңды тұлғалар жəне олармен үлестес заңды тұлғалар құруға, сондай-ақ мемлекеттің 
оларға қатысуына жол берілмейді. 

5-тарау. Қорытынды ереже
15. Тауар нарықтарына жүргізілген зерттеп-қарау нəтижелері бойынша монополияға қарсы 

орган мынадай кезектілік бойынша, монополияға қарсы органның зерттеп-қарау жүргізуге жа-
уапты тиісті құрылымдық немесе аумақтық бөлімшесінің басшысы қол қойған жауапты адам 
қалыптастыратын қорытынды дайындайды:

1) жалпы ережелер;
2) тауар нарығының шекаралары;
3) ықтимал сценарийлерді айқындау үшін тауар нарығына зерттеп-қарау жүргізу нəтижелері.
 

Мемлекеттік кəсіпорындар жəне акцияларының (жарғылық капиталға қатысу 
үлестерінің) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар жəне олармен 
үлестес заңды тұлғалар құрылатын жəне (немесе) олар қосымша қызмет түрлерін 
жүзеге асыратын тауар нарықтарына зерттеп-қарау жүргізу жөніндегі əдістемеге 

1-қосымша

Нысан

Монополияға қарсы орган ведомствосының 
немесе оның аумақтық бөлімшесінің бірінші басшысына
_______________________________________________
_______________________________________________

 (өтініш берушінің толық атауы)

Мемлекеттік кəсіпорын жəне акцияларының (жарғылық капиталға қатысу 
үлестерінің) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлға

жəне олармен үлестес заңды тұлғалар құруға келісім беру туралы 
өтінішхат

Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік кодексінің 192-бабының 6-тармағына сəйкес 
қызмет түрі (түрлері) _____________________________________________________________ 

  (қызмет түрінің (түрлерінің) атауы жəне ЭҚЖЖ) 
болып табылатын _____________________________________________________________ 
                  (заңды тұлғаның толық атауы)
құруға келісім беруіңізді сұраймын.
Осы өтінішхатқа осы нысанға қосымшаға сəйкес материалдар қоса беріледі.
Ұсынылған материалдар нөмірленген жəне тігілген (электрондық жеткізгіш қоса беріледі).
Қоса беріліп отырған материалдар мен мəліметтердің толықтығы мен дұрыстығын рас-

таймын

Мемлекеттік органның немесе ұйымның 
бірінші басшысының қолы

Мемлекеттік кəсіпорын, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) 
елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлға жəне олармен үлестес заңды 

тұлғалар құру туралы өтінішхат нысанына қосымша

Мемлекеттік кəсіпорын, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) 
елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлға жəне олармен үлестес заңды 
тұлғалар (бұдан əрі – нарық субьектісін) құруға келісім берген кезде монополияға 

қарсы органның ведомствосына ұсынылатын материалдар мен мəліметтер тізбесі
1 Байланыстырушы адам Оның өкілеттерін растайтын құжаттарды қоса бере 

отырып, тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде), лауа-
зымы, мекенжайы, телефоны көрсетіледі

2. Нарық субъектісін құру 
мақсаты

Нарық субъектісін құрудың негіздемелері тізіп көрсетіледі. 
Жоспарланатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін 
қызметтердің) жеке сектор өткізе алмайтын себептері 
көрсетіледі

3 Құрылатын нарық 
субъектісінің ұйымдық-
құқықтық нысаны

Ұйымдық-құқықтық нысаны көрсетіледі 

4 Құрылатын нарық 
субъектісінің қызмет 
түрлері

Құрылатын нарық субъектісі қызметінің барлық түрлері 
(статистикалық кодтарды көрсете отырып) тізіп көрсетіледі

5 Құрылатын нарық 
субъектісінің жарғылық 
капиталының шамасы

Оны қалыптастыру көзін көрсете отырып, жарғылық 
капиталдың сомасы көрсетіледі

6. Құрылатын нарық 
субъектісінің санаты 
(шағын, орта немесе ірі 
кəсіпкерлік субъектісі)

Құрылатын нарық субъектісінің жұмыскерлерінің орта-
ша жылдық саны жəне орташа жылдық кірісі көрсетіледі 
(құрылатын нарық субъектісінің санатын айқындау 
мақсатында)

7. Құрылатын нарық 
субъектісінің 
құрылтайшылары 
(қатысушылары) туралы 
мəліметтер

1) тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде);
2) құрылатын нарық субъектісінің жарғылық капиталындағы 
акциялардың (қатысу үлестерінің, пайлардың) саны жəне 
олардың номиналдық құны;
3) құрылатын нарық субъектісінің жарғылық капиталындағы 
дауыс беру құқығымен акциялардың (қатысу үлестерінің, 
пайлардың) жалпы санынан пайыздардағы үлесі;
құрылатын нарық субъектісіне қатысы бойынша құқықтар 
мен өкілеттіктер. 

8 Құрылатын нарық 
субъектісімен бір адам-
дар тобына кіретін адам-
дар туралы мəліметтер

Атауын, мекенжайын жəне қызмет түрлерін көрсете оты-
рып, құрылатын нарық субъектісі құрылтайшыларның 
(қатысушыларның) əрқайсысын тікелей жəне жанама 
бақылайтын адамдар туралы мəліметтер
Атауын, мекенжайын жəне қызмет түрлерін көрсете 
отырып, өзге де заңды, оның ішінде шетелдік адамдар-
да құрылатын нарық субъектісі құрылтайшыларының 
(қатысушыларының) əрқайсысын тікелей жəне жанама 
бақылайтын адамдардың қатысуы туралы мəліметтер 
Атауын, мекенжайын жəне қызмет түрлерін көрсете 
отырып, өзге де заңды, оның ішінде шетелдік адамдар-
да құрылатын нарық субъектісі құрылтайшыларынан 
(қатысушыларынан) əрқайсысының тікелей жəне жанама 
қатысуы туралы мəліметтер 

9. Құрылатын нарық 
субъектісінің қызметін 
жүзеге асыру жоспар-
ланып отырған тауар 
нарығының шекаралары

Өткізу жоспарланып отырған тауарлардың (жұмыстардың, 
қызметтердің) əрқайсысының тұтынушылық қасиеті, 
олардың басқа тауарлармен (жұмыстармен, көрсетілетін 
қызметтермен) өзара алмастырылуы жөнінде мəліметтер
Құрылатын нарық субъектісінің өнімдері өткізілетін 
аумақтардың əкімшілік шекаралары (аудан, қала, облыс)

10 Құрылатын нарық 
субъектісі өткізуді жүзеге 
асыруды жоспарлап 
отырған тауарларда 
(жұмыста, көрсетілетін 
қызметтерде) 
қажеттіліктің жал-
пы көлемдері туралы 
мəліметтер

Мəліметтер құрылатын нарық субъектісі жүзеге асыратын 
қызметтің əрбір түрі бойынша (заттай көрсеткіштерде) 
ұсынылады

11 Құрылған сəттен ба-
стап үш жылдық кезеңге 
құрылатын нарық 
субъектісінің тауар-
ларды (жұмыстарды, 
көрсетілетін қызметтерді) 
өткізудің жоспарланып 
отырған көлемі

Мəліметтер құрылатын нарық субъектісі жүзеге асыра-
тын қызметтің əрбір түрі бойынша (құндық жəне заттай 
көрсеткіштерде) ұсынылады

12 Құрылатын нарық 
субъектісі өткізуді 
жүзеге асыруды жоспар-
лап отырған тауардың 
(жұмыстың, көрсетілетін 
қызметтің) əлеуетті 
тұтынушыларының 
тізбесі

Барлық əлеуетті тұтынушылар тізіп көрсетіледі. Құрылатын 
нарық субъектісінің қызметтің əрбір түрінің жалпы 
көлемінде үлесі 25 %-дан асатын көрсетілетін қызметті 
тұтынушылар туралы мəліметтер жеке ұсынылады

13 Қазақстан Республикасы 
қолданыстағы 
заңнаманың шеңберінде 
МЖƏ тетігін іске асы-
ру арқылы мемлекеттік 
кəсіпорындарды құру 
мүмкіндігін қарау

Мемлекеттік-жекешелік əріптестік тетігін іске асыру арқылы 
мемлекеттік кəсіпорындарды құру туралы қызығушылық 
ниетін сұрау:
мемлекеттік кəсіпорындарды құру туралы шешім 
қабылдаған мемлекеттік органдар мен заңды тұлғалардың;
мемлекеттік кəсіпкерлікті құру туралы шешім қабылдаған 
мемлекеттік органдар мен заңды тұлғалардың;
Мемлекеттік-жекешелік əріптестікті дамыту орталығының 
(республикалық жобалар бойынша) не сараптама 
өткізуге уəкілетті (республикалық жобалар бойынша) 
облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың 
жəне астананың жергілікті атқарушы органдары 
айқындайтын заңды тұлғалардың ресми интернет-ресур-
ста орналастырылады; 
Қазақстан Республикасының «Атамекен» ұлттық 
кəсіпкерлер палатасы, оның аумақтық бөлімшелері (фи-
лиалдар/ өкілдіктер), сондай-ақ өтініш беру сəтіне дейін 
кемінде күнтізбелік 30 күнтізбелік жария талқылау үшін 
Мемлекеттік-жекешелік əріптестікке бастамашылық етілген 
жобалардың ерекшеліктеріне қарай өзге интернет-ресур-
старда жəне мерзімді баспа басылымдарында ақпаратты 
орналастыру.
Жария талқылаулар өткізу қорытындылары көрсетіледі: 
Мемлекеттік кəсіпорынды, Мемлекеттік-жекешелік 
əріптестікті дамыту орталығын не жергілікті атқарушы 
органдар айқындаған сараптама жүргізуге уəкілетті заңды 
тұлғаларды, Қазақстан Республикасының «Атамекен» 
ұлттық кəсіпкерлер палатасы, оның аумақтық бөлімшелері 
(филиалдар/ өкілдіктер) құру туралы шешім қабылдаған 
мемлекеттік органның немесе заңды тұлғаның ресми сай-
тынан жария тыңдаулар Хаттамасы ұсынылады

14 «Атамекен» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық 
кəсіпкерлер палата-
сынан, оның аумақтық 
бөлімшелерінен, МЖƏ 
дамыту орталықтарынан 
не МЖƏ жобаларына 
сараптама жүргізуге 
уəкілетті жергілікті 
атқарушы органдар 
айқындаған заңды 
тұлғалардан алынған 
мəліметтер 

МЖƏ дамыту орталығының (республикалық жобалар 
бойынша) не облыстардың, республикалық маңызы бар 
қалалардың жəне астананың жергілікті атқарушы орган-
дары айқындаған, сараптама жүргізуге уəкілетті (жергілікті 
жобалар бойынша) заңды тұлғалардың;
 «Атамекен» Қазақстан Республикасы Ұлттық кəсіпкерлер 
палатасының, оның аумақтық бөлімшелерінің 
(филиалдарының/өкілдіктерінің) мемлекеттік кəсіпорынды 
құрудың орындылығы туралы ұстанымы ұсынылады.

15 Өз қызметін ұқсас не 
өзара алмастыра-
тын тауар нарығында 
жүзеге асыратын нарық 
субъектілері туралы 
мəліметтер 

Осы географиялық шекараларда ұқсас не өзара алмасты-
ратын қызмет түрлерін жүзеге асыратын бар бəсекелестер 
туралы ақпарат ұсынылады

16. Құрылатын 
нарық субъектісін 
қаржыландыру көздері, 
оның ішінде мемлекет 
тапсырысын орындау 
арқылы.

Құрылатын нарық субъектісінің болжамды кірістері 
үш жылдық кезеңге оның құрылған сəтінен бастап, 
қаржыландыру көзін көрсетумен (цифрлық жəне пайыздық 
арақатынаста), сондай-ақ болжанатын рентабельділік 
көрсетіледі

17 Құрылатын нарық 
субъектісі қызметінің 
кезеңі 

Ақталуын ескере отырып жəне акциялардың кемінде 50%, 
(жарғылық капиталға қатысу үлесін) иеліктен айырудың 
ықтимал мерзімін көрсетумен құрылатын нарық субъектісі 
қызметінің болжанатын мерзімі көрсетіледі

18 Құрылатын нарық 
субъектісі өткізуді жо-
спарлайтын тауарлардың 
(жұмыстардың, 
көрсетілетін 
қызметтердің) жалпы 
көлемі 

Құрылатын нарық субъектісі өз өнімдерін (тауарды, 
жұмыстарын, қызметтерін) өткізуді жоспарлап отырған 
нарықтың географиялық шекаралары шегінде тауарды 
(жұмыстарды, қызметтерді) өткізу айналымының, олардың 
экспорты мен импортының көлемі жөнінде мəліметтер 
ұсынылады
Өткізу көлемі күнтізбелік жылға жəне өтінішхатты бер-
ген жылдың басынан бастап соңғы есепті кезеңге 
статистикалық жəне кедендік кодтары көрсетіле отырып, 
заттай жəне құндық көрсеткіштерде көрсетіледі

19 Құрылатын нарық 
субъектісі өткізуді жүзеге 
асыруды жоспарлап 
отырған тауарлар экс-
порты мен импортының 
жалпы көлемі 

20 Өтінішхатты қарауға 
қажет қосымша мате-
риалдар 

Құрылатын нарық субъектісінің Жарғы жобасының 
көшірмесі (мемлекеттік жəне орыс тілдерінде)
Егер нарық субьектісі қайта құру арқылы құрылатын болса, 
нарық субъектісінің қолданыстағы Жарғысының көшірмесі 
(мемлекеттік жəне орыс тілдерінде)

Ескертпе. Əрбір сұраққа толық жауап беріледі. Толық ақпарат беруге мүмкіндік болмаған 
жағдайда, бағалау жəне болжамдық ақпаратты, оның бағалау немесе болжамдық болып табы-
латынын көрсете отырып береді, сондай-ақ ақпараттың алынған көздері мен пайдаланылған 
бағалау жəне болжам жасау əдістері көрсетіледі. 

Мемлекеттік кəсіпорындар жəне акцияларының (жарғылық капиталға қатысу 
үлестерінің) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар жəне олармен 
үлестес заңды тұлғалар құрылатын жəне (немесе) олар қосымша қызмет түрлерін 
жүзеге асыратын тауар нарықтарына зерттеп-қарау жүргізу жөніндегі əдістемеге 

2- қосымша

Нысан

Монополияға қарсы орган ведомствосының немесе 
оның аумақтық бөлімшесінің бірінші басшысына

__________________________________________
__________________________________________

 (өтініш берушінің толық атауы)

Мемлекеттік кəсіпорындар жəне акцияларының (жарғылық капиталға қатысу 
үлестерінің) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар жəне олармен 
үлестес заңды тұлғалар жүзеге асыратын қызмет түрлерін кеңейтуге жəне (немесе) 

өзгертуге келісім беру туралы 
өтінішхат

Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік кодексінің 192-бабының 4-тармағына сəйкес __
______________________________________________________________________________ 

 (заңды тұлғаның толық атауы)

 жүзеге асыратын қызмет түрлерін мынадай редакцияда:_______________________________ 
                             (қызмет түрінің (түрлерінің) атауы жəне ЭҚЖЖ) 
кеңейтуге жəне (немесе) өзгертуге келісім беруді өтінемін.
Осы өтінішхатқа осы нысанға қосымшаға сəйкес материалдар қоса беріледі.
Қоса беріліп отырған материалдар мен мəліметтердің толықтығы мен дұрыстығын рас-

таймын.

Мемлекеттік органның немесе ұйымның
бірінші басшысының қолы

Мемлекеттік кəсіпорындар жəне акцияларының (жарғылық капиталға қатысу 
үлестерінің) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар жəне олармен 
үлестес заңды тұлғалар жүзеге асыратын қызмет түрлерін кеңейту жəне (немесе) 

өзгерту туралы өтінішхат нысанына қосымша 

Мемлекеттік кəсіпорындар жəне акцияларының (жарғылық капиталға қатысу 
үлестерінің) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар жəне олар-

мен үлестес заңды тұлғалар (бұдан əрі – нарық субьектісі) жүзеге асыратын қызмет 
түрлерін кеңейтуді жəне (немесе) өзгертуді келісу кезінде монополияға қарсы органға 

ұсынылатын материалдар мен мəліметтер тізбесі

1 Байланыстырушы адам Оның өкілеттерін растайтын құжаттарды қоса 
бере отырып, аты, əкесінің аты, тегі, (ол болған 
жағдайда), лауазымы, мекенжайы, телефоны 
көрсетіледі

2. Нарық субъектісінің жүзеге 
асыратын қызмет түрлерін 
кеңейту жəне (немесе) 
өзгертудің мақсаты

Жоспарланатын тауарлардың (жұмыстардың, 
қызметтердің) жеке секторларға өткізілмеу 
себептері көрсетіледі. Нарық субъектісінің жүзеге 
асыратын қызмет түрлерін кеңейту жəне (немесе) 
өзгертудің негіздемелері тізбеленеді

3 Жарғыға сəйкес нарық 
субъектісінің қызмет түрлері

Нарық субъектісінің барлық түрлері (ЭҚЖЖ 
статистикалық кодтарын көрсетумен) тізбеленеді 

4 Жарғыға сəйкес нарық 
субъектісінің жоспарланатын 
қызмет түрлері 

Нарық субъектісінің жоспарланатын барлық түрлері 
(ЭҚЖЖ статистикалық кодтарын көрсетумен) 
тізбеленеді 

5  Нарық субъектісінің 
құрылтайшылары 
(қатысушылары) туралы 
мəліметтер 

Мыналарды:
құрылатын нарық субъектісінің жарғылық 
капиталындағы акциялардың (қатысу үлестерінің, 
пайлардың) санын жəне олардың номиналдық 
құнын;
құрылатын нарық субъектісінің жарғылық 
капиталындағы дауыс беру құқығы бар 
акцияларының жалпы санынан проценттік үлесін;
құрылатын нарық субъектісіне қатысты құқықтары 
мен өкілеттігін көрсете отырып, құрылтайшының 
(қатысушының) əрқайсысы бойынша жалпы ақпарат 
тізбеленеді

6 Құрылатын нарық 
субъектісімен бір тұлғалар то-
бына кіретін тұлғалар туралы 
мəліметтер

Атауын, қызмет түрлерін көрсете отырып, 
құрылатын нарық субъектісі құрылтайшысының 
(қатысушысының) əрқайсысын тікелей жəне жанама 
бақылайтын тұлғалар туралы мəліметтер
Атауын, мекенжайын жəне қызмет түрлерін 
көрсете отырып, өзге де заңды, оның ішінде 
шетелдік тұлғаларда құрылатын нарық субъектісі 
құрылтайшысының (қатысушысының) əрқайсысын 
тікелей жəне жанама бақылайтын тұлғалардың 
қатысуы туралы мəліметтер 
Атауын, мекенжайын жəне қызмет түрлерін 
көрсете отырып, өзге де заңды, оның ішінде 
шетелдік тұлғаларда құрылатын нарық 
субъектісі құрылтайшысының (қатысушысының) 
əрқайсысының тікелей жəне жанама қатысуы тура-
лы мəліметтер 

7. Құрылатын нарық 
субъектісінің қызметін жүзеге 
асыру жоспарланып отырған 
тауар нарығының шека-
ралары

Өткізу жоспарланып отырған тауарлардың 
(жұмыстардың, қызметтердің) əрқайсысының 
тұтынушылық қасиеті, олардың басқа тауарлармен 
(жұмыстармен, қызметтермен) өзара алмастыры-
луы жөнінде мəліметтер
Құрылатын нарық субъектісінің өнімдері өткізілетін 
аумақтардың əкімшілік шекаралары (аудан, қала, 
облыс)

8 Құрылатын нарық субъектісі 
өткізуді жүзеге асыруды жо-
спарлап отырған тауарларға 
қажеттіліктің жалпы көлемі 
туралы мəліметтер

Құрылатын нарық субъектісі жүзеге асыратын 
қызмет түрлерінің əрқайсысы бойынша (заттай 
көрсеткіштерде) мəлімет ұсынылады

9 Құрылатын нарық 
субъектісінің құрылған сəттен 
бастап үш жылдық кезеңге 
тауарларды (жұмыстарды, 
қызметтерді) өткізудің жо-
спарланып отырған көлемі

Құрылатын нарық субъектісі жүзеге асыратын 
қызмет түрлерінің əрқайсысы бойынша (заттай жəне 
құндық көрсеткіштерде) мəлімет ұсынылады

10 Құрылатын нарық субъектісі 
өткізуді жүзеге асыруды жо-
спарлап отырған тауардың 
(жұмыстың, қызметтің) 
əлеуетті тұтынушыларының 
тізілімі

Барлық əлеуетті тұтынушылар тізіп көрсетіледі. 
Құрылатын нарық субъектісінің қызмет түрлерінің 
əрқайсысының жалпы көлемінде үлесі 25 %-дан 
асатын қызметті тұтынушылар туралы мəліметтер 
жеке ұсынылады

11 Өз қызметін ұқсас не өзара 
алмастырылатын тауар 
нарығында жүзеге асыратын 
нарық субъектілері туралы 
мəліметтер

Осы географиялық шекаралар шегінде қызметтің 
ұқсас не өзара алмастырылатын түрлерін жүзеге 
асыратын қазіргі бəсекелестер туралы ақпарат 
ұсынылады

12 Құрылатын нарық субъектісі 
өткізуді жүзеге асыруды жо-
спарлап отырған өткізілген 
тауарлардың (жұмыстардың, 
қызметтердің) жалпы көлемі

Құрылатын нарық субъектісі өз өнімдерін (тауар-
ды, жұмыстарын, қызметтерін) өткізуді жоспарлап 
отырған нарықтың географиялық шекаралары 
шегінде тауарды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізу 
айналымының, олардың экспорты мен импортының 
көлемі жөнінде мəліметтер ұсынылады
Өткізу көлемі күнтізбелік жылға жəне өтінішхатты 
берген жылдың басынан бастап соңғы есепті 
кезеңге статистикалық жəне кедендік код-
тары көрсетіле отырып, заттай жəне құндық 
көрсеткіштерде көрсетіледі

13. Құрылатын нарық субъектісі 
өткізуді жүзеге асыруды жо-
спарлап отырған тауарлар 
экспорты мен импортының 
жалпы көлемі 

14 Өтінішхатты қарауға қажет 
қосымша материалдар 

Егер нарық субьектісі қайта құру арқылы құрылатын 
болса, нарық субъектісінің қолданыстағы 
Жарғысының көшірмесі (мемлекеттік жəне орыс 
тілдерінде)

Ескертпе. Əрбір сұраққа толық жауап беріледі. Толық ақпарат беруге мүмкіндік болмаған 
жағдайда, бағалау жəне болжамдық ақпаратты, оның бағалау немесе болжамдық болып табы-
латынын көрсете отырып береді, сондай-ақ ақпараттың алынған көздері мен пайдаланылған 
бағалау жəне болжам жасау əдістері көрсетіледі. 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 27 нау-
рызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14948 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 28 ақпан             №104             Астана қаласы

Мемлекеттік кәсіпорындар және акцияларының 
(жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу пайыздан 

астамы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне 
тиесілі заңды тұлғалар және олармен үлестес заңды 

тұлғалар құрылатын және (немесе) олар қосымша қызмет 
түрлерін жүзеге асыратын тауар нарықтарына зерттеп-

қарау жүргізу жөніндегі әдістемені бекіту туралы
 
2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің 90-6-бабы 15) 

тармақшасына сəйкес бұйырамын:
1. Қоса беріліп отырған Мемлекеттік кəсіпорындар жəне акцияларының (жарғылық 

капиталға қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банкіне тиесілі заңды тұлғалар жəне олармен үлестес заңды тұлғалар құрылатын жəне (не-
месе) олар қосымша қызмет түрлерін жүзеге асыратын тауар нарықтарына зерттеп-қарау 
жүргізу жөніндегі əдістеме бекітілсін. 

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды 
реттеу жəне бəсекелестікті қорғау комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тəртіппен:

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 бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интернет-ре-
сурсында орналастыруды;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Заң 
департаментіне бұйрықтың осы тармағының 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген іс-
шаралардың орындалуы туралы мəліметтер ұсынуды қамтамасыз етсін.

 3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсiн.

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

Қазақстан Республикасының Ұлттық 
экономика министрі Т.СҮЛЕЙМЕНОВ 

 «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Төрағасы
_____________________Д. Ақышев
2017 жылғы 24 ақпан 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 
2017 жылғы 28 ақпандағы №104 бұйрығымен бекітілген

Мемлекеттік кəсіпорындар жəне акцияларының (жарғылық капиталға қатысу 
үлестерінің) елу пайыздан астамы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне 

тиесілі заңды тұлғалар жəне олармен үлестес заңды тұлғалар құрылатын жəне (не-
месе) олар қосымша қызмет түрлерін жүзеге асыратын тауар нарықтарына зерттеп-

қарау жүргізу жөніндегі əдістеме
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Мемлекеттік кəсіпорындар жəне акцияларының (жарғылық капиталға қатысу 
үлестерінің) елу пайыздан астамы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі заңды 
тұлғалар жəне олармен үлестес заңды тұлғалар құрылатын жəне (немесе) олар қосымша 
қызмет түрлерін жүзеге асыратын тауар нарықтарына зерттеп-қарау жүргізу жөніндегі əдістеме 
(бұдан əрі – Əдістеме) 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің 
(бұдан əрі – Кодекс) 90-6-бабы 15) тармақшасына сəйкес əзірленді.

2. Əдістемеде мынадай ұғымдар қолданылады: 
1) мемлекеттің кəсіпкерлік қызметке шектеулі қатысу қағидаты - мемлекеттің 

экономикадағы көмекші рөлінің қағидаты, оған сəйкес жеке кəсіпкерлік субъектілерінің 
қатысуы мүмкін емес немесе жеткіліксіз болған жағдайда, егер Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банк (бұдан əрі – Ұлттық Банк) ұйымдары жеке кəсіпкерлік қызметті ауыстырмаса 
жəне оған араласпаса, соңғысы белгілі бір əлеуметтік қажеттілікті қанағаттандыруға толық 
қабілетті болған кезде, мемлекет сол міндеттерді ғана орындаудың көмекші (субсидиарлық) 
функциясына ие болады; 

2) тауар нарықтарын зерттеп-қарау – құрылатын жəне/немесе жұмыс істейтін Ұлттық Банк 
ұйымы қатысуынан, сондай-ақ оның тиісті тауар нарығында қосымша қызмет түрлерін жүзеге 
асыруының ықтимал ықпалын айқындауды көздейтін шаралар кешені; 

3) монополияға қарсы орган – тиісті тауар нарықтарында бəсекелестікті қорғау салаларында 
басшылықты жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы.

3. Мемлекеттік кəсіпорындар жəне акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) 
елу пайыздан астамы Ұлттық Банкіне тиесілі заңды тұлғалар жəне олармен үлестес заңды 
тұлғалар (бұдан əрі – Ұлттық Банк ұйымдары) құрылатын жəне (немесе) олар қосымша қызмет 
түрлерін жүзеге асыратын тауар нарықтарына зерттеп-қарау жүргізу кезінде бастапқы ақпарат 
ретінде мыналар пайдаланылады:

1) нарық субъектілерінің қызметін сипаттайтын мемлекеттік статистикалық есептіліктің 
деректері;

2) министрліктер мен ведомстволардан, олардың аумақтық органдарынан алынған 
мəліметтер; 

3) Ұлттық Банк ұйымдарынан алынған мəліметтер;
4) жеке жəне заңды тұлғалардан алынған мəліметтер; 
5) монополияға қарсы орган ведомствосының өзінің зерттеулерінің деректері; 
6) қауымдастықтардың, қоғамдық бірлестіктердің, «Атамекен» Қазақстан Республикасы 

Ұлттық кəсіпкерлер палатасының деректері;
7) маркетингтік, əлеуметтік зерттеулердің, іріктеп сауал жүргізудің жəне нарық 

субъектілеріне, азаматтарға, қоғамдық ұйымдарға жүргізілген сауалнамалардың деректері.
4. Тауар нарықтарына мемлекеттің кəсіпкерлік қызметке негізсіз қатысуын шектеу 

қағидатының сақталуына зерттеп-қарауды монополияға қарсы орган жүргізеді.
2-тарау. Ұлттық Банк ұйымдары құрылатын тауар 

нарықтарына зерттеп-қарау жүргізу кезеңдері
5. Ұлттық Банк ұйымдары құрылатын тауар нарықтарына зерттеп-қарау жүргізу мынадай 

кезеңдерді қамтиды: 
1) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің монополияға қарсы органға мемлекеттік 

кəсіпорындарды жəне акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу пайыздан 
астамы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі заңды тұлғаны жəне онымен 
үлестес заңды тұлғаларды құру туралы өтінішхатты Əдістемеге 1-қосымшаға сəйкес ұсынуы; 

2) құрылатын Ұлттық Банк ұйымының қызмет түрлерінің Қазақстан Республикасы 
заңнамасының талаптарына сəйкестігін айқындау;

3) құрылатын Ұлттық Банк ұйымының санатын (шағын, орта немесе ірі кəсіпкерлік 
субъектісі) айқындау;

4) Ұлттық Банк ұйымы құрылатын тауар нарығын жəне оның географиялық шекарала-
рын айқындау; 

5) Ұлттық Банк ұйымын құру жоспарланып отырған тауар нарығына мемлекеттің кəсіпкерлік 
қызметке шектеулі қатысуы қағидатының сақталуына зерттеп-қарау жүргізу; 

6) Ұлттық Банк ұйымы қатысқан кезде тауар нарығы дамуының ықтимал сценарийлеріне 
тауар нарығына зерттеп-қарау жүргізу;

7) тиісті тауар нарықтарындағы бəсекелестіктің даму деңгейі туралы, оның ішінде 

Ұлттық Банк ұйымының тиісті тауар нарығында болу мерзімі туралы қорытынды (бұдан əрі 
– қорытынды) дайындау.

3-тарау. Ұлттық Банк ұйымдары қосымша қызмет түрлерін жүзеге асыратын тауар 
нарықтарына зерттеп-қарау жүргізу кезеңдері

6. Ұлттық Банк ұйымдары қосымша қызмет түрлерін жүзеге асыратын тауар нарықтарына 
зерттеп-қарау жүргізу мынадай кезеңдерді қамтиды: 

1) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің монополияға қарсы органға мемлекеттік 
кəсіпорындарды жəне акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу пайыздан 
астамы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі заңды тұлға жəне онымен үлестес 
заңды тұлғалар қосымша қызмет түрлерін жүзеге асыруға келісім беру туралы өтінішхатты 
Əдістемеге 2-қосымшаға сəйкес ұсынуы; 

2) Ұлттық Банк ұйымдарының қосымша қызмет түрлерінің Қазақстан Республикасы 
заңнамасының талаптарына сəйкестігін айқындау;

3) Ұлттық Банк ұйымы қосымша қызмет түрлерін жүзеге асыратын тауар нарығын жəне 
оның географиялық шекараларын айқындау; 

4) оған «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы 
Қазақстан Республикасының Заңымен (бұдан əрі – Ұлттық Банк туралы Заң) жүктелген функ-
цияларды Ұлттық Банкі жүзеге асыруына жəрдемдесетін қызмет түрлерін анықтау мақсатында 
жеке нарық субъектілері мен Ұлттық Банк ұйымдарының бөлінісінде тауар нарығында жұмыс 
істеп тұрған нарық субъектілерінің санын айқындау; 

5) Ұлттық Банк ұйымы қатысқан кезде тауар нарығы дамуының ықтимал сценарийлеріне 
тауар нарықтарына зерттеп-қарау жүргізу;

6) қорытынды дайындау.
4-тарау. Ұлттық Банк ұйымдары құрылатын жəне (немесе) қосымша қызмет 
түрлері жүзеге асырылатын тауар нарықтарына зерттеп-қарау жүргізу

7. Ұлттық Банк ұйымдары құрылатын жəне (немесе) қосымша қызмет түрлері жүзеге асы-
рылатын тауар нарықтарына зерттеп-қарау жүргізу тауар нарықтарын жəне (немесе) тауар 
нарықтарының сегменттерін, оның ішінде тиісті тауар нарықтарында бəсекелестіктің даму 
деңгейін айқындауға мүмкіндік береді.

8. Ұлттық Банк ұйымдарын құру жоспарланып отырған тауар нарығын айқындағаннан кейін, 
монополияға қарсы орган мыналардан тұратын тауар нарығының сипаттамасын айқындайды:

1) нарықтың құрылымдық ерекшеліктері; 
2) нарық субъектілеріне тауар нарығында қызметті бастауға кедергі келтіретін немесе 

қиындық тудыратын нарыққа кіру кезіндегі тосқауылдар; 
3) тауар нарығын дамыту сценарийлері. 
9. Тауар нарығының сипаттамалары монополияға қарсы органға Ұлттық Банк Ұлттық Банкі 

туралы заңмен жүктелген функцияларды жүзеге асыруды қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін, 
Ұлттық Банк тауар нарығында ұсынысты жүзеге асыра алатын жалғыз ұйым болып табылаты-
нын немесе керісінше осы тауар нарығына аралас тауар немесе географиялық нарықтарда 
жұмыс істейтіндерді қоса алғанда жеке кəсіпкерліктің əлеуетті субъектілерінің қатысу мүмкіндігін 
айқындауға мүмкіндік береді.

10. Нарықтың құрылымдық ерекшеліктерін талдау кезінде мынадай аспектілер ескеріледі. 
1) тиісті тауар нарығындағы бəсекелес ортаның жай-күйін анықтайтын нарықтық шоғырлану; 
2) кірістер немесе көлемдер арқылы салалардың сипаттамаларына қарай өлшенетін тиісті 

тауар нарығында жеке кəсіпкерлік субъектілерінің үлесі. 
11. Нарық субъектілерінің тауар нарығында қызметін бастауға кедергі келтіретін немесе 

оны қиындататын жəне шектейтін мəн-жайларды немесе əрекеттерді айқындау рəсімі мы-
наларды қамтиды: 

1) қаралатын тауар нарығына кіруге тосқауылдардың болуын (немесе болмауын) анықтау; 
2) қаралатын тауар нарығына кіруге анықталған тосқауылдарды еңсеруді анықтау. 
Бұл ретте, нарыққа кіруге тосқауылдарға мыналар жатады: 
1) экономикалық шектеулер, оның ішінде: 
елеулі, бастапқы күрделі салымдарды, осы салымдардың өтімділігі ұзақ мерзім болған 

кезде жүзеге асыру қажеттілігі; 
қаралатын тауар нарығында жұмыс істейтін нарық субъектілермен салыстырғанда əлеуетті 

қатысушылар үшін қаржыландыру тартудың неғұрлым жоғары шығындары; 
зияткерлік меншіктің қажетті ресурстары мен құқықтарына қолжетімділік алуға, ақпарат 

алуға шығындар; 
көліктік шектеулер; 
ұсыныстары шектелген жəне олар қаралатын тауар нарығында жұмыс істейтін нарық 

субъектілерінің арасында бөлінген ресурстарға əлеуетті қатысушылардың қол жетімділігінің 
болмауы. 

2) мемлекеттік органдар енгізетін əкімшілік шектеулер, оның ішінде: 
жекелеген қызмет түрлерін лицензиялау шарттары; 
тауарларды əкелуге - əкетуге қойылған шектеулер; 
белгілі бір сұранысты міндетті түрде қанағаттандыру, мобильді қуатты қолдау, жұмыс ор-

нын жəне əлеуметтік инфрақұрылымды сақтау талаптары; 
жекелеген нарық субъектілеріне жеңілдіктер ұсыну; 
мемлекеттік қажеттілік үшін тауар жеткізушілерді конкурстық іріктеу шарттары;
Ұлттық Банкінің мүлкін ерекше маңызды мемлекеттік объектілерге жатқызылған сақтауды, 

сондай-ақ оның ішінде қызметтік, коммерциялық, банктін жəне заңмен қорғалатын өзге де 
құпияны құрайтын мəліметтерге қолжетімділікті шектеу бөлігінде Ұлттық Банкінің құқықтары 
мен мүдделерін қамтамасыз етуі мүмкін талаптар.

стандарттар жəне сапаға қойылатын талаптар.
12. Ұлттық Банк ұйымдарын құрған жағдайда, тауар нарығы дамуының мынадай 

сценарийлерін қарау қажет:
1) тауар нарығында жеке кəсіпкерлік субъектілерінің болмауы;
2) тауар нарығында бір немесе одан көп жеке кəсіпкерлік субъектілерінің болуы.
13. Тауар нарығында жеке кəсіпкерлік субъектілерінің болмауы сценарийін қараған 

жағдайда, монополияға қарсы орган бар тосқауылдарды талдауға сəйкес тауар нарығында 
жеке кəсіпкерлік субъектілерінің болмау себептерін айқындайды.

Жеке кəсіпкерлік субъектілері үшін тартымды болмайтын тауар нарығына кіруге 
тосқауылдардың жоғары деңгейі анықталған немесе немесе Ұлттық Банк ұйымы өз қызметін 
жүзеге асыруды жоспарлап отырған тиісті тауар нарығында сұраныстың толық қажеттілігін 
қанағаттандыру қабілеті болмау салдарынан тауар нарығында сұраныс мөлшері төмендеген 
жағдайда, Ұлттық Банк ұйымының қызметіне рұқсат беріледі.

Егер монополияға қарсы орган тауар нарығында жеке кəсіпкерлік субъектілерінің 
болмауының объективті себептерін анықтамаса, монополияға қарсы орган олардың тиісті 
тауар нарығына қатысу мерзімімен Ұлттық Банк ұйымдарының қызметіне рұқсат береді.

14. Тиісті тауар нарығында бір немесе одан көп жеке кəсіпкерлік субъектілері болатын 
сценарийді қараған жағдайда, монополияға қарсы орган Ұлттық Банк ұйымын құру жоспар-
ланатын жеткізілетін тауар (орындалған жұмыс, көрсетілетін қызмет) тиісті тауар нарығында 
сұранысты толық қанағаттандыратын тауарларды жеткізетін жұмыс істейтін жеке кəсіпкерлік 
субъектілерінің болуын айқындайды, мұндай жағдайда оның қызметіне рұқсат берілмейді.

Егер тауар нарықтарына жеке кəсіпкерлік субъектілері тауарды жеткізуді (орындауды, 
қызмет көрсету) жүзеге асырмаса, Ұлттық Банк ұйымының қызметіне рұқсат беру үшін осы тауар 
нарығында жеке ұсыныстың болмауының объективті себептері айқындалуы тиіс.

Егер осы тауар нарықтарында осындай тауар нарықтарын жеке кəсіпкерлік субъектілері 
үшін тартымсыз ететін, олардың табиғи сипаттамаларының салдарынан немесе сұраныстың 
қысқаруы салдарынан кіруге жоғары экономикалық тосқауылдар айқындалса, Ұлттық Банк 
ұйымының қызметіне рұқсат беріледі.

Қосымша қызмет түрлерін жүзеге асырған кезде Əдістеменің 12,13 жəне 14-тармақтарында 
көзделген тауар нарығын дамыту сценарийін қарау қажет.

5-тарау. Қорытынды ережелер
15. Тауар нарықтарына жүргізілген зерттеп-қарау нəтижелері бойынша монополияға қарсы 

орган мынадай кезектілік бойынша, монополияға қарсы органның зерттеп-қарау жүргізуге жа-
уапты тиісті құрылымдық немесе аумақтық бөлімшесінің басшысы қол қойған жауапты адам 
қалыптастыратын қорытынды дайындайды:

1) жалпы ережелер;
2) тауар нарығының шекаралары;
3) ықтимал сценарийлерді айқындау үшін тауар нарығына зерттеп-қарау жүргізу.

Мемлекеттік кəсіпорындар жəне акцияларының (жарғылық капиталға қатысу 
үлестерінің) елу пайыздан астамы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіне тиесілі 

заңды тұлғалар жəне олармен үлестес заңды тұлғалар құрылатын жəне (немесе) олар 
қосымша қызмет түрлерін жүзеге асыратын тауар нарықтарына зерттеп-қарау жүргізу 

жөніндегі əдістемеге 1-қосымша

Нысан

Монополияға қарсы органның  бірінші басшысына
__________________________________________
__________________________________________

 (өтініш берушінің толық атауы)

Мемлекеттік кəсіпорын жəне акцияларының (жарғылық капиталға қатысу 
үлестерінің) елу пайыздан астамы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне 

тиесілі заңды тұлғажəне олармен үлестес заңды тұлғалар құруға келісім беру туралы 
өтінішхат

Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік кодексінің 192-бабының 6-тармағына сəйкес 
қызмет түрі (түрлері) ______________________________________________________________ 

 (қызмет түрінің (түрлерінің) атауы жəне экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші) 
болып табылатын ____________________________________________________________ 
   (заңды тұлғаның толық атауы)
құруға келісім беруіңізді сұраймын.
Осы өтінішхатқа осы нысанға қосымшаға сəйкес материалдар қоса беріледі.
Ұсынылған материалдар нөмірленген жəне тігілген (электрондық жеткізгіш қоса беріледі).
Қоса беріліп отырған материалдар мен мəліметтердің толықтығы мен дұрыстығын рас-

таймын.

Мемлекеттік орган басшысының немесе 
оны алмастыратын адамның қолы ___________ __________________________
                             Қолы          (Т.А.Ə (ол болған жағдайда)

Мемлекеттік кəсіпорындар жəне акцияларының (жарғылық капиталға қатысу 
үлестерінің) елу пайыздан астамы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне 

тиесілі заңды тұлғалар жəне олармен үлестес заңды тұлғалар құру туралы өтінішхат 
нысанына қосымша

Мемлекеттік кəсіпорын жəне акцияларының (жарғылық капиталға қатысу 
үлестерінің) елу пайыздан астамы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне 

тиесілі заңды тұлғалар жəне олармен үлестес заңды тұлғаларды (бұдан əрі – нарық 
субъектісін) құруға келісім алған кезде монополияға қарсы органға ұсынылатын 

материалдардың тізбесі

1 Байланыстырушы тұлға. Оның өкілеттерін растайтын құжаттарды қоса бере 
отырып, тегі, аты, əкесінің аты (ол болған жағдайда), 
лауазымы, мекенжайы, телефоны көрсетіледі.

2. Нарық субъектісін құру 
мақсаты.

Нарық субъектісін құрудың негіздемелері тізіп 
көрсетіледі. Жоспарланатын тауарлардың 
(жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) жеке сек-
тор өткізе алмайтын себептері көрсетіледі.

3 Құрылатын нарық 
субъектісінің ұйымдық-
құқықтық нысаны.

Ұйымдық-құқықтық нысаны көрсетіледі. 

4 Құрылатын нарық 
субъектісінің қызмет түрлері.

Құрылатын нарық субъектісі қызметінің барлық 
түрлері (экономикалық қызмет түрлерінің жалпы 
жіктеуіші статистикалық кодтарды көрсете отырып) 
тізіп көрсетіледі.

5 Құрылатын нарық 
субъектісінің жарғылық 
капиталының шамасы.

Оны қалыптастыру көзін көрсете отырып, жарғылық 
капиталдың сомасы көрсетіледі.

6. Құрылатын нарық 
субъектісінің санаты.

Шағын, орта немесе ірі кəсіпкерлік субъектісі. 
Құрылатын нарық субъектісінің жұмыскерлерінің 
орташа жылдық саны жəне орташа жылдық кірісі 
көрсетіледі (құрылатын нарық субъектісінің санатын 
айқындау мақсатында).

7. Құрылатын нарық 
субъектісінің құрылтайшылары 
(қатысушылары) туралы 
мəліметтер.

Мыналарды:
1) тегі, аты, əкесінің аты (ол болған жағдайда);
2) құрылатын нарық субъектісінің жарғылық 
капиталындағы акциялардың (қатысу үлестерінің, 
пайлардың) саны жəне олардың номиналдық құнын;
3) құрылатын нарық субъектісінің жарғылық 
капиталындағы дауыс беру құқығымен акциялардың 
(қатысу үлестерінің, пайлардың) жалпы санынан 
пайыздардағы үлесін;
4) құрылатын нарық субъектісіне қатысы бойынша 
құқықтар мен өкілеттіктерді көрсете отырып əрбір 
құрылтайшы (қатысушы) бойынша жалпы ақпарат 
тізіп көрсетіледі.

8 Құрылатын нарық 
субъектісімен бір адамдар то-
бына кіретін адамдар туралы 
мəліметтер.

Атауын, мекенжайын жəне қызмет түрлерін 
көрсете отырып, құрылатын нарық субъектісі 
құрылтайшыларның (қатысушыларның) əрқайсысын 
тікелей жəне жанама бақылайтын адамдар туралы 
мəліметтер.
Атауын, мекенжайын жəне қызмет түрлерін 
көрсете отырып, өзге де заңды, оның ішінде 
шетелдік адамдарда құрылатын нарық субъектісі 
құрылтайшыларының (қатысушыларының) 
əрқайсысын тікелей жəне жанама бақылайтын 
адамдардың қатысуы туралы мəліметтер. 
Атауын, мекенжайын жəне қызмет түрлерін 
көрсете отырып, өзге де заңды, оның ішінде 
шетелдік адамдарда құрылатын нарық субъектісі 
құрылтайшыларынан (қатысушыларынан) 
əрқайсысының тікелей жəне жанама қатысуы тура-
лы мəліметтер.

9. Құрылатын нарық 
субъектісінің қызметін жүзеге 
асыру жоспарланып отырған 
тауар нарығының шекара-
лары.

Өткізу жоспарланып отырған тауарлардың 
(жұмыстардың, қызметтердің) əрқайсысының 
тұтынушылық қасиеті, олардың басқа тауарлар-
мен (жұмыстармен, көрсетілетін қызметтермен) 
өзара алмастырылуы жөнінде мəліметтер.
Құрылатын нарық субъектісінің өнімдері 
өткізілетін аумақтардың əкімшілік 
территориялық шекаралары (аудан, қала, об-
лыс).

10 Құрылатын нарық субъектісі 
өткізуді жүзеге асыруды жо-
спарлап отырған тауарлар-
да (жұмыста, көрсетілетін 
қызметтерде) қажеттіліктің 
жалпы көлемдері туралы 
мəліметтер.

Мəліметтер құрылатын нарық субъектісі жүзеге 
асыратын қызметтің əрбір түрі бойынша (заттай 
көрсеткіштерде) ұсынылады.

11 Құрылған сəттен бастап үш 
жылдық кезеңге құрылатын 
нарық субъектісінің тауарлар-
ды (жұмыстарды, көрсетілетін 
қызметтерді) өткізудің жоспар-
ланып отырған көлемі.

Мəліметтер құрылатын нарық субъектісі жүзеге асы-
ратын қызметтің əрбір түрі бойынша (құндық жəне 
заттай көрсеткіштерде) ұсынылады.

12 Құрылатын нарық субъектісі 
өткізуді жүзеге асыруды жо-
спарлап отырған тауардың 
(жұмыстың, көрсетілетін 
қызметтің) əлеуетті 
тұтынушыларының тізбесі.

Барлық əлеуетті тұтынушылар тізіп көрсетіледі. 
Құрылатын нарық субъектісінің қызметтің əрбір 
түрінің жалпы көлемінде үлесі 25 %-дан аса-
тын көрсетілетін қызметті тұтынушылар туралы 
мəліметтер жеке ұсынылады.

13 Қазақстан Республикасы 
қолданыстағы заңнаманың 
шеңберінде Мемлекеттік-
жекешелік əріптестік 
тетігін іске асыру арқылы 
мемлекеттік кəсіпорындарды 
құру мүмкіндігін қарау.

Мемлекеттік-жекешелік əріптестік тетігін іске асыру 
арқылы мемлекеттік кəсіпорындарды құру туралы 
қызығушылық ниетін сұрау:
мемлекеттік кəсіпорындарды құру туралы шешім 
қабылдаған мемлекеттік органдар мен заңды 
тұлғалардың;
мемлекеттік кəсіпкерлікті құру туралы шешім 
қабылдаған мемлекеттік органдар мен заңды 
тұлғалардың;
Мемлекеттік-жекешелік əріптестік дамыту 
орталығының (республикалық жобалар бойынша) 
не сараптама өткізуге уəкілетті (республикалық 
жобалар бойынша) облыстардың, республикалық 
маңызы бар қалалардың жəне астананың жергілікті 
атқарушы органдары айқындайтын заңды 
тұлғалардың ресми интернет-ресурста орналасты-
рылады; 
Қазақстан Республикасының «Атамекен» ұлттық 
кəсіпкерлер палатасы, оның аумақтық бөлімшелері 
(филиалдар/өкілдіктер), сондай-ақ өтініш беру 
сəтіне дейін кемінде күнтізбелік 30 күнтізбелік жария 
талқылау үшін Мемлекеттік-жекешелік əріптестік 
бастамашылық етілген жобалардың ерекшеліктеріне 
қарай өзге интернет-ресурстарда жəне мерзімді ба-
спа басылымдарында ақпаратты орналастыру.
Жария талқылаулар өткізу қорытындылары 
көрсетіледі: 
Мемлекеттік кəсіпорынды, Мемлекеттік-жекешелік 
əріптестік дамыту орталығын не жергілікті атқарушы 
органдар айқындаған сараптама жүргізуге уəкілетті 
заңды тұлғаларды, Қазақстан Республикасының 
«Атамекен» ұлттық кəсіпкерлер палатасы, оның 
аумақтық бөлімшелері (филиалдар/ өкілдіктер) құру 
туралы шешім қабылдаған мемлекеттік органның 
немесе заңды тұлғаның ресми сайтынан жария 
тыңдаулар Хаттамасы ұсынылады.

14 «Атамекен» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық 
кəсіпкерлер палата-
сынан, оның аумақтық 
бөлімшелерінен, Мемлекеттік-
жекешелік əріптестік да-
мыту орталықтарынан не 
Мемлекеттік-жекешелік 
əріптестік жобаларына са-
раптама жүргізуге уəкілетті 
жергілікті атқарушы ор-
гандар айқындаған заңды 
тұлғалардан алынған 
мəліметтер.

 Мемлекеттік-жекешелік əріптестік дамыту 
орталығының (республикалық жобалар бойын-
ша) не облыстардың, республикалық маңызы бар 
қалалардың жəне астананың жергілікті атқарушы ор-
гандары айқындаған, сараптама жүргізуге уəкілетті 
(жергілікті жобалар бойынша) заңды тұлғалардың;
 «Атамекен» Қазақстан Республикасы Ұлттық 
кəсіпкерлер палатасының, оның аумақтық 
бөлімшелерінің (филиалдарының/өкілдіктерінің) 
мемлекеттік кəсіпорынды құрудың орындылығы ту-
ралы ұстанымы ұсынылады.

15 Өз қызметін ұқсас не өзара 
алмастыратын тауар 
нарығында жүзеге асыратын 
нарық субъектілері туралы 
мəліметтер.

Осы географиялық шекараларда ұқсас не өзара ал-
мастыратын қызмет түрлерін жүзеге асыратын бар 
бəсекелестер туралы ақпарат ұсынылады.

16. Құрылатын нарық субъектісін 
қаржыландыру көздері, оның 
ішінде мемлекет тапсырысын 
орындау арқылы.

Құрылатын нарық субъектісінің болжамды кірістері 
үш жылдық кезеңге оның құрылған сəтінен бастап, 
қаржыландыру көзін көрсетумен (цифрлық жəне 
пайыздық арақатынаста), сондай-ақ болжанатын 
рентабельділік көрсетіледі.

17 Құрылатын нарық субъектісі 
қызметінің кезеңі.

Ақталуын ескере отырып жəне акциялардың кемінде 
50%, (жарғылық капиталға қатысу үлесін) иеліктен 
айырудың ықтимал мерзімін көрсетумен құрылатын 
нарық субъектісі қызметінің болжанатын мерзімі 
көрсетіледі.

18 Құрылатын нарық субъектісі 
өткізуді жоспарлайтын 
тауарлардың (жұмыстардың, 
көрсетілетін қызметтердің) 
жалпы көлемі.

Құрылатын нарық субъектісі өз өнімдерін (тауар-
ды, жұмыстарын, қызметтерін) өткізуді жоспарлап 
отырған нарықтың географиялық шекаралары 
шегінде тауарды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізу 
айналымының, олардың экспорты мен импортының 
көлемі жөнінде мəліметтер ұсынылады.
Өткізу көлемі күнтізбелік жылға жəне өтінішхатты 
берген жылдың басынан бастап соңғы есепті 
кезеңге статистикалық жəне кедендік код-
тары көрсетіле отырып, заттай жəне құндық 
көрсеткіштерде көрсетіледі.

19 Құрылатын нарық субъектісі 
өткізуді жүзеге асыруды жо-
спарлап отырған тауарлар 
экспорты мен импортының 
жалпы көлемі.

20 Өтінішхатты қарауға қажет 
қосымша материалдар.

Құрылатын нарық субъектісінің Жарғы жобасының 
көшірмесі (мемлекеттік жəне орыс тілдерінде).
Егер нарық субьектісі қайта құру арқылы құрылатын 
болса, нарық субъектісінің қолданыстағы 
Жарғысының көшірмесі (мемлекеттік жəне орыс 
тілдерінде).

Ескертпе. Əрбір сұраққа толық жауап беріледі. Толық ақпарат беруге мүмкіндік болмаған 
жағдайда, бағалау жəне болжамдық ақпаратты, оның бағалау немесе болжамдық болып табы-
латынын көрсете отырып береді, сондай-ақ ақпараттың алынған көздері мен пайдаланылған 
бағалау жəне болжам жасау əдістері көрсетіледі. 

Мемлекеттік кəсіпорын жəне акцияларының (жарғылық капиталға қатысу 
үлестерінің) елу пайыздан астамы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі 
заңды тұлғалар жəне олармен үлестес заңды тұлғалар құрылатын жəне (немесе) олар 

қосымша қызмет түрлерін жүзеге асыратын тауар нарықтарына зерттеп-қарау жүргізу 
жөніндегі əдістемеге 2-қосымша

Нысан

Монополияға қарсы органның бірінші басшысына
_________________________________________
_________________________________________

 (өтініш берушінің толық атауы)

Мемлекеттік кəсіпорын жəне акцияларының (жарғылық капиталға қатысу 
үлестерінің) елу пайыздан астамы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне 

тиесілі заңды тұлға жəне онымен үлестес заңды тұлғалар қосымша қызмет түрлерін 
жүзеге асыруға келісім беру туралы өтінішхатты

Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік кодексінің 192-бабының 4-тармағына сəйкес __
______________________________________________________________________________ 

 (заңды тұлғаның толық атауы)
жүзеге асыратын қызмет түрлерін мынадай редакцияда:_______________________________ 
 (қызмет түрінің (түрлерінің) атауы жəне экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші) 
кеңейтуге жəне (немесе) өзгертуге келісім беруді өтінемін.
Осы өтінішхатқа осы нысанға қосымшаға сəйкес материалдар қоса беріледі.
Қоса беріліп отырған материалдар мен мəліметтердің толықтығы мен дұрыстығын рас-

таймын.

Мемлекеттік орган басшысының немесе 
оны алмастыратын адамның қолы ___________ ________________________
                                 Қолы (Т.А.Ə (ол болған жағдайда)

Мемлекеттік кəсіпорындар жəне акцияларының (жарғылық капиталға қатысу 
үлестерінің) елу пайыздан астамы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі 

заңды тұлғалар жəне олармен үлестес заңды тұлғалар жүзеге асыратын қызмет 
түрлерін кеңейтуге жəне (немесе) өзгертуге келісім беру туралы өтінішхат нысанына 

қосымша

Мемлекеттік кəсіпорын жəне акцияларының (жарғылық капиталға қатысу 
үлестерінің) елу пайыздан астамы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне 

тиесілі заңды тұлға жəне олармен үлестес заңды тұлғалар қосымша қызмет түрлерін 
жүзеге асыруға келісім беру кезінде монополияға қарсы органға ұсынылатын 

материалдардың тізбесі
1 Байланыстырушы адам. Оның өкілеттерін растайтын құжаттарды қоса бере оты-

рып, аты, əкесінің аты, тегі, (ол болған жағдайда), лауа-
зымы, мекенжайы, телефоны көрсетіледі.

2. Нарық субъектісінің жүзеге 
асыратын қызмет түрлерін 
толықтырудың мақсаты.

Нарық субъектісінің жүзеге асыратын қызмет 
түрлерін толықтырудың негіздемелері тізбеленеді. 
Жоспарланатын тауарлардың (жұмыстардың, 
қызметтердің) жеке секторларға өткізілмеу себептері 
көрсетіледі.

3 Жарғыға сəйкес нарық 
субъектісінің қызмет түрлері.

Нарық субъектісінің барлық түрлері (экономикалық 
қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші статистикалық код-
тарын көрсетумен) тізбеленеді. 

4 Жарғыға сəйкес нарық 
субъектісінің жоспарланатын 
қызмет түрлері.

Нарық субъектісінің жоспарланатын барлық түрлері 
(экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші 
статистикалық кодтарын көрсетумен) тізбеленеді. 

5  Нарық субъектісінің 
құрылтайшылары 
(қатысушылары) туралы 
мəліметтер.

Мыналарды:
1) тегі, аты, əкесінің аты (ол болған жағдайда);
2) құрылатын нарық субъектісінің жарғылық 
капиталындағы акциялардың (қатысу үлестерінің, 
пайлардың) саны жəне олардың номиналдық құнын;
3) құрылатын нарық субъектісінің жарғылық 
капиталындағы дауыс беру құқығымен акциялардың 
(қатысу үлестерінің, пайлардың) жалпы санынан 
пайыздардағы үлесін;
4) құрылатын нарық субъектісіне қатысы бойынша 
құқықтар мен өкілеттіктерді көрсете отырып əрбір 
құрылтайшы (қатысушы) бойынша жалпы ақпарат тізіп 
көрсетіледі.

6 Нарық субъектісімен 
бір тұлғалар тобына 
кіретін тұлғалар туралы 
мəліметтер.

Атауын, қызмет түрлерін көрсете отырып, құрылатын 
нарық субъектісі құрылтайшысының (қатысушысының) 
əрқайсысын тікелей жəне жанама бақылайтын тұлғалар 
туралы мəліметтер.
Атауын, мекенжайын жəне қызмет түрлерін көрсете оты-
рып, өзге де заңды, оның ішінде шетелдік тұлғаларда 
құрылатын нарық субъектісі құрылтайшысының 
(қатысушысының) əрқайсысын тікелей жəне жанама 
бақылайтын тұлғалардың қатысуы туралы мəліметтер. 
Атауын, мекенжайын жəне қызмет түрлерін 
көрсете отырып, өзге де заңды, оның ішінде 
шетелдік тұлғаларда құрылатын нарық субъектісі 
құрылтайшысының (қатысушысының) əрқайсысының 
тікелей жəне жанама қатысуы туралы мəліметтер. 

7. Қызметін жүзеге асыру жо-
спарланып отырған тауар 
нарығының шекаралары.

Өткізу жоспарланып отырған тауарлардың 
(жұмыстардың, қызметтердің) əрқайсысының 
тұтынушылық қасиеті, олардың басқа тауарлармен 
(жұмыстармен, қызметтермен) өзара алмастырылуы 
жөнінде мəліметтер.
Құрылатын нарық субъектісінің өнімдері өткізілетін 
аумақтардың əкімшілік территориялық шекаралары 
(аудан, қала, облыс).

8 Нарық субъектісі өткізуді 
жүзеге асыруды жоспар-
лап отырған тауарларға 
қажеттіліктің жалпы көлемі 
туралы мəліметтер.

Құрылатын нарық субъектісі жүзеге асыратын қызмет 
түрлерінің əрқайсысы бойынша (заттай көрсеткіштерде) 
мəлімет ұсынылады.

9 Нарық субъектісінің 
құрылған сəттен бастап үш 
жылдық кезеңге тауарларды 
(жұмыстарды, қызметтерді) 
өткізудің жоспарланып 
отырған көлемі.

Құрылатын нарық субъектісі жүзеге асыратын қызмет 
түрлерінің əрқайсысы бойынша (заттай жəне құндық 
көрсеткіштерде) мəлімет ұсынылады.

10 Нарық субъектісі өткізуді 
жүзеге асыруды жоспар-
лап отырған тауардың 
(жұмыстың, қызметтің) 
əлеуетті тұтынушыларының 
тізілімі.

Барлық əлеуетті тұтынушылар тізіп көрсетіледі. 
Құрылатын нарық субъектісінің қызмет түрлерінің 
əрқайсысының жалпы көлемінде үлесі 25 %-дан аса-
тын қызметті тұтынушылар туралы мəліметтер жеке 
ұсынылады.

11 Өз қызметін ұқсас не өзара 
алмастырылатын тауар 
нарығында жүзеге асыратын 
нарық субъектілері туралы 
мəліметтер.

Осы географиялық шекаралар шегінде қызметтің ұқсас 
не өзара алмастырылатын түрлерін жүзеге асыратын 
қазіргі бəсекелестер туралы ақпарат ұсынылады.

12 Нарық субъектісі өткізуді 
жүзеге асыруды жоспар-
лап отырған өткізілген 
тауарлардың (жұмыстардың, 
қызметтердің) жалпы көлемі.

Құрылатын нарық субъектісі өз өнімдерін (тауарды, 
жұмыстарын, қызметтерін) өткізуді жоспарлап отырған 
нарықтың географиялық шекаралары шегінде тауар-
ды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізу айналымының, 
олардың экспорты мен импортының көлемі жөнінде 
мəліметтер ұсынылады.
Өткізу көлемі күнтізбелік жылға жəне өтінішхатты 
берген жылдың басынан бастап соңғы есепті кезеңге 
статистикалық жəне кедендік кодтары көрсетіле оты-
рып, заттай жəне құндық көрсеткіштерде көрсетіледі.

13. Нарық субъектісі өткізуді 
жүзеге асыруды жоспарлап 
отырған тауарлар экспор-
ты мен импортының жалпы 
көлемі.

14 Өтінішхатты қарауға қажет 
қосымша материалдар.

Егер нарық субьектісі қайта құру арқылы құрылатын 
болса, нарық субъектісінің қолданыстағы Жарғысының 
көшірмесі (мемлекеттік жəне орыс тілдерінде).

Ескертпе. Əрбір сұраққа толық жауап беріледі. Толық ақпарат беруге мүмкіндік болмаған 
жағдайда, бағалау жəне болжамдық ақпаратты, оның бағалау немесе болжамдық болып табы-
латынын көрсете отырып береді, сондай-ақ ақпараттың алынған көздері мен пайдаланылған 
бағалау жəне болжам жасау əдістері көрсетіледі. 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 27 нау-
рызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14947 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 15 наурыз            №117          Астана қаласы

«Табиғи монополияларды реттеу саласындағы мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 
2015 жылғы 20 наурыздағы № 245 бұйрығына өзгерістер 

енгізу туралы

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

1. «Табиғи монополияларды реттеу саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 
жылғы 20 наурыздағы № 245 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 

(Соңы. Басы 16-бетте) 

(Соңы 18-бетте) 
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тізілімінде № 11019 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 22 
маусымда жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

1-тармақта:
2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтін өзгермейді:
«2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес «Энергиямен жабдықтау мақсатында электр энер-

гиясын сатып алу қызметіне лицензия беру»;
8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтін өзгермейді:
«8) «осы бұйрыққа 8-қосымшаға сəйкес «Табиғи монополия субъектiсiнiң акциялар 

(қатысу үлестерін) сатып алуына, сондай-ақ оған рұқсат етiлген қызметтi жүзеге асыра-
тын коммерциялық ұйымдарға өзге де нысандармен қатысуына келісім беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер стандарттары бекітілсін.»; 

9) тармақша алып тасталсын;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Энергиямен жабдықтау мақсатында электр энергиясын 

сатып алу жөніндегі қызметке лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында 
(бұдан əрі – Стандарт):

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтін өзгермейді:
«Энергиямен жабдықтау мақсатында электр энергиясын сатып алу қызметіне лицензия 

беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтін өзгермейді:
«1. «Энергиямен жабдықтау мақсатында электр энергиясын сатып алу қызметіне лицен-

зия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).»;
7-тармақтың жетінші бөлігі мындай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтін өзгермейді: 
«Энергиямен жабдықтау мақсатында электр энергиясын сатып алу қызметін жүзеге асыруға 

лицензия алуға, қайта ресімдеуге, лицензияның телнұсқасын беруге арналған электрондық 
сұрау салу портал арқылы берілген жағдайда, ақы төлеу «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі 
(бұдан əрі – ЭҮТШ) арқылы жүзеге асырылады.»;

стандартқа 1, 2, 4, 5 жəне 6-қосымшалардың жоғарғы оң жақ бұрышындағы мəтін мынадай 
редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтін өзгермейді:

«Энергиямен жабдықтау мақсатында электр энергиясын сатып алу қызметіне лицензия 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша»;

«Энергиямен жабдықтау мақсатында электр энергиясын сатып алу қызметіне лицензия 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша»;

«Энергиямен жабдықтау мақсатында электр энергиясын сатып алу қызметіне лицензия 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымша»;

«Энергиямен жабдықтау мақсатында электр энергиясын сатып алу қызметіне лицензия 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 5-қосымша»;

«Энергиямен жабдықтау мақсатында электр энергиясын сатып алу қызметіне лицензия 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 6-қосымша»;

стандартқа 3-қосымша осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын, орыс 
тіліндегі мəтін өзгермейді.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополиялар-
ды реттеу, бəсекелестікті жəне тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның баспа жəне 

электрондық түрдегі көшірмесін қазақ жəне орыс тілдерінде ресми жариялау мен Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін 
шаруашылық жүргізу құқығы бар «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

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

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интернет-ре-
сурсында орналастыруды;

5) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігінің Заң 
департаментіне осы тармақтың 1), 2), 3) и 4) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың 
орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін. 

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

Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика 
министрінің міндетін атқарушы М. ҚҰСАЙЫНОВ

 «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Ақпарат жəне коммуникациялар министрі
_______________ Д.АБАЕВ
2017 жыл

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушының 
2017 жылғы 15 сəуірдегі №117 бұйрығына қосымша

«Энергиямен жабдықтау мақсатында электр энергиясын сатып алу қызметіне 
лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымша

Нысан

Энергиямен жабдықтау мақсатында электр энергиясын сатып алу қызметі түрін 
жүзеге асыруға лицензия алуға арналған мəліметтер нысаны

Тұтынушылармен жұмысты қамтамасыз ететін қызметті – абоненттiк қызметтерді, 
учаскелерді құруы туралы бұйрықтың болуы туралы ақпарат:

қызметті құру туралы бұйрықтың нөмірі   ________________________;
бұйрыққа қол қойылған күн  ___________________________________;
жауапты адамның Т.А.Ə. _____________________________________.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 17 
сəуірде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15019 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 11 сәуір            №149           Астана қаласы 

«Келісу комиссиясының ережесі мен регламентін бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 

министрінің 2015 жылғы 30 қарашадағы №746-НҚ 
бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

бұйырамын:
1. «Келісу комиссиясының ережесі мен регламентін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 қарашадағы № 746-НҚ бұйрығына (Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тіркелімінде № 12593 бо-
лып тіркелген, «Əділет» ақпараттық құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 12 қаңтарда жарияланған), 
мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Келісу комиссиясы туралы ережеде:
4-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: 
«2) Қазақстан Республикасының бəсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасын 

бұзушылықтарды тергеп-тексеру қорытындылары бойынша қорытынды жобасын қарау 
нəтижелері бойынша ескертулер мен ұсынымдар енгізу жəне монополияға қарсы орган 
ведомствосының лауазымды адамына (лауазымды адамдарына) жəне оның аумақтық 
бөлімшелеріне жұмыс үшін жіберу;»;

5-тармақтың 1) тармақшасы алып тасталсын;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Келісу комиссиясының регламентінде:
3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Комиссия ведомствоға тергеп-тексеру аяқталған күнге дейін кемінде күнтізбелік жиырма 

күн мерзімде берілген тергеп-тексеру объектісінің өтініштерін қарамайды.»;
7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Комиссия отырысы оның мүшелерінің жалпы санының кемінде жартысы болған кезде 

өтті деп есептеледі.».
2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополиялар-

ды реттеу, бəсекелестікті жəне тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін 

баспа жəне электрондық түрде қазақ жəне орыс тілдерінде Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау жəне енгізу үшін 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

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

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интернет-ре-
сурсында орналастыруды;

5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Заң 
департаментіне осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың 
орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының Ұлттық 
экономика министрі Т. СҮЛЕЙМЕНОВ

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 28 сəуір-
де Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15085 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 21 қыркүйек          №333          Астана қаласы

«Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп 
көрсетілетін қызметтерінің (тауарларының, 

жұмыстарының) тізбесін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 

30 желтоқсандағы №186 бұйрығына өзгерістер енгізу 
туралы

бұйырамын:
1. «Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтерінің 

(тауарларының, жұмыстарының) тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық эко-
номика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №186 бұйрығына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10469 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесінде 2015 жылғы 31 наурызда жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

бұйрықтың кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:
«Табиғи монополиялар туралы» 1998 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 

4-бабы 2-тармағына сəйкес бұйырамын:»; 
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп 

көрсетілетін қызметтерінің (тауарларының, жұмыстарының) тізбесінде:
2, 3 жəне 4-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзиттеу жəне Қазақстан 

Республикасының шегінен тыс жерге экспорттау мақсатында тауарлық газды сақтауды, тасы-
малдауды қоспағанда, тауарлық газды сақтау, жалғастырушы, магистральдық газ құбырлары 
жəне (немесе) газ тарату жүйелері арқылы тасымалдау, топтық резервуарлық қондырғыларды 
пайдалану, сондай-ақ шикі газды жалғастырушы газ құбырлары арқылы тасымалдау саласында:

тауарлық газды жалғастырушы газ құбыржолдары арқылы тасымалдау;
тауарлық газды магистральдық газ құбыржолдары арқылы тасымалдау;
тауарлық газды Қазақстан Республикасының тұтынушылары үшін газ таратушы жүйелері 

арқылы тасымалдау;
сұйытылған газды топтық резервуарлық қондырғыдан тұтынушыны қосатын кранға дейін 

газ құбыржолдары арқылы тасымалдау;
тауарлық газды сақтау;
шикі газды жалғастырушы газ құбыржолдары арқылы тасымалдау.
3. Электр энергиясын беру саласында:
электр энергиясын беру жөнiндегi.
4. Топырақтың жылуын, жерасты суларды, өзендерді, су айдындарын өнеркəсіптік 

кəсіпорындардың жəне электр станцияларының, кəріздік-тазарту құрылыстарының сарқынды 
суларын пайдалана отырып, өндірілген жылу энергиясын қоспағанда, жылу энергиясын өндіру, 
беру, бөлу жəне (немесе) онымен жабдықтау саласында:

жылу энергиясын өндіру;
жылу энергиясын беру жəне бөлу;
жылу энергиясымен жабдықтау;
жылу энергиясын өндіру, беру жəне бөлу;
жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу жəне (немесе) онымен жабдықтау.»;
7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Контейнерлермен жүктерді тасымалдау, бос контейнерлерді тасымалдау жəне 

Қазақстан Республикасының аумағы арқылы жүктерді транзиттік тасымалдаулар кезінде 
магистральдық теміржол желісінің көрсетілетін қызметтерін қоспағанда, магистральдық 
теміржол желілері саласында:

жүктерді контейнерлерде тасымалдау жəне бос контейнерлерді тасымалдау кезіндегі 
магистральдық темір жол желісі қызметтерін қоспағанда, магистральдық темір жол желісін 
пайдалануға беру;

жүктерді контейнерлерде тасымалдау жəне бос контейнерлерді тасымалдау кезіндегі 
магистральдық темір жол желісі қызметтерін қоспағанда, жылжымалы құрамды магистральдық 
темір жол желісі арқылы өткізуді ұйымдастыру;

жүктерді контейнерлерде тасымалдау жəне бос контейнерлерді тасымалдау кезіндегі 
магистральдық темір жол желісі қызметтерін қоспағанда, магистральдық темір жол желісін 
пайдалануға беру жəне ол арқылы жылжымалы құрамды өткізуді ұйымдастыру.»;

10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«10. Халықаралық жəне транзиттік ұшуларға аэронавигациялық қызмет көрсетуді 

қоспағанда, аэронавигация саласында:
халықаралық ұшуды жүзеге асыратын əуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді 

қоспағанда, Қазақстан Республикасының əуе кеңестігіндегі əуе кемелеріне аэронавигациялық 
қызмет көрсету;

халықаралық ұшуды жүзеге асыратын əуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді 
қоспағанда, əуеайлақ маңындағы əуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету.»;

11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«11. Порттар, əуежайлар саласында:
теңіз портының көрсетілетін қызметтері:
кейіннен порттан шығып танкерге/танкерден құбыржолдар арқылы мұнайды жəне мұнай 

өнімдерін ауыстырып тиеу үшін кеменің теңіз портына кіргені үшін (кеменің кіруі) көрсетілетін 
қызметтер;

əуежайлардың көрсетілетін қызметтері:
Қазақстан Республикасының əуежайларында коммерциялық емес мақсаттарда техникалық 

қонуды жүзеге асыра отырып, Қазақстан Республикасының əуе кеңістігі арқылы транзиттік 
ұшып өтуді жүзеге асыратын жəне халықаралық бағыттар бойынша авиатасымалдарға қызмет 
көрсетуді қоспағанда, əуе кемесінің ұшуы мен қонуын қамтамасыз ету;

Қазақстан Республикасының əуежайларында коммерциялық емес мақсаттарда техникалық 
қонуды жүзеге асыра отырып, Қазақстан Республикасының əуе кеңістігі арқылы транзиттік 
ұшып өтуді жүзеге асыратын жəне халықаралық бағыттар бойынша авиатасымалдарға қызмет 
көрсетуді қоспағанда, авиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету;

Қазақстан Республикасының əуежайларында коммерциялық емес мақсаттарда техникалық 
қонуды жүзеге асыра отырып, Қазақстан Республикасының əуе кеңістігі арқылы транзиттік 
ұшып өтуді жүзеге асыратын жəне халықаралық бағыттар бойынша авиатасымалдарға қызмет 
көрсетуді қоспағанда, қонатын əуежайда өңдеуге (тиеуге жəне/немесе түсіруге) жататын жүктер 
(пошталар) болған жағдайда, жолаушылар тасымалдайтын əуе кемесіне қонғаннан кейін үш 
сағаттан жəне жүк тасымалдайтын жəне жүк-жолаушылар тасымалдайтын əуе кемелерінің 
сертификатталған түрлері үшін алты сағаттан астам тұрақ орнын беру;

халықаралық бағыттарды қоспағанда, əуе кемесіне базалық əуеайлақта тұрақ орнын беру.».
2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополиялар-

ды реттеу, бəсекелестікті жəне тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

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 көшірмесін ресми жариялау жəне 
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне 
қосу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интернет-ре-
сурсында орналастыруды;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен 
кейін он жұмыс күн ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Заң 
департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың 
орындалуы туралы мəліметтер ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының Ұлттық 
экономика министрі Т. СҮЛЕЙМЕНОВ

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары-
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрi
_____________ А. Мырзахметов
2017 жылғы 5 қазан 

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Инвестициялар жəне даму министрі
________________ Ж. Қасымбек
2017 жылғы 5 қазан 

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Энергетика министрі
________________ Қ. Бозымбаев
2017 жылғы 3 қазан 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 20 қа-
занда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15909 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА 
МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 21 қыркүйек         №335       Астана қаласы
 

«Қуаттылығы аз табиғи монополиялар субъектілерінің 
қызметін оңайлатылған мемлекеттік реттеу қағидаларын 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрінің 2014 жылғы 29 желтоқсандағы №176 

бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

бұйырамын: 
«Қуаттылығы аз табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін оңайлатылған мемлекеттік 

реттеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 
2014 жылғы 29 желтоқсандағы №176 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде №10512 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 
жылғы 1 сəуірде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:
«Табиғи монополиялар туралы» 1998 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 

15-бабының 3-тармағына сəйкес бұйырамын:
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қуаттылығы аз табиғи монополиялар субъектілерінің 

қызметін оңайлатылған мемлекеттік реттеу қағидаларында:
1, 2 жəне 3-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қуаттылығы аз табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін оңайлатылған 

мемлекеттік реттеу қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) «Табиғи монополиялар туралы» 
1998 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан əрі – Заң) 15-бабының 
3-тармағына сəйкес əзірленді жəне қуаттылығы аз табиғи монополиялар субъектілерінің 
қызметін мемлекеттік реттеудің оңайлатылған тəртібін айқындайды.

Қағидалар іске асырудың мынадай кезеңдерін көздейді:
1) тарифтердің (бағалардың, алымдар мөлшерлемелерінің) жəне тарифтік сметалардың 

жобаларын бекітуге өтінім ұсыну;
2) тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) жəне тарифтік сметаларды бекіту;
3) шығындарды қалыптастырудың ерекше тəртібі;
4) түзетулерді ескере отырып, тарифтік сметаны бекіту;
5) тарифтік сметаны орындау туралы есепті ұсыну.
2. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
қуаттылығы аз табиғи монополия субъектісі – мынадай:
жалпы белгіленген қуаттылығы жиырма Гкал/сағатты қоса алғанға дейінгі жылыту 

қазандықтарынан жылу энергиясын өндіру, беру, тарату жəне (немесе) онымен жабдықтау жөніндегі;
көлемi жылына бес жүз мың текше метрге дейiн сумен жабдықтау жəне (немесе) су бұру;
көлемі жылына отыз миллион текше метрге дейiн суғару үшін су беру жөніндегі;
əуежайда қызмет көрсетілген жолаушылар саны бір жылда үш жүз мың адамнан аз болған 

кезде əуежайлардың;
көлемі елу мың вагон/км-ге, вагон/сағатқа дейін болатын кірме жолдар саласындағы;
көлемі жылына жиырма бес миллион кВт.сағатқа дейін электр энергиясын беру жөніндегі 

көрсетілетін қызметтерді өткізуді жүзеге асыратын табиғи монополия субъектiсi.
Қуаттылығы аз табиғи монополия субъектісіне (бұдан əрі – субъект) кірісі күнтізбелік бір 

жыл ішінде табиғи монополия субъектісінің барлық реттеліп көрсетілетін қызметінен түсетін 
кірістің бес пайызынан аспайтын реттеліп көрсетілетін қызмет бойынша табиғи монополия 
субъектісі де жатады. Бұл ретте қалған реттеліп көрсетілетін қызметтер бойынша табиғи моно-
полия субъектісі қуаттылығы аз табиғи монополия субъектісіне жатпайды;

Лондон банкаралық нарығының мөлшерлемесі – жылдық пайыз ретінде көрсетілетін пайыз-
дарды есептеу кезеңінің бірінші күніне құны бойынша (немесе пайыздарды төлеу күніне құны 
бойынша пайыздарды есептеудің бастапқы кезеңі жағдайында не пайыздарды есептеудің 
осындай кезеңі күні, не пайыздық есептеудің алдындағы күні) алты айлық бір валюталық де-
позиттер бойынша Лондон банкаралық нарығындағы ұсыныс мөлшерлемесі;

негізсіз алынған кіріс – уəкілетті органның ведомствосы бекіткен тарифтің (бағаның, алым 
мөлшерлемесінің) деңгейінен немесе оның шекті деңгейінен асатын құн бойынша ақы алу жəне 
(немесе) тарифтік сметада көзделген амортизациялық аударымдар қаражатын мақсатқа сай 
пайдаланбау, тарифтік сметаның шығын баптарын уəкілетті органның ведомствосы бекіткен 
мөлшерден бес пайыздан астамға орындамау нəтижесінде субъекті алған қосымша кіріс;

уəкілетті органның ведомствосы – табиғи монополиялар салаларындағы басшылықты 
жүзеге асыратын мемлекеттік органның ведомствосы;

тарифті (бағаны, алым мөлшерлемесін) бекітуге арналған өтінім – субъектінің уəкілетті 
органның ведомствосына реттеліп көрсетілетін қызметтерге арналған тарифтерді (бағаларды, 
алымдар мөлшерлемелерін) бекіту туралы жазбаша өтініші;

тарифтің (бағаның, алым мөлшерлемесінің) шығын бөлігіне енгізілетін шығындардың 
түрлерін шектеу – тарифті (бағаны, алым мөлшерлемесін) бекіту кезінде ескерілмейтін 
шығындардың тізбесін анықтау;

шығыстардың деңгейін шектеу – белгіленген жəне (немесе) бекітілген нормалар, нор-
мативтер, стандарттар жəне лимиттер негізінде тарифте (бағада, алым мөлшерлемесінде) 
ескерілетін шығындар деңгейінің шегін белгілеу.

3. Субъектілер реттелiп көрсетiлетiн қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) тарифтердi 
(бағаларды, алым мөлшерлемелерін), тарифтік сметаларды алдыңғы күнтізбелік жылдағы 
факт бойынша тұтынушылық бағалар индексінен аспайтын шамаға жылына бір рет дербес 
өзгертуге құқылы.

Тариф (баға, алым мөлшерлемесі), тарифтік смета осылайша өзгерген жағдайда субъекті 
уəкілетті органның ведомствосын тарифті (бағаны, алым мөлшерлемесін), тарифтік сме-
таны өзгерту күнінен бастап күнтізбелік бес күннен кешіктірмей тарифтің (бағаның, алым 
мөлшерлемесінің), тарифтік сметаның өзгеру себептерін көрсететін ақпаратты бере отырып 
хабардар етеді.

Бұл ретте, тарифтік сметадағы шығындардың деңгейлерінің өзгерістері Қағидалардың 
4-тарауының талаптарына сəйкес түзетілді.

Осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген жағдайда субъект өзгерткен реттеліп көрсетілетін 
қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) арналған тариф (баға, алым мөлшерлемесі), тарифтік 
смета тиісінше реттеліп көрсетілетін қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) арналған тариф 
(баға, алым мөлшерлемесі) жəне тарифтік смета болып табылады.

Реттеліп көрсетілетін қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) тарифті (бағаны, алым 
мөлшерлемесін), тарифтік сметаны тұтыну бағаларының индексінен асып түсетін шамаға 
өзгерту қажет болған кезде, субъект уəкілетті органның ведомствосына тарифті (бағаны, 
алым мөлшерлемесін), тарифтік сметаны Қағидаларда белгіленген тəртіппен қайта қарау үшін 
оны қолданысқа енгізгенге дейін күнтізбелік алпыс күннен кешіктірмей өтініммен жүгінеді.»;

17-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«17. Жаңа тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) жəне тарифтік сметалар-

ды қолданысқа енгізу тарифтер (бағалар, алымдар мөлшерлемелері) бекітілген айдан кейінгі 
екінші айдың бірінші күнінен бастап жүзеге асырылады.»;

18-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«18. Табиғи монополия субъектісі тарифтердің (бағалардың, алымдар мөлшерлемелерінің) 

өзгергені туралы ақпаратты тұтынушылардың назарына табиғи монополия субъектісі өз 
қызметін жүзеге асыратын əкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында таратылатын бұқаралық 
ақпарат құралдарында осы ақпаратты орналастыру арқылы олар қолданысқа енгізілгенге 
дейін күнтізбелік үш күннен кешіктірмей жеткізеді.»;

37-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«37. Субъекті тарифтiк сметаны орындау туралы есепке өткен күнтiзбелiк жылдың мына 

материалдарын:
1) осы Қағидаларға 2-қосымшада көрсетiлген кестенi қоса бере отырып, тарифтiк сметаны 

орындамау себептерiн түсiндiрумен бірге оны орындау туралы түсiндiрме жазбаны;
2) Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10641 болып тiркелген 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 27 ақпандағы № 143 бұйрығымен 
бекітілген нысан бойынша пайдалар мен шығындар туралы есепті; 

3) ағымдағы, күрделi жөндеулер мен басқа жөндеу-қалпына келтiру жұмыстарына 
бағытталған шығын сметаларын iске асыру туралы мəлiметтердi;

4) тарифтік смета бойынша нақты шығындарды растайтын басқа да материалдарды 
қоса ұсынады.»;

39-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«39. Уəкiлеттi органның ведомствосы тұтынушылардың арыздары, шағымдары, бұқаралық 

ақпарат құралдарының материалдары, мемлекеттiк органдардың өтiнiштерi бойынша жəне өз 
бастамасымен табиғи монополиялар туралы заңнаманы бұзушылықтарды бекiтiлген тарифтiк 
сметаны орындамау, сол сияқты тарифтiк сметаны орындау туралы жобаны жəне (немесе) 
есептi ұсынбау бөлiгiнде анықтап, мына іс-қимылдардың бірін қабылдау мүмкіндігін қарайды:

1) қолданыстағы тарифтiк сметаға өзгерiс енгiзуге бастамашылық жасау;
2) табиғи монополия субъектісіне Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына 

сəйкес ден қою шараларын қолдану;
3) уақытша өтемдік тариф белгілеу.».
2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополиялар-

ды реттеу, бəсекелестікті жəне тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қағаз 

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

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интернет-ре-
сурсында орналастыруды;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 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 Республика сының 
Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының Ұлттық 
экономика министрі Т.СҮЛЕЙМЕНОВ

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Инвестициялар жəне даму министрі
________________ Ж. Қасымбек
2017 жылғы 9 қазан 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 1 қа-
рашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15956 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 25 қыркүйек        №341         Астана қаласы

«Табиғи монополияларды реттеу саласындағы мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 
2015 жылғы 27 сәуірдегі № 362 бұйрығына өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы

бұйырамын:
1. «Табиғи монополияларды реттеу саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 

регламенттерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 
жылғы 27 сəуірдегі №362 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде №11214 болып тіркелген, 2015 жылғы 22 маусымда «Əділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1-тармақта:
6), 8) жəне 9) тармақшалар алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 7-1) тармақшамен толықтырылсын:
«7-1) осы бұйрыққа 7-1-қосымшаға сəйкес «Табиғи монополиялар субъектiлерiн Мемлекеттiк 

тiркелiмге енгiзу жəне одан шығару;»;
осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес 7-1-қосымшамен толықтырылсын.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополиялар-
ды реттеу, бəсекелестікті жəне тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген 

күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесін қазақ 
жəне орыс тілдерінде ресми жариялауға мерзімді баспасөз басылымдарына, сондай-ақ рес-
ми жариялау жəне Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкіне қосу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интернет-
ресурсына орналастыруды;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасының 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 вице-министріне жүктелсін. 

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

Қазақстан Республикасының Ұлттық 
экономика министрі Т.СҮЛЕЙМЕНОВ

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 
2017 жылғы 25 қыркүйектегі №341 бұйрығына қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 
2015 жылғы 27 сəуірдегі №362 бұйрығына 7-1-қосымша

«Табиғи монополиялар субъектiлерiн Мемлекеттік тіркелімге енгізу жəне одан 
шығару» мемлекеттік көрсетілетін қызметінің регламенті

1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Табиғи монополиялар субъектiлерiн Мемлекеттік тіркелімге енгізу жəне одан шығару» 

мемлекеттік көрсетілетін қызметінің регламенті (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет) 
Министрліктің Табиғи монополияларды реттеу, бəсекелестікті жəне тұтынушылардың 
құқықтарын қорғау комитеті жəне оның аумақтық органдары (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
беруші) Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 20 наурыздағы 
№ 245 бұйрығымен бекітілген Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 11019 болып тіркелген «Табиғи монополиялар субъектiлерiн Мемлекеттік тіркелімге енгізу 
жəне одан шығару» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына (бұдан əрі – Стандарт) 
сəйкес көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру көрсетілетін 
қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсетудің нысаны: электрондық жəне қағаз түрінде.
3. Мемлекеттік қызметті көрсетудің нəтижесі – табиғи монополиялар субъектiлерiн 

Мемлекеттiк тiркелiмге енгiзу жəне одан шығару туралы хат не Стандарттың 10-тармағында 
көзделген негіздер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы электрондық 
нысандағы уəжді жауап.

Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін ұсынудың нысаны: қағаз түрінде.
2-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің 

құрылымдық бөлімшелері (жұмыскерлері) іс-қимылының тəртібін сипаттау
4. Мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рəсімді (іс-қимылды) бастауға көрсетілетін 

қызметті алушының (не уəкілетті өкілдің өкілеттерді растайтын құжат бойынша, заңды тұлғаның 
нотариалдық куəландырылған сенімхат бойынша) Стандартқа қосымшаға сəйкес нысандағы 
өтінішінің болуы негіз болып табылады.

Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген 
тізбеге сəйкес құжаттардың топтамасын толық ұсынбаған жəне (немесе) қолданылу мерзімі 
өткен құжаттарды ұсынған жағдайларда, көрсетілетін қызметті беруші өтінішті қабылдаудан 
бас тартады.

5. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінің құрамына кіретін рəсімдердің (іс-қимылдардың) 
мазмұны, олардың орындалу ұзақтығы:

1-іс-қимыл – көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесіне келіп түскен мемлекеттік көрсетілетін 
қызметті алуға өтінішті тіркеуді көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің қызметкері түскен 
күні жүргізеді;

орындалу ұзақтығы – 15 (он бес) минут.
2-іс-қимыл – көрсетілетін қызметті беруші басшысының көрсетілетін қызметті алушының 

құжаттарын қарауы жəне көрсетілетін қызметті беруші басшысының орынбасарына (-лары-
на) қарауға беруі;

орындалу ұзақтығы – 20 (жиырма) минут.
3-іс-қимыл – көрсетілетін қызметті берушінің басшысы орынбасарының (-ларының) 

көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын қарауы жəне көрсетілетін қызметті беруші 
басқармасының басшысына (-ларына) орындауға беруі;

орындалу ұзақтығы – 20 (жиырма) минут.
4-іс-қимыл – көрсетілетін қызметті берушінің басқармасы басшысының (-ларының) 

көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын қарауы жəне көрсетілетін қызметті беруші 
басқармасының жұмыскеріне орындауға беруі;

орындалу ұзақтығы – 20 (жиырма) минут.
5-іс-қимыл – көрсетілетін қызметті берушінің басқармасы жұмыскерінің көрсетілетін қызметті 

алушының құжаттарын қарауы, табиғи монополиялар субъектiсiн Мемлекеттiк тiркелiмге 
енгiзу немесе одан шығару туралы хатты не Стандарттың 10-тармағында көзделген негіздер 
бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы электрондық нысандағы уəжді 
жауапты дайындауы;

орындалу ұзақтығы – күнтізбелік 15 (он бес) күн.
Оның ішінде, көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық басқармасы жұмыскерлерінің 

көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын қарауы, табиғи монополиялар субъектiсiн 
Мемлекеттiк тiркелiмге енгiзу жəне одан шығару туралы қорытындыны не Стандарттың 
10-тармағында көзделген негіздер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту ту-
ралы электрондық нысандағы уəжді жауапты дайындауы;

орындалу ұзақтығы – күнтізбелік 10 (он) күн.
6-іс-қимыл – көрсетілетін қызметті берушінің басқарма басшысының табиғи монополиялар 

субъектiлерiн Мемлекеттiк тiркелiмге енгiзу жəне одан шығару туралы хатты не Стандарттың 
10-тармағында көзделген негіздер бойынша электрондық нысандағы мемлекеттік қызметті 
көрсетуден бас тарту туралы уəжді жауапты келісуі;

орындалу ұзақтығы – күнтізбелік 4 (төрт) күн.
7-іс-қимыл – көрсетілетін қызметті беруші басқармасының басшысы орынбасарының табиғи 

монополиялар субъектiсiн Мемлекеттiк тiркелiмге енгiзу жəне одан шығару туралы хатты не 
Стандарттың 10-тармағында көзделген негіздер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден 
бас тарту туралы электрондық нысандағы уəжді жауапты келісуі;

орындалу ұзақтығы – күнтізбелік 5 (бес) күн.
8-іс-қимыл – көрсетілетін қызметті беруші басшысының табиғи монополиялар субъектiсiн 

Мемлекеттiк тiркелiмге енгiзу жəне одан шығару туралы хатқа не Стандарттың 10-тармағында 
көзделген негіздер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы электрондық 
нысандағы уəжді жауапқа қол қоюы;

орындалу ұзақтығы – күнтізбелік 5 (бес) күн.
9-іс-қимыл – көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі қызметкерінің табиғи монополиялар 

субъектiлерiн Мемлекеттiк тiркелiмге енгiзу жəне одан шығару туралы көрсетілетін қызметті 
берушінің ЭЦҚ-мен куəландырылған электрондық құжат нысанында ресімделген жəне басып 
шығарылған хатты не Стандарттың 10-тармағында көзделген негіздер бойынша мемлекеттік 
қызметті көрсетуден бас тарту туралы электрондық нысандағы уəжді жауапты жіберуі;

орындалу ұзақтығы – күнтізбелік 1 (бір) күн.
Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
табиғи монополиялар субъектiсiн Мемлекеттiк тiркелiмге енгiзу жəне одан шығару тура-

лы хат не Стандарттың 10-тармағында көзделген негіздер бойынша мемлекеттік қызметті 
көрсетуден бас тарту туралы электрондық нысандағы уəжді жауапты жолдау – күнтізбелік 
30 (отыз) күн.

6. Мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рəсімнің (іс-қимылдың) нəтижесі мынадай рəсімді 
(іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болады:

1) кіріс нөмірі бар тіркелген өтініш;
2) таныстырылған жəне басшы қойған қарар;
3) таныстырылған жəне басшының орынбасары қойған қарар;
4) құжаттарды басқарма басшысының қарауы жəне басқарма жұмыскеріне орындауға беруі;
5) ұсынылған құжаттарды толықтығы мен анықтығына қарау;
6) мемлекеттік қызметті көрсетудің нəтижесі:
табиғи монополиялар субъектiсiн Мемлекеттiк тiркелiмге енгiзу жəне одан шығару;
мемлекеттік қызметті көрсетудің қол қойылған шешімі;
мемлекеттік қызметті көрсетудің тіркелген хаты.
3-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің 

құрылымдық бөлімшелерінің (жұмыскерлерінің) өзара іс-қимылы тəртібін сипаттау
7. Мемлекеттік қызметті көрсету процесіне қатысатын көрсетілетін қызметті берушінің 

құрылымдық бөлімшелерінің (жұмыскерлерінің) тізбесі:
1) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің жұмыскері;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3) көрсетілетін қызметті беруші басшысының орынбасары;
4) көрсетілетін қызметті беруші басқармасының басшысы;
5) көрсетілетін қызметті беруші басқармасының жұмыскері;
6) көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшесінің жұмыскері.
Əрбір рəсімнен (іс-қимылдан) өту рəсімдері (іс-қимылдары) ретінің сипаттамасы осы 

Регламентке қосымшада көрсетілген.
4-тарау. Өзге де көрсетілетін қызметті берушілермен өзара іс-қимыл тəртібін, 

сондай-ақ мемлекеттік қызметті көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді пайдалану 
тəртібін сипаттау

8. Көрсетілетін қызметті берушіге жүгіну тəртібінің сипаты, көрсетілетін қызметті алушының 
өтінішін өңдеудің ұзақтығы:

мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін 
қызметті берушінің кеңсесі арқылы өтініш береді;

жұмыс кестесі Стандарттың 8-тармағында көрсетілген;
мемлекеттік көрсетілетін қызмет Стандарттың 4-тармағында белгіленген мерзімде 

көрсетіледі.
9. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің рəсімдерінің 

(іс-қимылдарының), құрылымдық бөлімшелерінің (жұмыскерлерінің) өзара іс-қимылдары 
кезектілігінің егжей-тегжейлі сипаты, сондай-ақ мемлекеттік қызметті көрсету процесінде 
ақпараттық жүйелерді пайдалану сипаты осы Регламентке қосымшаға сəйкес мемлекеттік 
қызметті көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығында көрсетіледі. Мемлекеттік қызметті 
көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы көрсетілетін қызметті берушінің интернет ре-
сурсына орналастырылады.

«Табиғи монополиялар субъектiлерiн Мемлекеттік тіркелімге енгізу 
жəне одан шығару» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне

қосымша

«Табиғи монополиялар субъектiлерiн Мемлекеттік тіркелімге енгізу жəне одан шығару»

мемлекеттік қызметін көрсетудің бизнес-процестері анықтамалығы

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 10 қа-
занда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15868 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ СТАТИСТИКА 

КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 12 қазан           №145         Астана қаласы

Өнімдерге және импортқа салынатын салықтарды есепке 
алу 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 Өнімдерге жəне импортқа салынатын салықтарды 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 тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесінің «Республикалық құқықтық 
ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына 
ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкіне енгізу үшін 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-рес урсында 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

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қаржы министрі
________________ Б. Сұлтанов
2017 жылғы 19 қазан 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті
төрағасының 2017 жылғы 12 қазандағы №145 бұйрығымен бекітілді

Өнімдерге жəне импортқа салынатын салықтарды есепке алу əдістемесі
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Өнімдерге жəне импортқа салынатын салықтарды есепке алу əдістемесі (бұдан əрі – 
Əдістеме) халықаралық стандарттарға сəйкес қалыптыстырылатын жəне «Мемлекеттік ста-
тистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңына (бұдан əрі 
– Заң) сəйкес бекітілетін статистикалық əдіснамаға жатады.

2. Осы Əдістеме Халықаралық Валюта Қоры, Экономикалық ынтымақтастық жəне даму 
ұйымы, Еуропалық қоғамдастықтардың Статистикалық бюросы, Біріккен Ұлттар Ұйымы жəне 
Дүниежүзілік Банк дайындаған 2008 жылғы Ұлттық шоттар жүйесіне (бұдан əрі – ҰШЖ 2008) 
сəйкес өнімдерге жəне импортқа салынатын салықтарды есепке алу үшін арналады.

3. Əдістемені жалпы ішкі өнімді есептеуді жүргізу кезінде Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігінің Статистика комитеті қолданады.

4. Өнімдерге жəне импортқа салынатын салықтарды есепке алу үшін:
1) ресми статистикалық ақпарат;
2) əкімшілік дереккөздердің əкімшілік деректері ақпараттық қор болып табылады.
2-тарау. 2008 жылғы Ұлттық шоттар жүйесінде өнімдерге жəне импортқа салына-

тын салықтарды жіктеу жəне көрсету
5. Салықтарды жіктеу:
1) өнімдерге салынатын салықтарды:
қосылған құн салықтарын (бұдан əрі – ҚҚС);
ҚҚС қоспағанда импортқа салынатын салықтар жəне баждарды;
экспортқа салынатын салықтарды;
ҚҚС, импорт пен экспортқа салынатын салықтарды қоспағанда өнімдерге салынатын 

салықтарды;
2) өндіріске салынатын басқа да салықтарды қамтиды.
6. Өнімдерге жəне импортқа салынатын салықтардың тізбесі осы Əдістемеге 1-қосымшада 

келтірілген.
7. Өнімдерге салынатын салықтар тауарлар мен көрсетілетін қызметтерге салынатын 

салықтарды қамтиды жəне олар:
тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді өндіру;
сату немесе импорт;
экспорт немесе жалға беру;
трансферт ретінде беру;
басқа бірліктерге жеткізу;
жеке тұтыну немесе жинақтау үшін пайдаланылған сəтте төлеуге жатады.
8. Салықтық міндеттеменің туындауына алып келетін тиісті қызмет түрлері, операция-

лар немесе оқиғаларды жүзеге асыру кезінде салықтар есептеу əдісі бойынша көрсетіледі.
9. Салықты көрсету уақыты салықтық міндеттеменің туындау сəтіне сəйкес келеді. Өнімді 

сатуға, трансфертке немесе пайдалануға салынатын салық сату, трансферт немесе пайда-
лану сəтінде шоттарда көрсетіледі.

10. Салықтарды өлшеу төленбеген салықтық міндеттемелерді есепке алмағанда, нақты 
төленген салықтармен ғана шектеледі. Нақты салықтық төлемдер есептеулер əдісі негізінде 
салықтық міндеттемелердің туындауы нəтижесінде тіркеледі.

3-тарау. Тұрақты бағаларда өнімдерге жəне импортқа 
салынатын салықтарды есептеу

11. Тұрақты бағаларда салықты есептеу ҚҚС, акциздер, кедендік төлемдер, мұнай секторы 
ұйымдарынан экспортқа салынатын рента салығы жəне өнімдерге салынатын өзге де салық 
түрлері бойынша жүргізіледі.

12. ҚҚС тұрақты бағаларда есептеу ҚҚС туындататын ҰШЖ 2008 компоненттеріне 
негізделеді: үй шаруашылықтарының түпкілікті тұтынуға жұмсаған шығыстары, негізгі 
капиталдың жалпы қорланымы, аралық тұтыну.

13. Тұрақты бағаларда ҚҚС есептеу келесі түрде жүргізіледі:
1) ҚҚС сомасы осы Əдістемеге 2-қосымшаға сəйкес «Ресурстар-Пайдалану» кестесінің 

компоненттеріне сəйкес бөлінеді.
2) Тұрақты бағаларда ҚҚС үй шаруашылықтарының түпкілікті тұтынуға жұмсаған 

шығыстары, негізгі капиталдың жалпы қорланымы (бұдан əрі – НКЖҚ) жəне аралық тұтынуы 
тауарлардың əрбір топтарын сəйкес баға индекстері арқылы дефляторлау жолымен келесі 
формула бойынша есептеледі:

 ,                              (1)
мұндағы:

 – тұрақты бағалардағы тиісті ҚҚС (базистік кезең бағасындағы ағымдағы кезең);

 – ағымдағы кезеңдегі тиісті ҚҚС;
d – дефлятор.
Дефлятор ретінде:
түпкілікті тұтынуға жұмсалған шығыстар үшін – тұтыну бағаларының индекстері;
НКЖҚ үшін – өндірушілер бағаларының, импорттық түсімдер бағаларының жəне тұтыну 

бағаларының индекстері;
аралық тұтыну үшін – өндірушілер бағаларының, тұтыну бағаларының индекстері пай-

даланылады;
3) ҚҚС нақты көлем индексі үй шаруашылықтарының түпкілікті тұтынуға жұмсаған 

шығыстары, НКЖҚ жəне аралық тұтыну бойынша келесі формуламен есептеледі:

 ,                                (2)
мұндағы:

 – тиісті ҚҚС нақты көлем индексі;

 – тұрақты бағалардағы тиісті ҚҚС (базистік кезең бағасындағы ағымдағы кезең);

 – базистік кезеңдегі тиісті ҚҚС.
4) ҚҚС салмақталған нақты көлем индексі базалық кезең құрылымы бойынша есептеледі.
5) Алдыңғы кезеңдегі ҚҚС-ты салмақталған нақты көлем индексімен формула бойынша 

экстраполяциялау:

 ,               (3)
мұндағы:

 – тұрақты бағалардағы ҚҚС (базистік кезең бағасындағы ағымдағы кезең);

 – базистік кезеңдегі ҚҚС;

 – ҚҚС салмақталған нақты көлем индексі.
14. Тұрақты бағаларда акциздерді есептеу келесі формула бойынша ағымдағы кезеңдегі 

акциздерді мөлшерлемелердің өзгеру индексіне дефляторлау əдісімен жүргізіледі:

 ,                     (4)
мұндағы:

 – тұрақты бағалардағы акциздер (базистік кезең бағасындағы ағымдағы кезең);

 – ағымдағы кезеңдегі акциздер;
СӨИ – салық мөлшерлемесінің өзгеру индексі.
Салық мөлшерлемесінің өзгеру индексінің есептелуі келесі формула бойынша жүзеге 

асырылады:

 ,                (5)
мұндағы:
СӨИ – салық мөлшерлемесінің өзгеру индексі;
ТСМ – t жəне t-1 кезеңіндегі тауар тобына салық мөлшерлемесі.
15. Тұрақты бағаларда кедендік төлемдерді есептеу ағымдағы кезеңдегі кедендік 

төлемдерді экспорттық жеткізілімдер мен импорттық түсімдердің баға индекстерімен дефля-
торлау арқылы жүзеге асырылады: 

 ,                    (6)
мұндағы:

 – тұрақты бағалардағы кедендік төлемдер (базистік кезең бағасындағы ағымдағы 
кезең);

 – ағымдағы кезеңдегі кедендік төлемдер;
БИЭИ – экспорттық жеткізілімдердің баға индексі (импорттық түсімдердің).
16. Тұрақты бағаларда мұнай секторы ұйымдарынан экспортқа салынатын рента салығы:
1) экспорттық жеткізілімдердің баға индексінің көмегімен дефляторлау арқылы есептеледі:

 ,                    (7)
мұндағы:

 – тұрақты бағаларда мұнай секторы ұйымдарынан экспортқа салынатын рента 
салығының көлемі (базистік кезең бағасындағы ағымдағы кезең);

 – ағымдағы кезеңде мұнай секторы ұйымдарынан экспортқа салынатын рента 
салығының көлемі;

БИЭ – экспорттық жеткізілімдердің баға индексі.
2) экспортқа салынатын рента салығының сомасын шикі мұнай экспортының нақты көлем 

индексіне экстраполяциялау арқылы есептеледі:

 , (8)
мұндағы:

 – тұрақты бағаларда мұнай секторы ұйымдарынан экспортқа салынатын рента 
салығының көлемі (базистік кезең бағасындағы ағымдағы кезең);

 – базистік кезеңдегі мұнай секторы ұйымдарынан экспортқа салынатын рента 
салығының көлемі;

Е – шикі мұнай экспортының нақты көлем индексі.
17. Өнімдерге салынатын өзге де салықтар тұрақты бағаларда тұтыну бағаларының сəйкес 

индекстерімен дефляторлау əдісі арқылы есептеледі.
18. Өнімдерге жəне импортқа салынатын салықтар бойынша нақты көлем индексін есептеу 

базалық кезеңнің құрылымы бойынша өнімдерге жəне импортқа салынатын салықтар түрлерін 
салмақтау жолымен жүзеге асырылады.

Өнімдерге жəне импортқа салынатын салықтарды
 есепке алу əдістемесіне 1-қосымша

Өнімдерге жəне импортқа салынатын салықтардың тізбесі 
1. ҚҚС;
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.

Өнімдерге жəне импортқа салынатын салықтарды 
есепке алу əдістемесіне 2-қосымша

«Ресурстар–Пайдалану» кестесінің компоненттері

Код Өнімнің атауы Аралық 
тұтыну

Үй 
шаруашылық-

тарының 
түпкілікті 
тұтынуға 
жұмсаған 

шығыстары

Негізгі 
капиталдың 

жалпы 
қорланымы

A
Ауыл, орман жəне балық 
шаруашылығы өнімдері 

B Кен өндіру өнеркəсібінің өнімдері 
C Өңдеу өнеркəсібінің өнімдері

D
Электр энергиясы, газ, бу жəне ауа 
баптау 

Е

Сумен жабдықтау; кəріз жүйесі, 
қалдықтарды жинау жəне жою бой-
ынша қызметтер 

F Құрылыс жұмыстары 

G

Көтерме жəне бөлшек сауда бойын-
ша қызметтер; автомобильдер мен 
мотоциклдерді жөндеу бойынша 
қызметтер 

H
Көлік, қойма шаруашылығының 
қызметтері 

I
Тұру жəне тамақтандыру бойынша 
қызметтер 

J
Ақпарат жəне байланыс бойынша 
қызметтер 

K Қаржы жəне сақтандыру қызметтері

L
Жылжымайтын мүлікпен жасалатын 
операциялар бойынша қызметтер

M
Кəсіби, ғылыми жəне техникалық 
қызметтер 

N
Əкімшілік жəне қосалқы қызмет 
көрсету саласындағы қызметтер

O

Мемлекеттік басқару жəне қорғаныс 
саласындағы қызметтер; міндетті 
əлеуметтік қамтамасыз ету бойынша 
қызметтер

P Білім беру саласындағы қызметтер 

Q

Денсаулық сақтау жəне халыққа 
қызмет көрсету саласындағы 
қызметтер 

R
Өнер, ойын-сауық жəне демалыс 
саласындағы қызметтер 

S Өзге де қызметтер 

T

Үй қызметшісін жалдайтын үй 
шаруашылықтарының қызметтері 
жəне өзі тұтыну үшін тауарлар 
мен қызметтерді өндіруі бойынша 
қызметтер 

U
Аумақтан тыс ұйымдар мен 
органдардың қызметтері

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 1 қа-
рашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15957 
болып енгізілді.

(Соңы. Басы 17-бетте) 
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(Соңы 20-бетте) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 12 сәуір               №153             Астана қаласы

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу, 

бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау 
комитеті туралы ережені бекіту және Қазақстан 

Республикасы Ұлттық экономика министрінің кейбір 
бұйрықтарының күші жойылды деп тану туралы

 «Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 
36-бабына жəне «Қазақстан Республикасы орталық атқарушы органдарының ведомстволары 
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 14 тамыздағы № 933 жəне «Қазақстан 
Республикасының Ұлттық экономика министрлігінің мəселелері» 2014 жылғы 24 қыркүйектегі 
№1011 қаулыларына сəйкес бұйырамын:

 1. Осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министр-
лігінің Табиғи монополияларды реттеу, бəсекелестікті жəне тұтынушылардың құқықтарын 
қорғау комитеті туралы ереже бекітілсін.

 2. Осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрінің кейбір бұйрықтарының күші жойылды деп танылсын.

 3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды рет-
теу, бəсекелестікті жəне тұтынушылардың құқықтарын комитеті Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың көшірмелерін баспа жəне электрондық түрде ресми жариялауға мерзімді 
баспа басылымдарына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіне енгізу үшін Республикалық құқықтық ақпарат орталығына жіберуді;

2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интернет-ре-
сурсында орналастыруды;

3) осы бұйрыққа қол қойылғаннан кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігінің Заң департаментіне осы тармақтың 1) жəне 2) тармақшаларында 
көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика вице-министріне жүктелсін.

5. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Ұлттық
экономика министрі Т. СҮЛЕЙМЕНОВ

 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2017 жылғы 12 сəуірдегі №153 бұйрығына 1-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің
Табиғи монополияларды реттеу, бəсекелестікті жəне тұтынушылардың құқықтарын 

қорғау комитеті туралы ереже
1-тарау. Жалпы ережелер

 1. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды рет-
теу, бəсекелестікті жəне тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті (бұдан əрі - Комитет) 
тиiстi тауар нарықтарында бəсекелестiктi қорғау жəне монополистік қызметтi шектеу сала-
сында, тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласында басшылықты, мемлекеттік монопо-
лия саласына жатқызылған қызметті бақылау мен реттеуді, сондай-ақ телекоммуникация 
жəне почта байланысы аясындағы, аэронавигация жəне əуежайлар қызметі аясындағы са-
лаларды қоспағанда, табиғи монополиялар салаларында реттеу мен бақылауды, сондай-ақ 
«Электр энергетикасы туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес энергия өндіруші 
жəне энергиямен жабдықтаушы ұйымдардың қызметін бақылау мен реттеуді жəне өзге де 
арнайы атқарушылық, рұқсат беру жəне бақылау функцияларын жүзеге асыратын Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік органы болып табылады.

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

 3. Комитет мемлекеттік мекеменің ұйымдық-құқықтық нысандағы заңды тұлға болып та-
былады, оның мемлекеттік тілде өз атауымен мөрі мен мөртабандары, белгіленген үлгідегі 
бланкілері, Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес қазынашылық органдарында 
шоттары бар.

 4. Комитет азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.
 5. Комитет мемлекет атынан, егер ол Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 

осыған уəкілетті болса, азаматтық-құқықтық қатынастар тарапы болуға құқығы бар.
 6. Комитет өз құзыретінің мəселелері бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында 

белгіленген тəртіппен Комитет төрағасының бұйрықтарымен жəне Қазақстан Республикасының 
заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін шешімдерді қабылдайды.

 7. Комитеттің құрылымы мен штат саны қолданыстағы заңнамаға сəйкес бекітіледі.
 8. Комитеттің заңды мекенжайы: 010000, Астана қаласы, «Есіл» ауданы, Мəңгілік ел көшесі, 

8-үй, 4-кіреберіс, «Министрліктер үйі» əкімшілік ғимараты.
 9. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономи-

ка министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу, бəсекелестікті жəне тұтынушылардың 
құқықтарын қорғау комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесі.

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

міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.
 Егер Комитетке заңнамалық актілермен табыс əкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы 

берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер республикалық бюджет кірісіне жіберіледі.
2. Комитеттің негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары мен міндеттемелері

13. Міндеттері:
1) телекоммуникация жəне почта байланысы, əуежайлар жəне аэронавигацияның көрсеті-

летін қызметтерін қоспағанда табиғи монополиялар салаларында жəне бəсекелестікті қорғау 
жəне монополистік қызметті шектеу саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыруға 
жəне іске асыруға қатысу;

 2) тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласында мемлекеттік саясатты іске асыру-
ды қамтамасыз ету жəне мемлекеттік органдардың тұтынушылардың құқықтарын қорғау 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ету жөніндегі қызметін сала-
аралық үйлестіруді жүзеге асыру. 

 14. Функциялары:
 1) телекоммуникация жəне почта байланысы, əуежайлар жəне аэронавигациялардың 

көрсетілетін қызметтерін қоспағанда, табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін бақылау 
жəне реттеуді; 

Қазақстан Республикасының бəсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасының сақталуына 
мемлекеттік бақылауды; 

2) тұтынушылар құқықтарын қорғау саласындағы, бəсекелестікті қорғау жəне монополистік 
қызметті шектеу саласындағы телекоммуникациялар жəне почта байланысы, əуежайлар жəне 
аэронавигацияның көрсетілетін қызметтерін қоспағанда, табиғи монополиялар салаларында, 
бəсекелестікті қорғау жəне монополистік қызметті шектеу саласындағы мемлекеттік саясатты 
жəне зерттеулер жүргізу, ақпараттық-ағартушылық жұмысты жəне тұтынушылар құқықтарын 
қорғау мəселелері бойынша халыққа консультациялық көмек көрсету бойынша мемлекеттік 
əлеуметтік тапсырысты қалыптастыру бойынша ұсыныстарды əзірлеу;

3) өз құзыреті шегінде халықаралық ынтымақтастықты жəне мемлекеттік органдар мен 
өзге ұйымдардың салааралық үйлестіруді жүзеге асыру;

 4) өз құзыреті шеңберінде нормативтік құқықтық жəне құқықтық актілерді əзірлеу, бекіту 
жəне келісу, сондай-ақ Комитет жанындағы консультативтік- кеңесші органдар қызметін 
ұйымдастыру; 

5) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өз құзыреті шеңберінде шешім 
қабылдау жəне норматитвік құқықтық актілерді ресми түсініктеме ұсыну;

6) Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне, «Табиғи монополиялар туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес нұсқамалар енгізу; 

7) өз құзыреті шегінде əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы істерді қозғау жəне қарау, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасының əкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодексінде 
белгіленген тəртіппен əкімшілік айыппұл салу; 

8) бір мəселе бойынша оннан астам тұтынушының құқықтары бұзылған жағдайларда 
тұтынушылардың айқындалмаған тобының құқықтарын қорғау мəселелері бойынша сотқа өз 
құзыреті шегінде жүгіну жəне талап-арыздар беру, сондай-ақ нарық субъектiсiн мəжбүрлеп 
бөлу немесе оның құрамынан құрылымдық бөлiмшелерi базасында бiр немесе бiрнеше заңды 
тұлғаларды бөлiп шығару туралы талап қою, сондай-ақ бəсекелестiкке қарсы келiсiмдер неме-
се келiсiлген iс-əрекеттер жасау салдарынан алған монополиялық кірісін алып қоюдан босату 
туралы өтiнiшхатпен жүгiну;

9) өз құзыретін жүзеге асыру үшін қажетті ақпаратты өз құзыреті шеңберінде сұрату 
жəне алу; 

10) табиғи монополиялар субъектілері ұсынатын қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) 
осы салалар шеңберінде реттеліп көрсетілетіндерге жатқызу мəніне талдау жүргізу; 

11) табиғи монополиялар субъектілерінің Мемлекеттік тіркелімін қалыптастыру жəне жүргізу;
12) табиғи монополиялар субъектілерінің тарифтер (бағалар, мөлшерлемелер, алымдар) 

жəне тарифтік сметалар жобаларына талдау жəне сараптама жүргізу мəселелері бойынша 
сараптамалық кеңесті құру; 

13) инвестициялық бағдарламаларды (жобаларды) орындау туралы табиғи монополиялар 
субъектілерінің ақпаратына талдау жүргізу; 

14) табиғи монополиялар саласына жатқызылатын тауарларға, жұмыстар мен көрсетілетін 
қызметтерге тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) қалыптастыру жəне бекіту 
тəртібі бөлігінде мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобасының тұжырымдамасын, концессиялық 
ұсынысты, мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобасының, оның ішінде концессиялық жобаның 
техникалық-экономикалық негіздемесін, мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобасының, оның 
ішінде концессиялық жобаның конкурстық құжаттамасын, мемлекеттік-жекешелік əріптестік 
шартының, оның ішінде концессия шартының жобасын, оның ішінде оларға өзгерістер жəне 
(немесе) толықтырулар енгізу кезінде келісу;

15) мемлекеттік басқарудың тиісті саласында (аясында) басшылықты жүзеге асыратын 
мемлекеттік органмен келісім бойынша табиғи монополиялар субъектілерінің инвестициялық 
бағдарламаларын (жобаларын) жобаларын қалыптастыру жəне бағалау, сондай-ақ оларды 
іске асыру тиімділігінің көрсеткіштерін бағалау əдістемесін əзірлеу; 

16) темір жол көлігі, электр жəне жылу энергетикасы , азаматтық авиация, порт қызметі 
саласындағы кемсітпейтін қол жетімділіктің техникалық жағдайларын айқындау; 

17) «Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында 
көзделген рұқсаттарды беру; 

18) табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтерінің (тауарлары-
ның, жұмыстарының) тізбесін əзірлеу; 

19) табиғи монополия субъектісінің реттеліп көрсетілетін қызметтерінің (тауарларының, 
жұмыстарының) тарифтерін (бағаларын, алымдар мөлшерлемелерін) немесе олардың 
шекті деңгейлерін бекіту кезінде шығындарды қалыптастырудың ерекше тəртібін əзірлеу 
жəне қолдану;

20) тұтынушыларға табиғи монополиялар субъектілерінің қызметтерді көрсету стандарт-
тарын əзірлеу;

21) тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) жəне тарифтік сметаларды 
оңайлатылған тəртіппен бекіту тəртібін əзірлеу; 

22) табиғи монополиялар субъектілерінің инвестициялық бағдарламаларын жəне 
инвестициялық жобаларын іске асыру тиімділігін мониторингілеу; 

23) табиғи монополиялар субъектілерінің тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлеме-
лерін) немесе олардың шекті деңгейлерін бекітуге арналған өтінімдерін қарау кезінде жария 
тыңдаулар өткізу;

24) табиғи монополиялар субъектiлерi үшін тарифтердің (бағалардың, алымдар мөлшер-
лемесінің) құрамына кіретін қолданысқа енгізілген активтердiң реттелетiн базасына арналған 
пайда (таза кіріс) мөлшерлемесін есептеу;

25) тағайындалатын оңалдыратын басқарушының кандидатурасын жəне табиғи монополия 
субъектісінің оңалдыру жоспарын келісу; 

26) Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген номенклатура бойынша өнімге, 
тауарларға, көрсетілетін қызметтерге бағаларды реттеу; 

27) ішкі нарықта тауарлық жəне сұйытылған мұнай газын көтерме саудада өткізуге шекті 
бағалардың деңгейін келісу; 

28) табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, 
жұмыстарына) тарифтік сметаларды бекіту; 

29) Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тəртіппен энергия өндіруші ұйымдар 
үшін жеке тариф бекіту; 

30) энергия өндіруші ұйымдармен инвестициялық шарт жасасу; 
31) энергиямен жабдықтау мақсатында электр энергиясын сатып алу қызметін жүзеге 

асыруға лицензиясы бар ұйымдардың тізілімін ресми интернет-ресурста жүргізу, орналастыру 
жəне он күн сайын жаңартып отыру;

32) лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде өтініш берушінің 
біліктілік талаптарына сəйкес келуін анықтау;

33) лицензиялар тізілімін жүргізу;
34) табиғи монополиялар туралы заңнаманы бұзу жəне кінəлі адамдарды жауапкершілікке 

тарту жағдайлары туралы бұқаралық ақпарат құралдары арқылы хабардар ету;
35) қуаттылығы аз мұнай өнімдерін өндірушілерді қоспағанда мұнай өнімдерін өндіруші-

лердің инвестициялық бағдарламаларын келісу; 
36) қосалқы (шунттаушы) электр беру желілері мен шағын станцияларды жобалау мен са-

луды жəне меншік нысанына қарамастан электр энергетикасы объектілерін жəне (немесе) оның 
жекелеген бөліктерін сатып алуды-сатуды, жалға немесе сенімгерлікпен басқаруға беруді келісу;

37) егер табиғи монополия субъектісінің иелігінен айыратын мүліктің немесе ағымдағы 
жылдың басындағы бухгалтерлік теңгерімде ескерілген, оған қатысты өзге де мəмілелер жаса-
латын мүлкінің теңгерімдік құны ағымдағы жылдың басындағы бухгалтерлік теңгерімге сəйкес 
оның активтерінің теңгерімдік құнының 0,05 пайызынан асатын болса, олар табиғи монополия 
субьектісінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтердің 
(бағалардың, алымдар ставкаларының) немесе олардың шекті деңгейлерінің өсуіне, 
тұтынушылармен жасасқан шарттардың бұзылуына, үздіксіз байланыстағы технологиялық 
жүйенің бұзылуына, ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің (өндірілетін тауарлардың, 
жұмыстардың) тоқтап қалуына не көлемінің едəуір кемуіне əкеп соқпайтын жағдайда осын-
дай іс-əрекетті жүргізетіні туралы хабарлама ұсынатын қуаттылығы аз табиғи монополиялар 
субъектілерін қоспағанда, табиғи монополия субъектісінің реттеліп көрсетілетін қызметтерінің 
(тауарларының, жұмыстарының) өндірісіне жəне ұсынылуына арналған мүлкін иеліктен айыруға 
жəне (немесе) оның мүлкіне қатысты өзге мəмілелер жасасуға келісу;

38) осы іс-əрекетті жүргізетіні туралы хабарлама беретін қуаттылығы аз табиғи монополи-
ялар субъектілерін қоспағанда, табиғи монополия субъектісінің тасымалдайтын немесе өзіне 
берілетін, өзінің тұтынуына арналмаған тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) 
сатып алуын келісу;

39) осы іс-қимылды өткізгені туралы хабарлама беретін, қуаттылығы аз табиғи монопо-
лиялар субъектілерін қоспағанда, табиғи монополия субъектісінің, мүлікті жалға алу шартын 
жасасу реттеліп көрсетілетін қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) арналғал тарифтердің 
(бағалардың, алымдар ставкаларының) немесе олардың шекті деңгейлерінің артуына, 
тұтынушылармен жасалған шарттардың бұзылуына, үздіксіз байланыстағы технологиялық 
жүйенің бұзылуына, ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, 
жұмыстардың) тоқтап қалуына не көлемінің елеулі кемуіне əкеп соқпаған жағдайда ағымдағы 
жылдың басындағы бухгалтерлік теңгерімде ескерілген теңгерімдік құны ағымдағы жылдың 
басындағы бухгалтерлік теңгерімге сəйкес оның активтерінің теңгерімдік құнынан 0,05 пайыз-
дан астам болатын реттеліп көрсетілетін қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) ұсыну үшін 
пайдаланылатын мүлікті жалға алуына келісу;

40) мемлекеттік монополия субъектілерінің Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік 
кодексінде белгіленген шектеулерді сақтауын бақылауды жүзеге асыру;

41) осы іс-қимылды жүргізетіні туралы хабарлама беретін қуаттылығы аз табиғи монопо-
лиялар субъектілерін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының жаңартылатын энергия көздерін 
пайдалануды қолдау саласындағы заңнамасына сəйкес жаңартылатын энергия көздерін қолдау 
жөніндегі қаржы-есеп айырысу орталығының қызметіне табиғи монополия субъектісінің қатысу 
жағдайларын қоспағанда, табиғи монополия субъектісінің акциялар (қатысу үлестерін) сатып 
алуын, сондай-ақ оның «Табиғи монополиялар жəне реттелетін нарықтар туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңымен рұқсат етілген қызметті жүзеге асыратын коммерциялық ұйымдарға 
өзге де нысандармен қатысуын келісу;

42) осы іс-əрекетті жүргізетіні туралы хабарлама беретін қуаттылығы аз табиғи монопо-
лиялар субъектілерін қоспағанда, табиғи монополия субъектісінің қайта ұйымдастырылуын 
жəне таратылуын келісу;

43) жеке немесе заңды тұлғалардың (немесе адамдар тобының) табиғи монополия 
субъектісінің жарғылық капиталындағы дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) 
оннан астам пайызын сатып алуы бойынша хабарламаны қарау:

44) магистральдық темір жол желілерінің операторы магистральдық жəне станциялық жол-
дармен кірме жолдарды жалғастырудан бас тартқан жағдайда шағымдарды қарау;

45) өз құзыреті шегінде энергия өндіруші жəне энергиямен жабдықтаушы ұйымдардың 
«Электр энергетикасы туралы» Қазақстан Республикасы Заңында көзделген талаптарды 
сақтауын бақылау;

46) реттеушi органдарға табиғи монополиялар субъектiлерiнiң табиғи монополиялар ту-
ралы заңнамасын бұзу белгiлерi туралы хабарлау жəне ақпарат немесе материалдар беру;

47) реттеушi органдармен бiрлесiп, нарық субъектiлерiнiң Қазақстан Республикасының 
табиғи монополиялар туралы заңнамасын бұзуының жолын кесу бойынша бiрлескен iс-
шаралар жүргiзуге қатысу;

48) табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтерді (тауарларды, 
жұмыстарды) тұтынушылармен жасалатын үлгі шарттарды əзірлеу;

49) жылу, электр желілік, газ таратушы жүйелерді дамыту жоспарларын, сондай-ақ қалалар, 
аудандар жəне облыстардың сумен жабдықтау жəне кəріз желілерін келісу;

50) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда тауар 
нарықтарында мемлекет реттейтін бағалар қолданылатын өнімдердің, тауарлар мен көрсеті-
летін қызметтердің номенклатурасы бойынша ұсыныстар əзірлеу;

51) табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарла-
рына, жұмыстарына) тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) немесе олардың 
шекті деңгейлерін жəне табиғи монополиялар субъектілерінің тарифтік сметаларын оларға 
белгіленген тəртіппен өзгертуге бастамашылық ету;

52) табиғи монополия субъектісінің реттелетін көрсетілетін қызметтеріне (тауарлары-
на, жұмыстарына) тарифтерді (бағаларды, алым мөлшерлемелерін) немесе олардың шекті 
деңгейлерін олардың құзыреті шеңберінде мемлекеттік органдар белгілеген сапаға қойылатын 
талаптарды ескере отырып бекіту;

53) реттеліп көрсетілетін коммуналдық қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) есепке 
алу аспаптарын сатып алуға жəне орнатуға төлемақы алу мөлшері мен тетігін белгіленген 
тəртіппен келісу;

54) реттеліп көрсетілетін коммуналдық қызметтерді есепке алу аспаптары жоқ тұтынушылар 
үшін реттеліп көрсетілетін коммуналдық қызметтерге төлем мөлшерін бекіту; 

55) тиісті мемлекеттік органмен бірлесіп тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлеме-
лерін) немесе олардың шекті деңгейлерін бекіту кезінде ескерілетін табиғи монополиялар 
субъектілерінің инвестициялық бағдарламаларын (жобаларын) бекіту;

56) табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарла-
рына, жұмыстарына) тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) немесе олардың 
шекті деңгейлерін есептеудің кемсітпеу əдістемелерін жəне мемлекеттік органдардың жəне 
табиғи монополия субъектілерінің орындауы үшін міндетті нормативтік құқықтық актілерді 
əзірлеу жəне қолдану;

57) табиғи монополиялар субъектілерінің реттелетін қызметтеріне тарифтерге (бағаларға, 
алым мөлшерлемелеріне) уақытша төмендету коэффициентін бекіту;

58) табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне уақытша 
өтемдік тарифті бекіту;

59) станциялық жолдар, электрмен жабдықтау объектілері, дабыл беру, байланыс, 
құрылғылар, жабдықтар, үйлер, құрылыстар, ғимараттардың жəне магистральдық теміржол 
желісінің жұмыс істеуі үшін технологиялық қажет өзге объектілердің тізбесін келісу;

60) мемлекеттік, жергілікті атқарушы органдардың бəсекелестікті шектеуге жəне (немесе) 
жоюға бағытталған актілерінің, əрекеттерінің (əрекетсіздіктерінің) жолын кесу;

61) Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар туралы заңнамасында көзделген 
бұзушылықтарды қоспағанда, тиісті тауар нарығында үстем немесе монополиялық жағдайды 
теріс пайдаланудың алдын алу жəне оны жою;

62) нарық субъектiлерiнiң бəсекелестiкке қарсы келiсiмдерiн жəне келiсiлген iс-əрекеттерiн, 
жосықсыз бəсекелестікті болдырмау жəне олардың жолын кесу;

63) Қазақстан Республикасының бəсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасының норма-
ларын қолдану туралы ақпаратты тарату жəне адал бəсекелестікті насихаттау;

64) тауар нарықтарында бəсекелестіктің жай-күйін талдауды жүзеге асыру;
65) үстем немесе монополиялық жағдайға ие нарық субъектiсi белгiлеген монополиялық 

жоғары (төмен), монопсониялық төмен бағаларды анықтау;
66) Қазақстан Республикасының бəсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасын бұзушылық 

фактілері бойынша нарық субъектілерінің, мемлекеттік, жергілікті атқарушы органдардың 
тергеп-тексерулер жүргізуі;

67) өз құзыреті шегінде құқық қорғау органдарымен өзара іс-қимыл, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен жедел іздестіру іс-шараларын жүргізу 
туралы құқық қорғау органдарына жүгіну;

68) жекелеген тауар нарықтарында бəсекелестіктің жай-күйі жəне монополиялық қызметті 
шектеу жөніндегі қабылданған шаралар туралы жылдық есепті дайындау, сондай-ақ оны өзінің 
интернет-ресурсында орналастыру;

69) мемлекеттік кəсіпорындарды, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) 
елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғаларды жəне олармен үлестес заңды 
тұлғаларды бəсекелес ортаға беру жөніндегі ұсыныстарды жəне акцияларының (жарғылық 
капиталға қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар жəне 
олармен үлестес заңды тұлғалар жүзеге асыратын қызмет түрлерінің тізбесін өзектендіру 
жөніндегі ұсыныстарды əзірлеу;

70) бəсекелестікті қорғау жəне монополиялық қызметті шектеу саласындағы жүргізілетін 
мемлекеттік саясаттың ақпараттық ашықтығын қамтамасыз ету, оның ішінде тоқсан сайын, 
есепті айдан кейінгі айдың он бесінен кешіктірмей, өзінің қызметі туралы мəліметті бұқаралық 
ақпарат құралдарына, оның ішінде өзінің интернет-ресурсына орналастыру;

71) мемлекеттiк кəсiпорындарды, акцияларының (үлестерiнiң) елу пайызынан астамы 
мемлекетке тиесiлi заңды тұлғаларды жəне олармен үлестес тұлғаларды құру Қазақстан 
Республикасының заңдарында тiкелей көзделген жағдайларды қоспағанда, оларды құруды 
алдын ала келiсу;

72) бəсекелестікті қорғау саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзушы-
лықтың анықталған фактілері туралы құқық қорғау органдарын хабардар ету;

73) бəсекелестікті қорғау саласындағы заңнамада белгіленген жағдайларда құқық қорғау 
органдарына тауар нарықтарындағы бəсекелестіктің жай-күйі туралы талдамалық ақпарат пен 
басқа да мониторингілер деректерін ұсыну;

74) өз құзыреті шегінде құқық қорғау органдарының сұрау салулары бойынша зерттеулер, 
сараптамалар жүргізу жəне Қазақстан Республикасының бəсекелестікті қорғау саласындағы 
заңнамасы мəселелері жөнінде қорытындылар беру;

75) құқық қорғау органдарының, олардың аумақтық бөлімшелерінің қаулылары мен сұрау са-
лулары бойынша Қазақстан Республикасының бəсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасын 
бұзушылықтарды тергеп-тексеру бойынша процестік əрекеттерге жəне іс-шараларға қатысу 
үшін өз қызметкерлерін сарапшы ретінде жіберу;

76) тиісті тауар нарықтарының шекарасын айқындау;
77) мыналардың:
экономикалық шоғырландыруды жүзеге асыру туралы өтінішхаттың;
мемлекеттiк кəсiпорындарды, акцияларының (үлестерiнiң) елу пайызынан астамы мем-

лекетке тиесiлi заңды тұлғаны жəне олармен үлестес тұлғаларды құру туралы өтінішхаттың 
нысандарын белгілеу жəне айқындау;

78) өз бастамасы бойынша не мүдделi тұлғаның өтiнiшi бойынша нұсқаманы (өзiнiң не-
месе аумақтық органның) қайта қарау, сондай-ақ Қазақстан Республикасының бəсекелестікті 
қорғау саласындағы заңнамасында белгiленген жағдайларда монополияға қарсы органның 
аумақтық органдары қабылдаған нұсқамаларды тексеру;

79) монополияға қарсы органның келісімімен құрылған мемлекеттiк кəсiпорындардың, 
акцияларының (үлестерiнiң) елу пайызынан астамы мемлекетке тиесiлi заңды тұлғаның жəне 
олармен үлестес тұлғалардың тізбесін тіркеу органдарына ұсыну;

80) нарық субъектілеріне Қазақстан Республикасының бəсекелестікті қорғау саласындағы 
заңнамасында көзделген жағдайларда мəмiлелердi (iс-əрекеттердi) жүзеге асыруға, нарық 
субъектiлерiн, сондай-ақ жылжымайтын мүлiкке құқықтарды мемлекеттiк тiркеуге, қайта тiркеуге 
алдын ала жазбаша келiсiм ұсыну;

81) мемлекеттік монополия субъектісі өндіретін жəне (немесе) өткізетін тауарларға баға 
сараптамасын жүргізу;

82) нарық субъектісінің, мемлекеттік, мемлекеттік жергілікті атқарушы органның лауазым-
ды адамына Қазақстан Республикасының бəсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасын 
бұзушылықтарға алып келуі мүмкін əрекетті (əрекетсіздікті) жасауға жол бермеу туралы жаз-
баша нысанда алдын ала ескерту жібереді;

83) мемлекеттік құпиялар жəне заңмен қорғалатын өзге құпия бар ақпаратты қоспағанда, 
тауар нарықтарындағы бəсекелестік жай-күйінің талдауын өзінің интернет-ресурсына ор-
наластыру; 

84) нарық субъектілерінің əрекеттерінде (əрекетсіздіктерінде) Қазақстан Республикасының 
бəсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасын бұзушылық белгілерінің болуы туралы ха-
барлама жолдау; 

85) Қазақстан Республикасының бəсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасын 
бұзушылықтарды тергеп-тексеру нəтижелері туралы ақпаратты, монополияға қарсы органның 
шешімін өзінің интернет-ресурсында орналастыру;

86) тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі 
бағыттары бойынша ұсыныстар əзірлеу;

87) тұтынушылар шағымдарының жартыжылдық, жылдық талдауын жəне тұтынушылардың 
құқықтарын қорғау мəселелері бойынша мемлекеттік органдардың қызметіне жыл сайынғы 
талдау жүргізу;

88) ведомствоның құзыреті шегінде стратегиялық, реттеу, іске асыру жəне бақылау-
қадағалау функцияларын жүзеге асыру жəне орталық атқарушы органның стратегиялық 
функцияларын орындауға қатысу;

89) тұтынушыларды ақпараттандыруды, оларға консультация беруді жəне оларды 
ағартуды жүзеге асыру;

90) тұтынушылардың құқықтарын қорғаудың жай-күйі туралы жылдық есепті дайындау;
91) тұтынушылардың құқықтарын қорғау мəселелері бойынша зерттеулер жүргізу, 

ақпараттық-ағартушылық жұмыс жəне халыққа консультациялық көмек көрсету жөніндегі 
мемлекеттік əлеуметтік тапсырысты іске асыру;

92) мемлекеттік органдармен, жеке жəне заңды тұлғалармен, үкіметтік ұйымдармен, 
тұтынушылардың қоғамдық ұйымдарымен реттелетін саладағы мəселелер бойынша өзара 
іс-əрекеттесу;

93) тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласында біліктілікті арттыруды жəне кадрларды 
қайта даярлауды ұйымдастыру жəне жүргізу;

94) тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласында мемлекеттік органдардың қызметін 
мониторингтеу жəне талдау жəне тұтынушылардың құқықтарын қорғау мəселелері бойынша 
мемлекеттік органдардың қызметін жетілдіру жөнінде Қазақстан Республикасының Үкіметіне 
ұсыныстар енгізу;

95) тұтынушылардың құқықтарын қорғау мəселелері бойынша жеке жəне заңды 
тұлғалардың өтініштерін қарау;

96) Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының анықталған бұзушылықтары 
туралы актілерді қабылдау; 

97) мемлекеттік органдар қабылдаған реттелетін саладағы Қазақстан Республикасының 
заңнамасын бұзатын олар қабылдаған актілердің күшін жою, өзгерту, сондай-ақ оларды 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес келтіру туралы ұсыныстар енгізу;

98) реттелетін саладағы мəселелер бойынша республикалық жəне өңірлік семинарларды, 
ғылыми-практикалық конференцияларды ұйымдастыруға жəне өткізуге, бюджетті, бухгалтерлік 
есепті жəне мемлекеттік сатып алуды жоспарлауға жəне орындауға қатысу;

99) өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының заңдары мен өзге де нормативтік 
құқықтық актілердің сақталуын қамтамасыз ету;

100) құзыреті шегінде жеке жəне заңды тұлғалардың қызметін бақылауды жəне қадағалауды 
жүзеге асыру;

101) адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қозғайтын нормативтік құқықтық 
актілерді қоспағанда, ведомствоның құзыретіне кіретін мəселелер бойынша жəне министрлік-
тердің актілерінде оларды бекіту бойынша тікелей құзыреті болған кезде нормативтік құқықтық 
актілерді бекіту;

102) тексеру жүргізу бойынша тəуекел дəрежесін бағалау өлшем шарттары, тексеру 
парақтарын əзірлеу;

103) реттейтін салаларда тəуекелдерін басқарудың бағалау жүйесін бекіту;
104) аумақтық бөлімшелердің ережелерін бекіту;
105) Қазақстан Республикасының кəсіпкерлік кодексінде, Қазақстан Республикасының өзге 

заңдарында, Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
актілерінде көзделген өзге өкілеттіктерді жүзеге асыру.

15. Құқықтары мен міндеттері:
1) өз құзыреті шегінде құқықтық актілерді шығару;
2) мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, олардың лауазымды адамдарынан қажетті 

ақпараттарды жəне материалдарды сұрату жəне алу;
3) өз құзыреті шегінде нормативтік құқықтық актілерді əзірлеу жөнінде ұсыныстар енгізу;
4) Комитеттің құзыретіне кіретін мəселелер бойынша семинарлар, конференциялар, 

дөңгелек үстелдер, байқаулар жəне өзге де іс-шаралар өткізу;
5) қызметтің жетекшілік ететін бағыттары бойынша консультативтік-кеңесші, алқалы ор-

гандар құру;
6) өз құзыретінің шегінде, оның ішінде бір мəселе бойынша оннан астам тұтынушының 

құқықтары бұзылған жағдайларда тұтынушылардың айқындалмаған тобының құқықтарын 
қорғау мəселелері бойынша сотқа жүгіну; 

7) өз құзыретінің шегінде халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыру;
8) өзінің өкілеттіктері мен функцияларының бір бөлігін аумақтық органдарға беру;
9) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген басқа да құқықтарды 

жүзеге асыру.
3-тарау. Комитеттің қызметін ұйымдастыру

16. Комитетке басшылықты Комитетке жүктелген міндеттерді орындауға жəне оның функ-
цияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болатын Төраға жүзеге асырады.

17. Комитет төрағасы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 
қызметке тағайындалады жəне қызметтен босатылады.

18. Комитет төрағасының орынбасарлары болады, олар Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес қызметке тағайындалады жəне қызметтен босатылады.

19. Төрағаның өкілеттіктері:
1) Комитеттің құрамына кіретін құрылымдық бөлімшелер басшыларының міндеттері мен 

өкілеттіктерін айқындайды;
2) жауапты хатшыға аумақтық органдардың басшылары мен олардың орынбасарларының 

кандидатураларын тағайындауға ұсынады;
3) Комитеттің құрылымдық жəне аумақтық бөлімшелері туралы ережелерді бекітеді;
4) Қазақстан Республикасының заңдарына жəне Президентінің актілеріне сəйкес өзге де 

өкілеттіктерді жүзеге асырады.
Комитеттің төрағасы болмаған кезде оның өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сəйкес 

оны алмастыратын адам жүзеге асырады.
20. Төраға қолданыстағы заңнамаға сəйкес өз орынбасарларының өкілеттіктерін айқындайды.
21. Комитеттің алқалы органы Басқарма болып табылады.
Басқарманың құрамы мен өкілеттіктерін Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика 

министрі бекітеді.
4-тарау. Комитеттің мүлкі

22. Комитеттің заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған 
мүлкі бар.

Комитеттің мүлкі оған мемлекет берген мүлік, сондай-ақ өз қызметінің нəтижесінде жəне 
Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге көздерден сатып алған 
өзге де мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) есебінен қалыптасады.

23. Комитетке бекітілген мүлік республикалық меншікке жатады.
24. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Комитет өзіне бекітілген мүлікті жəне қаржыландыру 

жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен 
шығаруға немесе оған өзге тəсілмен билік етуге құқығы жоқ.

5-тарау. Комитетті қайта ұйымдастыру жəне тарату
25. Комитетті қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына 

сəйкес жүзеге асырылады.

Комитеттің қарамағындағы аумақтық бөлімшелердің тізбесі

1. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды рет-
теу, бəсекелестікті жəне тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Ақмола облысы 
бойынша департаменті.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды рет-
теу, бəсекелестікті жəне тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Ақтөбе облысы 
бойынша департаменті.

3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды рет-
теу, бəсекелестікті жəне тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Алматы облысы 
бойынша департаменті.

4. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды рет-
теу, бəсекелестікті жəне тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Атырау облысы 
бойынша департаменті.

 5. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды рет-
теу, бəсекелестікті жəне тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Шығыс Қазақстан 
облысы бойынша департаменті.

 6. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды рет-
теу, бəсекелестікті жəне тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Жамбыл облысы 
бойынша департаменті.

 7. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды рет-
теу, бəсекелестікті жəне тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Батыс Қазақстан 
облысы бойынша департаменті.

 8. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды рет-
теу, бəсекелестікті жəне тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Қарағанды облысы 
бойынша департаменті.

 9. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды рет-
теу, бəсекелестікті жəне тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Қостанай облысы 
бойынша департаменті.

 10. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды 
реттеу, бəсекелестікті жəне тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Қызылорда об-
лысы бойынша департаменті

 11. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды рет-
теу, бəсекелестікті жəне тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Маңғыстау облысы 
бойынша департаменті.

 12. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды рет-
теу, бəсекелестікті жəне тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Павлодар облысы 
бойынша департаменті.

 13. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды рет-
теу, бəсекелестікті жəне тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Солтүстік Қазақстан 
облысы бойынша департаменті

 14. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды рет-
теу, бəсекелестікті жəне тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Оңтүстік Қазақстан 
облысы бойынша департаменті.

 15. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды 
реттеу, бəсекелестікті жəне тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Астана қаласы 
бойынша департаменті.

 16. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды 
реттеу, бəсекелестікті жəне тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Алматы қаласы 
бойынша департаменті.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2017 жылғы 12 сəуірдегі №153 бұйрығына 2-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің күші жойылды деп 
танылған кейбір бұйрықтарының тізбесі

1. «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды рет-
теу жəне бəсекелестікті қорғау комитетінің ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасының 
Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 қыркүйектегі № 34 бұйрығы (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9775 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесінде 2014 жылғы 8 қазанда жарияланған).

2. «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын 
қорғау комитетінің ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика 
министрінің 2014 жылғы 3 қазандағы № 43 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 9783 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 
жылғы 12 ақпанда жарияланған).

3. «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Тұтынушылардың құқықтарын 
қорғау комитетінің ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика 
министрінің 2014 жылғы 3 қазандағы № 43 бұйрығына толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасының Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 24 
шілдедегі № 563 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
11943 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 14 қыркүйекте 
жарияланған).

4. «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды рет-
теу жəне бəсекелестікті қорғау комитетінің ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасының 
Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 қыркүйектегі № 34 бұйрығына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрінің 2016 
жылғы 19 тамыздағы № 378 бұйрығы («Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 
9 қыркүйекте жарияланған).

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 19 сәуір                №167             Астана қаласы

«Әкету кедендік бажы қолданылатын тауарлар тізбесін, 
мөлшерлемелер көлемін және олардың қолданылу 

мерзімін және Шикі мұнай мен мұнайдан өндірілген 
тауарларға әкету кедендік бажы мөлшерлемелерінің 

көлемін есептеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2016 жылғы 

17 ақпандағы №81 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

«Сауда қызметін реттеу туралы» 2004 жылғы 12 сəуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 
7-бабының 2-1) тармақшасына, Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 14 қазандағы 
Заңымен ратификацияланған Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа, «Еуразиялық 
экономикалық одақтың Сыртқы экономикалық қызметінің бірыңғай тауар номенклатурасына 
жəне Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифіне өзгерістер енгізу ту-
ралы» Еуразиялық экономикалық комиссияның 2016 жылғы 18 қазандағы № 101 Шешіміне 
сəйкес, сондай-ақ Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін Еуразиялық 
экономикалық одақтың Сыртқы экономикалық қызметінің бірыңғай тауар номенклатурасына 
жəне Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифінің жаңа редакциясына 
сəйкес келтіру мақсатында бұйырамын:

1. «Əкету кедендік бажы қолданылатын тауарлар тізбесін, мөлшерлемелер көлемін жəне 
олардың қолданылу мерзімін жəне Шикі мұнай мен мұнайдан өндірілген тауарларға əкету 
кедендік бажы мөлшерлемелерінің көлемін есептеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2016 жылғы 17 ақпандағы № 81 бұйрығына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13217 болып тіркелген, 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 25 ақпанда жарияланған) мынадай 
өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Əкету кедендік бажы қолданылатын тауарлар тізбесі, 
мөлшерлемелер көлемі жəне олардың қолданылу мерзімі осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес 
редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Сыртқы сауда қызметін да-
мыту департаменті 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 көшірмесінің мерзімді баспа басылымдарына 
ресми жариялауға, сондай-ақ, «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 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 вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі жəне 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап туындаған құқықтық қатынастарға 
қолданылады.

Қазақстан Республикасының
 Ұлттық экономика министрі Т.  СҮЛЕЙМЕНОВ

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Қаржы министрі
___________ Б. Сұлтанов
2017 жылғы 21 сəуір

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2017 жылғы 19 сəуір №167 бұйрығына қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушының 
2016 жылғы 17 ақпандағы № 81  бұйрығына 1-қосымша

 Əкету кедендік бажы қолданылатын тауарлар тізбесі, мөлшерлемелер көлемі жəне 
олардың қолданылу мерзімі

1. Əкету кедендік бажы қолданылатын тауарлардың жекелеген түрлері, 
мөлшерлемелер көлемі жəне олардың қолданылу мерзімі

ЕАЭО 
СЭҚ ТН 
коды

Тауардың атауы1

Тауарларға қатысты кедендік 
бажы мөлшерлемелері

Кедендік бажын 
қолдану мерзімі

Қазақстан 
Республика 

сының 
шегінен тыс 
əкетілетін2

ЕСАШ-ға 
қатысушы ел-

дерге əкетілетін3

1 2 3 4 5
4101 Ірі қара малдың 

(қодастарды қоса 
алғанда) немесе 
жылқы тұқымдас (жас 
немесе тұздалған, 
кептірілген, күлденген, 
пикелденген не-
месе өзге əдіспен 
консервіленген, илен-
беген, бірақ перга-
ментке келтіріліп 
өңделмеген не-
месе одан əрі 
өңдеуге түспеген) 
жануарлардың 
түгі бар немесе 
түксіз, бөлінген не-
месе бөлінбеген, 
өңделмеген терілері

1 тоннасына 
500 евро

20 %, бірақ 1 тон-
насына 200 евро-
дан кем емес

2017 жылғы 29 
қарашаны қоса алғанға 
дейін

1 тоннасына 
450 евро

20 %, бірақ 1 тон-
насына 200 евро-
дан кем емес

2017 жылғы 30 қараша 
дан бастап 2018 жылғы 
29 қараша ны қоса 
алғанға дейін

 1 тоннасына 
400 евро

20 %, бірақ 1 тон-
насына 200 евро-
дан кем емес

2018 жылғы 30 қараша 
дан бастап 2019 жылғы 
29 қарашаны қоса 
алғанға дейін

1 тоннасына 
300 евро

20 %, бірақ 1 тон-
насына 200 евро-
дан кем емес

2019 жылғы 30 қараша 
дан бастап 2020 жылғы 
29 қараша ны қоса 
алғанға дейін

1 тоннасына 200 евро 2020 жылғы 30 
қарашадан бастап

4102 Осы топқа 1в 
ескертпемен алып 
тасталғандардан 
басқа, қойлардың не-
месе қозылардың (жас 
немесе тұздалған, 
кептірілген, күлденген, 
пикелденген не-
месе өзге əдіспен 
консервіленген, илен-
беген, бірақ перга-
ментке келтіріліп 
өңделген немесе 
одан əрі өңдеуге 
түспеген) жүні бар не-
месе жүнсіз, бөлінген 
немесе бөлінбеген, 
өңделмеген терілері 

1 тоннасына 
500 евро

20 %, бірақ 1 тон-
насына 200 евро-
дан кем емес

2017 жылғы 29 
қарашаны қоса алғанға 
дейін

1 тоннасына 
450 евро

20 %, бірақ 1 тон-
насына 200 евро-
дан кем емес

2017 жылғы 30 
қарашадан ба-
стап 2018 жылғы 29 
қарашаны қоса алғанға 
дейін

1 тоннасына 
400 евро

20 %, бірақ 1 тон-
насына 200 евро-
дан кем емес

2018 жылғы 30 қара-
шадан бастап 2019 
жылғы 29 қарашаны 
қоса алғанға дейін

1 тоннасына 
300 евро

20 %, бірақ 1 тон-
насына 200 евро-
дан кем емес

2019 жылғы 30 қара-
шадан бастап 2020 
жылғы 29 қарашаны 
қоса алғанға дейін

1 тоннасына 200 евро 2020 жылғы 30 
қарашадан бастап

4103 Осы топтағы 1б не-
месе 1в ескертпемен 
алып тасталғандардан 
басқа, түкті немесе 
түксіз, бөлінген не-
месе бөлінбеген 
өңделмеген (жас 
немесе тұздалған, 
кептірілген, күлденген, 
пикелденген не-
месе басқа əдіспен 
консервіленген, илен-
беген, бірақ перга-
ментке келтіріліп 
өңделген немесе 
одан əрі өңдеуге 
ұшырамаған), өзге де 
терілер 

1 тоннасына 
500 евро

20 %, бірақ 1 тон-
насына 200 евро-
дан кем емес

2017 жылғы 29 
қарашаны қоса алғанға 
дейін

1 тоннасына 
450 евро

20 %, бірақ 1 тон-
насына 200 евро-
дан кем емес

2017 жылғы 30 қара-
шадан бастап 2018 
жылғы 29 қарашаны 
қоса алғанға дейін

1 тоннасына 
400 евро

20 %, бірақ 1 тон-
насына 200 евро-
дан кем емес

2018 жылғы 30 қара-
шадан бастап 2019 
жылғы 29 қарашаны 
қоса алғанға дейін

1 тоннасына 
300 евро

20 %, бірақ 1 тон-
насына 200 евро-
дан кем емес

2019 жылғы 30 қара-
шадан бастап 2020 
жылғы 29 қарашаны 
қоса алғанға дейін

1 тоннасына 200 евро 2020 жылғы 30 
қарашадан бастап

5101 Кард немесе тарақпен 
тарауға ұшырамаған 
жүн

10 %, бірақ 1 тоннасына 50 ев-
родан кем емес

тұрақты

5102 Кардтық немесе 
тарақпен тарауға 
ұшырамаған, биязы 
немесе қылшықты, 
жануарлар қылы

10 %, бірақ 1 тоннасына 50 ев-
родан кем емес

тұрақты

5103 Иіру қалдықтарын 
қоса алғанда, бірақ 
түтілген шикізатты 
қоспағанда, жану-
арлар жүнінің не-
месе биязы немесе 
қылшықты қылының 
қалдықтары

10 %, бірақ 1 тоннасына 50 ев-
родан кем емес

тұрақты

5104 00 
000 0

Жүннен немесе 
жануарлардың бия-
зы немесе қылшықты 
қылынан жасалған 
түтілген шикізат

10 %, бірақ 1 тоннасына 50 ев-
родан кем емес

тұрақты

7204 Қара металдардың 
қалдықтары мен 
сынықтары; қайта 
балқытуға арналған 
қара металдардың 
құйма металдары 
(шихталық құймалар)

15 %, бірақ 1 тоннасына 15 ев-
родан кем емес

2017 жылғы 29 қара-
шаны қоса алғанға 
дейін

10 %, бірақ 1 тоннасына 10 ев-
родан кем емес

2017 жылғы 30 қара-
шадан бастап 2018 
жылғы 29 қарашаны 
қоса алғанға дейін

5 %, бірақ 1 тоннасына 5 евро-
дан кем емес

2018 жылғы 30 
қарашадан бастап

7302 
7302 
10 220 
0 қоспа-
ғанда

Темір жол немесе 
трамвай жолдары 
үшін пайдаланы-
латын, қара метал-
дардан жасалған 
бұйымдар: рельстерді 
біріктіруге немесе 
бекітуге арналған 
рельстер, жана-
ма рельстер жəне 
тісті рельстер, ауы-
стырылатын рель-
стер, қатаң қиылысу 
айқастырмалар, 
ауыстырылатын 
штангалар жəне 
өзге де көлденең 
қосылғыштар, шпал-
дар, түйіспе жап-
сырмалар жəне 
төсемдер, сына-
лар, тірек тақталар, 
ілмекті рельс 
бұрандамалары, 
төсемдер мен 
кергіштер, тұғырлар, 
жақтаулар жəне өзге 
де бөлшектер

18,33 %, бірақ 1 тоннасына 
18,33 евродан кем емес

2017 жылғы 29 қара-
шаны қоса алғанға 
дейін 

16,66 %, бірақ 1 тоннасына 
16,66 евродан кем емес

2017 жылғы 30 қара-
шадан бастап 2018 
жылғы 29 қарашаны 
қоса алғанға дейін

15 %, бірақ 1 тоннасына 15 ев-
родан кем емес

2018 жылғы 30 
қарашадан бастап

7404 00 Мыс қалдықтары мен 
сынықтары

30 %, бірақ 1 тоннасына 330 ев-
родан кем емес

2018 жылғы 29 қараша-
ны қоса алғанға дейін

30 %, бірақ 1 тоннасына 252 ев-
родан кем емес

2018 жылғы 30 қара-
шадан бастап 2019

жылғы 29 қарашаны 
қоса алғанға дейін

20 %, бірақ 1 тоннасына 168 ев-
родан кем емес

2019 жылғы 30 қара-
шадан бастап 2020 
жылғы 29 қарашаны 
қоса алғанға дейін

10 %, бірақ 1 тоннасына 84 ев-
родан кем емес

2020 жылғы 30 
қарашадан бастап

7601 20 
200 1

7601 
20 800 1

Авиациялық 
қозғалтқыштарды 
жасау үшін 
бастапқы алюминий 
қорытпалары 

14 %, бірақ 1 тоннасына 95 ев-
родан кем емес

2017 жылғы 29 қараша-
ны қоса алғанға дейін

13 %, бірақ 1 тоннасына 90 ев-
родан кем емес

2017 жылғы 30 қара-
шадан бастап 2018 
жылғы 29 қарашаны 
қоса алғанға дейін

12 %, бірақ 1 тоннасына 85 ев-
родан кем емес

2018 жылғы 30 қара-
шадан бастап 2019 
жылғы 29 қарашаны 
қоса алғанға дейін

11 %, бірақ 1 тоннасына 80 ев-
родан кем емес

2019 жылғы 30 қара-
шадан бастап 2020 
жылғы 29 қарашаны 
қоса алғанға дейін

10 %, бірақ 1 тоннасына 76 ев-
родан кем емес

2020 жылғы 30 
қарашадан бастап

7601 20 
200 94

7601 
20 800 
95

Бастапқы алюми-
ний қорытпалары, 
өзгелері 

14 %, бірақ 1 тоннасына 95 ев-
родан кем емес

2017 жылғы 29 қараша-
ны қоса алғанға дейін

13 %, бірақ 1 тоннасына 90 ев-
родан кем емес

2017 жылғы 30 қараша
дан бастап 2018 жылғы 
29 қарашаны қоса 
алғанға дейін

12 %, бірақ 1 тоннасына 85 ев-
родан кем емес

2018 жылғы 30 қара -
шадан бастап 2019 
жылғы 29 қарашаны 
қоса алғанға дейін

11 %, бірақ 1 тоннасына 80 ев-
родан кем емес

2019 жылғы 30 қара-
шадан бастап 2020 
жылғы 29 қарашаны 
қоса алғанға дейін

10 %, бірақ 1 тоннасына 76 ев-
родан кем емес

2020 жылғы 
30 қарашадан бастап

7601 20 
800 2

Құйма немесе 
сұйық түріндегі 
қосымша алюминий 
қорытпалары

3 %, бірақ 1 тоннасына 22 евро-
дан кем емес

тұрақты

7602 00 Алюминий 
қалдықтары мен 
сынықтары

15 %, бірақ 1 тоннасына 100 ев-
родан кем емес

2020 жылғы 29 қа ра ша-
ны қоса алғанға дейін

10 %, бірақ 1 тоннасына 76 ев-
родан кем емес

2020 жылғы
30 қарашадан бастап

8607 11, 
8607 
12,
8607 21 
100 0 – 
8607 99 
800 0,
8607 19 
900 0

Теміржол локомотив-
терінің немесе трам-
вайдың моторлы 
вагондарының не-
месе жылжымалы 
құрамның бөліктері: 
жиналған немесе 
бөлшектелген түрдегі 
біліктерден басқа; 
дөңгелек жəне оның 
бөлшектері 

16,67 %, бірақ 1 тоннасына 
13,33 евродан кем емес

2017 жылғы 29 қа ра-
шаны қоса алғанға 
дейін

13,34 %, бірақ 1 тоннасына 
11,66 евродан кем емес

2017 жылғы 30 қара-
шадан бастап 2018 
жылғы 29 қарашаны 
қоса алғанға дейін

10 %, бірақ 1 тоннасына 10 ев-
родан кем емес

2018 жылғы 
30 қарашадан бастап

8607 19 
100 1

Жиналған немесе 
бөлшектелген түрдегі 
біліктер; дөңгелектер 
жəне бұрын пайдала-
нылған оның 
бөлшектері

5 % тұрақты

 
Ескертпе:
1 Əкету кедендiк бажы мөлшерлемелерін қолдану мақсаты үшiн тауарлар Еуразиялық 

экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметі тауар номенклатурасы кодтарымен 
ғана айқындалады. Тауарлардың атаулары пайдалануға ыңғайлы болу үшiн келтiрiлген. <4> 
сілтемеде көзделген жағдай ерекшелік болып табылады.

2 Еуразиялық экономикалық одаққа кіретін елдерді жəне Қазақстан Республикасының 
əкету кедендік бажын төлеуден босатуды көздейтін еркін сауда аймағы туралы екіжақты жəне 
көпжақты келісім жасаған елдерді қоспағанда.

3 2011 жылғы 18 қазанда Санкт-Петербург қаласында жасалған Еркін сауда аймағы туралы 
шарт пен 2011 жылғы 18 қазандағы Еркін сауда аймағы туралы шартты оның Тараптары мен 
Өзбекстан Республикасы арасында қолдану туралы Хаттама күшіне енген елдер.

4 Кедендік əкету бажын төлеуден босатылған қосымша алюминий қорытпаларын 
қоспағанда.

5 Кедендік əкету баждарын төлеуден босатылған қосымша алюминий қорытпаларын, со-
нымен қатар алюминий-бериллий лигатурасын қоспағанда.

2. Шикі мұнай мен мұнайдан өндірілген тауарларға қолданылатын əкету кедендік 
бажы мөлшерлемелерінің көлемі жəне олардың қолданылу мерзімі

ЕАЭО СЭҚ ТН 
коды Тауардың атауы1

Тауарларға қатысты кедендік 
бажы мөлшерлемелері

Кедендік ба-
жын қолдану 

мерзімі

Қазақстан 
Республика 

сының 
шегінен тыс 
əкетілетін2

ЕСАШ-ға 
қатысушы 
елдерге 

əкетілетін3

1 2 3 4 5
2709 00 900 9 Шикі мұнай 1 тоннасына 

40 доллар 
1 тоннасына 
40 доллар

2016 жылғы 1 
наурызға дейін

Шикі мұнай мен мұнайдан 
өндірілген тауарларға 
əкету кедендік бажы 
мөлшерлемелерінің көлемін 
есептеу қағидаларына сəйкес

2016 жылғы 1 на-
урыздан бастап 
тұрақты

2710 12 
2710 12 110 1, 
2710 12 150 1, 
2710 12 900 2 
қоспағанда

Жеңіл дистилляттар 
мен өнімдер

1 тоннасына 
168,88 доллар 

1 тоннасына 
168,88 доллар

тұрақты

2710 19 110 0,
2710 19 150 0,
2710 19 210 0,
2710 19 250 0,
2710 20 290 0

Орташа дистил-
ляттар

1 тоннасына 
168,88 доллар

1 тоннасына 
168,88 доллар

тұрақты

2710 19 42, 
2710 19 460 0

Ауыр дистилляттар: 
газойлдар

1 тоннасына 
168,88 доллар

1 тоннасына 
168,88 доллар

1 тоннасына 200 
евро 
15 ақпаннан – 15 
қазанға дейін 

2710 20 110 0,
2710 20 150 0,
2710 20 900 0

Ауыр дистилляттар: 
газойлдар: өзге де 
мақсаттар үшiн

1 тоннасына 
60 доллар

1 тоннасына 
60 доллар

1 тоннасына 200 
евро 
15 ақпаннан – 15 
қазанға дейін

2710 19 310 0,
2710 19 350 0,
2710 19 480 0,
2710 20 190 0

Ауыр дистилляттар: 
газойлдар

1 тоннасына 
60 доллар

1 тоннасына 
60 доллар

тұрақты

2710 19 510 1,
2710 19 510 94 
-2710 19 550 9

Ауыр дистилляттар: 
сұйық отындар

1 тоннасына 
60 доллар

1 тоннасына 
60 доллар

тұрақты

2710 19 620 1,
2710 19 640 1, 
2710 19 660 1, 
2710 19 680 1, 
2710 20 310 1, 
2710 20 350 1, 
2710 20 370 1, 
2710 20 390 1

Мазуттар 1 тоннасына 
30 доллар

1 тоннасына 
30 доллар

1 тоннасына 15 
евро 
1 мамырдан – 
1 қыркүйекке 
дейін 

2710 19 620 9, 
2710 19 640 9, 
2710 19 660 9, 
2710 19 680 9, 
2710 20 310 9, 
2710 20 350 9, 
2710 20 370 9, 
2710 20 390 9

Ауыр дистилляттар: 
сұйық отындар:
өзге де мақсаттар 
үшiн

1 тоннасына 
60 доллар

1 тоннасына 
60 доллар

тұрақты

2710 19 710 0,
2710 19 750 0,
2710 19 820 0,
2710 19 840 0,
2710 19 860 0,
2710 19 880 0,
2710 19 920 0,
2710 19 940 0,
2710 19 980 0

Жағар майлар: 
өзгелері

1 тоннасына 
60 доллар

0 тұрақты

2710 91 000 0,
2710 99 000 0

Өңделген мұнай 
өнімдері

1 тоннасына 
60 доллар

0 тұрақты

2712 90 990 0 Өзгелері 1 тоннасына 
60 доллар

0 тұрақты

2713 20 000 0 Мұнай битумы 1 тоннасына 
15 евро

1 тоннасына 
15 евро

тұрақты

2713 90 100 0,
2713 90 900 0

Битуминозды жыны-
стылардан алынған 
мұнай немесе мұнай 
өнімдерін қайта 
өңдеуден қалған өзге 
де қалдықтар

1 тоннасына 
60 доллар

1 тоннасына 
60 доллар

1 тоннасына 15 
евро 
15 қазаннан – 15 
сəуірге дейін

2715 00 000 0 Битум қоспалары 15 % 0 тұрақты

 
Ескертпе:
1 Əкету кедендiк бажы мөлшерлемелерін қолдану мақсаты үшiн тауарлар Еуразиялық 

экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметі тауар номенклатурасы кодтарымен 
ғана айқындалады. Тауарлардың атаулары пайдалануға ыңғайлы болу үшiн келтiрiлген. <4> 
сілтемеде көзделген жағдай ерекшелік болып табылады.

2 Еуразиялық экономикалық одаққа кіретін елдерді жəне Қазақстан Республикасының əкету 
кедендік бажын төлеуден босату көзделген еркін сауда аймағы туралы екіжақты жəне көпжақты 
келісім жасаған елдерді қоспағанда.

3 2011 жылғы 18 қазанда Санкт-Петербург қаласында жасалған Еркін сауда аймағы туралы 
шарт пен 2011 жылғы 18 қазандағы Еркін сауда аймағы туралы шартты оның Тараптары мен 
Өзбекстан Республикасы арасында қолдану туралы Хаттама күшіне енген елдер.

4 Кедендік əкету бажын төлеуден босатылған ауыр дистиллятталған сұйық отынды 
қоспағанда.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 2 ма-
мырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15092 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 29 мамыр              №218               Астана қаласы

«Хабарламалар нысандарын және Мемлекеттік 
органдардың хабарламаларды қабылдау қағидаларын 
бекіту туралы, сондай-ақ хабарламаларды қабылдауды 

жүзеге асыратын мемлекеттік органдарды айқындау 
туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 

министрінің 2015 жылғы 6 қаңтардағы №4 бұйрығына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН:
1. «Хабарламалар нысандарын жəне Мемлекеттік органдардың хабарламаларды 

қабылдау қағидаларын бекіту туралы, сондай-ақ хабарламаларды қабылдауды жүзеге асы-
ратын мемлекеттік органдарды айқындау туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық эконо-
мика министрінің 2015 жылғы 6 қаңтардағы № 4 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10194 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесінде 2015 жылы 1 сəуірде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

1 тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қоса беріліп отырған:
1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес Мемлекеттік органдардың хабарламаларды қабылдау 

қағидалары;
2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асы-

руды бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарламаның нысаны;
3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізе бастағаны 

туралы хабарламаның нысаны;
4) осы бұйрыққа 3-1-қосымшаға сəйкес өзін-өзі реттейтін ұйымдардың қызметті бастағаны 

немесе тоқтатқаны туралы хабарламаның нысаны;
5) осы бұйрыққа 3-2-қосымшаға сəйкес Құрып кету қаупі төнген жабайы фауна мен фло-

ра түрлерімен халықаралық сауда туралы конвенцияның І жəне ІІ қосымшаларына түрлері 
енгізілген жануарларды 

қолдан өсіру жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаның 
нысаны;

6) осы бұйрыққа 3-3-қосымшаға сəйкес энергетикалық сараптама жөніндегі қызметтің 
басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаның нысаны;

 7) осы бұйрыққа 3-4-қосымшаға сəйкес микроқаржы ұйымының микрокредиттер беруі 
жөніндегі көрсетілетін қызметтердің бекітілгені туралы хабарламаның нысаны;

8) осы бұйрыққа 3-5-қосымшаға сəйкес дара кəсіпкер реті нде қызметтің басталғаны ту-
ралы хабарлама;

9) осы бұйрыққа 3-6-қосымшаға сəйкес бензин (авиациялықтан басқа), дизель отынын 
өндіру, бензинді (авиациялықтан басқа), дизель отынын көтерме жəне (немесе) бөлшек са-
удада өткізу жөніндегі жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық тө леуші ретінде 
қызметті бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлама;

10) осы бұйрыққа 3-7-қосымшаға сəйкес темекі өнімдерін көтерме саудада өткізу жөніндегі 
жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық  төлеуші ретінде қызметті бастағаны не-
месе тоқтатқаны туралы хабарлама;

11) осы бұйрыққа 3-8-қосымшаға сəйкес ойын бизнесі қызметінің жекелеген түрлерін жүзеге 
асыратын салық төлеуші ретінде қызметті бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлама;

12) осы б ұйрыққа 3-9-қосымшаға сəйкес ұтыссыз ойын автоматтарын, ойынға арналған 
жеке компьютерлерді, ойын жолдарын, карталарды, бильярд үстелдерін пайдалана отырып 
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көрсетілетін қызметтер - жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде 
қызметті бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлама;

13) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сəйкес хабарламаларды қабылдауды жүзеге асыратын 
мемлекеттік органдардың тізбесі бекітілсін.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген хабарламаларды қабылдауды жүзеге асыратын 
мемлекеттік органдардың тізбесінде.

2 ретті к нөмірінің жолы мынадай редакцияда жазылсын:
«

2 Қазақстан 
Республикасының 
Қаржы министрлігі

Қазақстан 
Республикасының 
Қаржы министрлігі 
Мемлекеттік кірістер 
комитетінің аумақтық 
органдары

Қолданылатын салық салу режимі 
туралы хабарлама
Дара кəсіпкер ретінде қызметтің 
басталғаны туралы хабарлама 
Жекелеген қызмет түрлерін 
жүзеге асыратын салық төлеуші 
ретінде қызметті бастағаны немесе 
тоқтатқаны туралы хабарлама

Қазақстан 
Республикасының 
Қаржы министрлігінің 
Мемлекеттік кірістер 
комитеті

Əкімші (уақытша əкімші, оңалту, 
уақытша жəне банкроттық 
басқарушылар) қызметінің 
басталғаны немесе тоқтатылғаны 
туралы хабарлама

Қазақстан 
Республикасының 
Қаржы министрлігінің 
Қаржы мониторингі 
комитеті

«Қылмыстық жолмен алынған 
кірістерді заңдастыруға 
(жылыстатуға) жəне терроризмді 
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл ту-
ралы» Қазақстан Республикасының 
Заңына сəйкес қаржы мониторингі 
субъектісі болып табылатын тұлға 
қызметінің басталғаны немесе 
тоқтатылғаны туралы хабарлама

 »;
4 реттік нөмірінің жолы мынадай редакцияда жазылсын:
«

4 Қазақстан 
Республикасының 
Энергетика 
министрлігі

Қазақстан 
Республикасының 
Энергетика 
министрлігінің 
Экологиялық рет-
теу жəне бақылау 
комитеті 

Теңіз ғылыми зерттеулерін жүргізу 
жөніндегі қызметтің басталғаны 
немесе тоқтатылғаны туралы ха-
барлама
Мұнай өнімдерінің көтерме 
жеткізілімдеріне байланысты 
қызметтің басталғаны немесе 
тоқтатылғаны туралы хабарлама

Қазақстан 
Республикасының 
Энергетика 
министрлігінің 
Атомдық жəне 
энергетикалық 
қадағалау мен 
бақылау комитеті

Энергетикалық сараптама жөніндегі 
қызметтің басталғаны немесе 
тоқтатылғаны туралы хабарлама

 »;

6 реттік нөмірінің жолы мынадай редакцияда жазылсын: 
«

6 Қазақстан 
Республикасының 
Инвестициялар 
жəне даму 
министрлiгi

Қазақстан 
Республикасының 
Инвестициялар жəне 
даму министрлiгi

Электр энергетикасы объектілерін 
жəне (немесе) олардың жекелеген 
бөліктерін сатып алу-сату, жалға 
немесе сенімгерлік басқаруға беру 
жөніндегі қызметтің басталғаны 
немесе тоқтатылғаны туралы ха-
барлама
Бағалы металдарды, асыл тастар-
ды, бағалы металдар мен асыл 
тастардан жасалған зергерлік жəне 
басқа да бұйымдарды, құрамында 
бағалы металдар бар шикізат тау-
арларын Еуразиялық экономикалық 
одаққа кірмейтін елдерден 
Қазақстан Республикасының 
аумағына əкелу жəне Қазақстан 
Республикасының аумағынан осы 
елдерге əкету жөніндегі қызметтің 
басталғаны немесе тоқтатылғаны 
туралы хабарлама
Электрондық (цифрлық) 
тахографтарға электрондық кар-
точкаларды дайындау жəне беру 
жөніндегі қызметтің басталғаны 
немесе тоқтатылғаны туралы ха-
барлама
Теңіз көлігі мамандарын даярлау 
(қайта даярлау) жəне олардың 
біліктілігін арттыру жөніндегі 
қызметтің басталғаны немесе 
тоқтатылғаны туралы хабарлама
Оқу дабылдарын жəне аварияға 
қарсы жаттығуларды өткізу туралы 
хабарлама
Турагенттік қызметтің басталғаны 
немесе тоқтатылғаны туралы ха-
барлама
Гид (гид-аудармашы), экскурсовод, 
туризм нұсқаушысы қызметінің 
басталғаны немесе тоқтатылғаны 
туралы хабарлама

Қазақстан 
Республикасы 
Инвестициялар жəне 
даму министрлігінің 
Техникалық реттеу 
жəне метрология 
комитеті

Шетелдiк жəне халықаралық 
ұйымдардың Қазақстан 
Республикасының аумағында 
шетелдiк үлгiнің сəйкестiгін рас-
тау саласындағы құжаттарды беру 
жөніндегі қызметтi бастағаны неме-
се тоқтатқаны туралы хабарлама

Қазақстан 
Республикасының 
Инвестициялар жəне 
даму министрлігінің 
Индустриялық даму 
жəне өнеркəсіптік 
қауіпсіздік комитеті 

Энергия аудиті мен энергия 
үнемдеу жəне энергия тиімділігін 
арттыру саласындағы қызметті 
жүзеге асыратын кадрларды қайта 
даярлау жəне (немесе) олардың 
біліктілігін арттыру жөніндегі 
қызметтің басталғаны немесе 
тоқтатылғаны туралы хабарлама

Қазақстан 
Республикасы 
Инвестициялар жəне 
даму министрлігінің 
Көлік комитетінің 
аумақтық органдары

Техникалық тексеріп қарау опера-
торлары қызметінің басталғаны 
немесе тоқтатылғаны туралы ха-
барлама

»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген, қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыруды 
бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарламаның нысанында:

ескертпе мынадай редакцияда жазылсын:
«Ескертпе:
*белгілі бір іс-қимылдар деп Заңға 3-қосымшада көзделген Хабарламалар тізбесінің (бұдан 

əрі - Тізбе) 3, 36, 39, 40, 42, 48, 54 - тармақтарында көрсетілген іс-қимылдарды қоспағанда, 
Тізбеде көрсетілген іс-қимылдар түсініледі;

**хабарламада көрсетілген тіркеу деректері өзгергенде толтырылады. Осы жолда заңды 
тұлғаның (оның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) бұрынғы толық атауы, бизнес-сəйкестендіру 
нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-сəйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік заңды тұлға 
филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сəйкестендіру нөмірі/жеке тұлғаның толық тегі, аты, 
əкесінің аты (болған жағдайда), жеке сəйкестендіру нөмірі көрсетіледі;

***осы жол Қазақстан Республикасының заңдарында хабарлама беру кезінде қызметті не-
месе іс-қимылды жүзеге асыруды тоқтату уақыты мен күні туралы ақпаратты ұсыну белгіленген 
жағдайларда ғана толтырылады.»;

осы бұйрыққа 1,2,3,4 жəне 5 қосымшаларға сəйкес 3-5, 3-6, 3-7, 3-8 жəне 3-9-қосымшалармен 
толықтырылсын.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Кəсіпкерлікті дамыту 
департаменті заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның қағаз жəне 

электрондық түрдегі көшірмесін қазақ жəне орыс тілдерінде ресми жариялау мен Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін 
шаруашылық жүргізу құқығы бар «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді, сондай-ақ осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін 
күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін ресми жариялауға мерзімді баспасөз басылым-
дарына жіберуді;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігінің интернет-
ресурсында орналастыруды;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігінің Заң 
департаментіне бұйрықтың осы тармағының 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген іс-
шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Ұлттық
экономика министрі Т.Сүлейменов

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2017 жылғы 29 мамыр №218 
бұйрығына 1-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 6 қаңтардағы 
№ 4 бұйрығына 3-5-қосымша

Нысан

Дара кəсіпкер ретінде қызметтің басталғаны туралы 
хабарлама

Беру себебі:
□ дара кəсіпкер ретінде тіркелу
□ хабарламада көрсетілген деректерді өзгерту
1. _____________________________________________________________
             (мемлекеттік кірістер органының атауы)
2. Осымен ______________________________________________________
(егер жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілсе, жеке тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты)
Жеке тұлғаның ЖСН (бірлескен кəсіпкерліктің БСН)□□□□□□□□□□□□
дара кəсіпкер ретінде қызметінің жүзеге асырылуының басталуы туралы хабарлайды
Кəсіпкерліктің түрі: 
□жеке□бірлескен
3. Дара кəсіпкердің атауы
_______________________________________________________________
(болған жағдайда көрсету керек)
4. Жүзеге асырылатын қызметтің түрі (экономикалық қызметтер түрлерінің жалпы сынып-

тауышына сəйкес 5 белгілік код көрсетіледі):
□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□
5. Салық салу тəртібін (режимін) таңдау:
А.Жалпыға бірдей белгіленген тəртіп    □
В.Патент негізінде арнаулы салық режимі   □
С.Оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режимі  □

D.Шаруа немесе фермерлік қожалықтар үшін арнаулы салық режимі  □
Е.Ауыл шаруашылығы өнімін, акваөсіру (балық өсіру шаруашылығы) 
өнімін өндірушілер жəне ауыл шаруашылығы кооперативтері үшін 
арнаулы салық режимі     □
6. Дара кəсіпкердің орналасқан орнының мекенжайы:
Облыс/аудан (анықтамалықты қараңыз)   □□□□
Қала (ауыл, село)    □□□□□□□□□□□□□□□□
Көше (шағын аудан)    □□□□□□□□□□□□□□□□
Үй нөмірі     □□□□□□
Пəтер нөмірі    □□□□□□
(бөлме, өзге үй-жай)
7. Байланыс ақпараты:
Телефон нөмірі    □□□□□□□□□□□□□□□□
Факс нөмірі    □□□□□□□□□□□□□□□□
Электрондық пошта мекенжайы   □□□□□□□□□□□□□□□□
8. Егер осы хабарламаның 2-тармағында бірлескен 
кəсіпкерлік түрі көрсетілген жағдайда, толтыру қажет:
Бірлескен кəсіпкерлік басшысының ЖСН   □□□□□□□□□□□□
Бірлескен кəсіпкерлік мүшелерінің (адам) саны  □□□□
Бірлескен кəсіпкерлік мүшелерінің ЖСН:
□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□
Бірлескен кəсіпкерліктің нысаны:
А.Жұбайлардың кəсіпкерлігі   □
В.Отбасылық кəсіпкерлік    □
С.Жай серіктестік    □
9. Хабарламаға қоса тіркеледі*:
_______________________________________________________________ 
           (құжаттардың атауы жəне парақтардың саны көрсетіледі)
Аталған хабарламаны бере отырып, өтініш беруші төмендегіні растайды:
барлық көрсетілген деректер ресми болып табылатынын жəне қызметті немесе іс-қимылды 

жүзеге асыру мəселелері бойынша кез келген ақпарат жолдануы мүмкіндігін;
өтініш берушіге мəлімделген қызмет түрімен немесе жекелеген іс-қимылмен айналысуға 

сот тыйым салмайтының;
барлық қоса берілген құжаттар шындыққа сəйкес келетінін жəне жарамды болып табы-

латынын;
өтініш беруші, қызметін немесе іс-қимылдарды жəне кейінгіде жүзеге асыруды бастағанға 

дейін орындау үшін міндетті Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының сақталуын 
қамтамасыз ететіндігін;

біз (мен) осы хабарлама шеңберінде көрсетілетін мемлекеттік қызметті алу үшін қажетті 
дербес деректерді жинауға жəне өңдеуге келісім беретінімізді (беретінімді);

10.Өтініш беруші______________________________________ ___________
                (егер жеке басын куəландыратын құжатта (қолы)
                                  көрсетілсе, жеке тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты)

Мөр орны (болған жағдайда) 
Беру күні жəне уақыты: 20__ жылғы «___» _________ «__» сағ «__» мин

* 9 тармақ келесі жағдайларда толтырылады:
бірлескен дара кəсіпкерлікті тіркеу (бірлескен кəсіпкерліктің барлық қатысушыларының 

атынан жазылған сенімхат);

егер өтініш беруші кəмелеттік жасқа толмаса (заңды өкілдерінің келісімі, ал осындай 
келісім болмаған жағдайда – неке кию туралы куəліктің көшірмесі немесе қамқорлық жəне 
қамқоршылық органдарының шешімі немесе кəмелетке толмағанды əрекетке толық қабілетті 
деп жариялау туралы соттың шешімі).

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2017 жылғы 29 мамыр
№ 218 бұйрығына 2-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 6 қаңтардағы 
№ 4 бұйрығына 3-6-қосымша

Нысан

Бензин (авиациялықтан басқа), дизель отынын өндіру, бензинді 
(авиациялықтан басқа), дизель отынын көтерме жəне (немесе) бөлшек 

сауда арқылы өткізу жөніндегі жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық 
төлеуші ретінде қызметті бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлама 

1. _____________________________________________________________
 (мемлекеттік кірістер органының атауы)
2. Осымен______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 (Салық төлеушінің (салық агентінің) тегі, аты, əкесінің аты
          (егер ол жеке басын куəландыратын кұжатта көрсетілсе) немесе атауы)
сəйкестендіру нөмірі (ЖСН/БСН)_____________________________________
□ жөніндегі жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде қызметті 

бастағаны
□ жөніндегі жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде қызметті 

тоқтатқаны
□ хабарламада көрсетiлген салық салу объектілерінің жəне (немесе) салық салуға байла-

нысты объектілернің туралы мəлiметтер өзгергені туралы хабарлайды
 3. Қызметтің түрі
□ өндіру
□ мұнай өнімдері базаларынан (резервуарлардан) көтерме жəне (немесе) бөлшек сау-

дада өткізу
□ автожанармай құю станциясыларынан бөлшек саудада өткізу
 4. Мұнай өнімінің түрі:
□ бензин (авиациялықтан басқа)
□ дизель отыны
____________________________________________________________________
Ұсынылған қосымшалар:хабарламаға қосымша□ 
____________________________________________________________________

 5. Объектінің орналасқан орны:
облыс ______________________________________________________________
қала (аудан) _________________________________________________________
село (ауыл)__________________________________________________________
көше (шағын аудан) __________________________________________________
ғимараттың нөмірі ___________________________________________________
автожанармай құю станциясының атауы_________________________________
мұнай өнімдері базасының атауы_______________________________________
мұнай өнімдерін өндірушiнің атауы_____________________________________
(мұнай жеткізуші толтырады)
6.Мұнай жеткізушінің мұнай өнімдерін өндірушімен жасаған мұнай өңдеу 
Шарты бойынша □
Мұнай жеткізушінің мұнай өнімдерін өндірушімен жасаған мұнай өңдеу шартында 

көрсетілген мəліметтер:
1) шарттың нөмірі___________________________________________________
2) шарт жасасу күні 20__ жылғы «___» __________
3) шарттың қолданыс мерзімі 20__ жылғы «___» _________бастап 
20__ жылғы «___» _________ дейін
Мұнай өнімдерін өндірушімен мұнайды жəне (немесе) газ конденсатын өңдеу 
шартында немесе шарттың қосымшасында (ерекшелікте) көрсетілген мəліметтер:
1) мұнайдың жəне (немесе) газ конденсатының көлемі, тонна (барлығы):____
2) бензиннің алыну (авиациялықтан басқа) көлемі тонна (барлығы): ________
3) дизель отынының алыну көлемі тонна (барлығы): _____________________
7. Тапсырма шарты бойынша□
Тапсырма шартында көрсетілген мəліметтер:
1)автожанармай құю станциясын иеленушінің атауы_____________________
__________________________________________________________________
2) шарттың нөмірі___________________________________________________
3) шарт жасаcу күні 20__ жылғы «___» __________
4) шарттың қолданыс мерзімі 20__ жылғы «___» _________ бастап 
20__ жылғы «___» _________ дейін
8. Резервуарлар (ыдыстар):
□ меншік құқығында
□ жалдау шарты бойынша
□ мұнай жеткізушінің мұнай өнiмдерiн өндiрушiмен жасаған мұнайды өңдеу шарты бойынша
орналасқан
1) ыдыстың түрі:

□ стационарлық
□ жылжымалы
2) ыдыстардың техникалық сипаттамасы:

Мұнай өнімінің түрі ыдыстар саны, да-
насы (барлығы)

ыдыстар көлемі, 
тонна (барлығы)

бензин (авиациялықтанбасқа)
дизель отыны

(ыдыстардың саны 1-ден артық болса, хабарламаға қосымша толтырылады) 
3) ыдыстың жылжымалы түрі туралы мəліметтер:
көлік құралының жəне (немесе) тіркеменің мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгісі
_____________________________________________________________
көлік құралының маркасы ___________________________________________ 
9. Автожанармай құю станциясы туралы мəліметтер:
□ меншік құқығында
□ жалдау шарты бойынша
□ тапсырма шарты бойынша
1) автожанармай құю станциясының типі:
□ стационарлық
□ контейнерлік
□ жылжымалы
2)ыдыстар: 
ыдыстар саны, данасы (барлығы)________________________
ыдыстар көлемі, тонна (барлығы)________________________
3) отын бөлу колонкаларының саны, данасы_______________
4) май құю пистолеттерінің саны, данасы__________________
5) автожанармай құю станциясының жылжымалы типі туралы мəліметтер:
Көлік құралының мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгісі___________________
көлік құралының маркасы ___________________________________________ 
10. Жер учаскесіне меншік құқығы (тұрақты жер пайдалану құқығы) актісінде 
көрсетілген мəліметтер:
1) акті нөмірі_______________________________________________________
2) актінің берілген күні20__ жылғы «___» ______________________________
3)жер учаскесінің ауданы, шаршы метр_________________________________
4) жер учаскесінің кадастрлық нөмірі__________________________________
11. Уақытша жер пайдалану туралы шартта көрсетілген мəліметтер:
1) уақытша жер пайдалану түрі: 
□ өтеулі
□ өтеусіз
2) шарт нөмірі_______________________________________
3) шарт жасасу күні 20__ жылғы «___» __________
4) шарттың қолданыс мерзімі 20__ жылғы «___» _________бастап 
20__ жылғы «___» _________ дейін
5)жер учаскесінің ауданы, шаршы метр_________________________________
6)жер учаскесінің кадастрлық нөмірі__________________________________
7) жалға берушінің ЖСН/БСН-і_______________________________________
8) жалға берушінің аты-жөні (егер ол жеке басын куəландыратын кұжатта көрсетілсе) 
немесе атауы____________________________________________
12.Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куəлікте көрсетілген 

мəліметтер:
1) куəлік нөмірі____________________________________________________
2) куəліктің берілген күні 20__ жылғы «___» __________
3)үй-жай алаңы, шаршы метр_________________________________________
13. Жылжымайтын мүлікті жалдау шартында көрсетілген мəліметтер:
1)шарт нөмірі_____________________________________________________
2) шарт жасасу күні 20__ жылғы «___» __________
3) шарттың қолданыс мерзімі 20__ жылғы «___» _________бастап 
20__ жылғы «___» _________ дейін
4) үй-жай ауданы, шаршы метр________________________________________
5) жалға берушінің ЖСН/БСН-і_______________________________________
6) жалға берушінің аты-жөні (егер ол жеке басын куəландыратын кұжатта көрсетілсе) 
немесе атауы ____________________________________________
__________________________________________________________________
14. Хабарламаға мынадай құжаттардың көшірмелері қоса беріледі:
□ мұнай өнiмдерiн өндiрушiнiң өндiрiстік объектiсiнің меншiк құқығын растайтын;
□ мұнай өнiмдерiн өндiрушiнiң өндiрiстік объектiсiн жалға алу шарты;
□ мұнай өнімдері базасының (резервуардың) меншiк құқығын растайтын;
□ мұнай өнімдері базасын (резервуарды) жалға алу шарты;
□ автожанармай құю станциясының меншiк құқығын растайтын;
□ автожанармай құю станциясын жалға алу шарты;
□ мұнай жеткізушінің мұнай өнiмдерiн өндiрушiмен жасаған мұнай өңдеу шарты;
□ автожанармай құю станциясын иеленушімен жасаған тапсырма шарты
15. Осы хабарламаны бере отырып, өтініш беруші:
хабарламада көрсетілген деректер ресми болып табылады жəне оларға қызметті неме-

се іс-қимылды жүзеге асыру мəселелері бойынша кез-келген ақпарат жолдануы мүмкіндігін 
растайды;

қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сəйкес келетінін жəне жарамды болып 
табылатындығын растайды;

осы хабарламада берілген дербес деректерді жинауға жəне өңдеуге келісімін береді;
Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес осы хабарламада көрсетілген мəліметтердің 

дұрыстығы мен толықтығы үшін жауап береді.
16. Өтініш беруші________________________________________ ______
              (тегі, аты əкесінің аты (егер ол жеке басын (қолы)
   куəландыратын құжатта көрсетілсе) 
Мөр орны (бар болған жағдайда) 
Берілген күні жəне уақыты: 20__ жылғы «___» _________ «__» сағ «__» мин
17. Пошта штемпелінің күні 20__ жылғы «___» __________
(хабарлама пошта арқылы тапсырылған жағдайда толтырылады)

 Ағымдағы парақтың нөмірін көрсетіңіз 

Бензин (авиациялықтан басқа), дизель отынын өндіру, бензинді (авиациялықтан 
басқа), дизель отынын көтерме жəне (немесе) бөлшек сауда арқылы өткізу жөніндегі 

жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде қызметті 
бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарламаға қосымша

Сəйкестендіру нөмірі (ЖСН/БСН)_______________________________
Парақтардың жалпы саны_______
Ыдыстар туралы мəліметтер
□ меншік құқығында
□ жалдау шарты бойынша
□ мұнай берушінің мұнай өнiмдерiн өндiрушiмен жасаған мұнайды өңдеу шарты бойынша
Мұнай өнімінің түрі: бензин (авиациялықтан басқа)

ыдыстар саны, данасы (барлығы)
□□□ □□□

Ыдыстар көлемі, тонна (барлығы)
млн. мын. Бүтін бөлшек

□□□ □□□ □□□,□□
түгендеу № Ыдыстың көлемі (сыйымдылығы), тонна

□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□

млн. мын. бүтін бөлшек
□□□ □□□ □□□,□□
□□□ □□□ □□□,□□
□□□ □□□ □□□,□□
□□□ □□□ □□□,□□
□□□ □□□ □□□,□□
□□□ □□□ □□□,□□
□□□ □□□ □□□,□□
□□□ □□□ □□□,□□
□□□ □□□ □□□,□□
□□□ □□□ □□□,□□

Мұнай өнімінің түрі: дизель отыны

ыдыстар саны, данасы (барлығы)
□□□ □□□

ыдыстар көлемі, тонна (барлығы)
млн. мын. бүтін бөлшек

□□□ □□□ □□□,□□
түгендеу№ ыдыстың көлемі (сыйымдылығы), тонна

□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□

 млн. мын. бүтін бөлшек
□□□ □□□ □□□,□□
□□□ □□□ □□□,□□
□□□ □□□ □□□,□□
□□□ □□□ □□□,□□
□□□ □□□ □□□,□□
□□□ □□□ □□□,□□
□□□ □□□ □□□,□□
□□□ □□□ □□□,□□
□□□ □□□ □□□,□□
□□□ □□□ □□□,□□

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2017 жылғы 29 мамыр № 218 
бұйрығына 3-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 6 қаңтардағы 
№ 4 бұйрығына 3-7-қосымша

Нысан

Темекі өнімдерін көтерме сауда арқылы өткізу бойынша жекелеген қызмет түрлерін 
жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде қызметті бастағаны немесе тоқтатқаны 

туралы хабарлама

1. _____________________________________________________________
           (мемлекеттік кірістер органының атауы)

2.Осымен_______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(Салық төлеушінің (салық агентінің) тегі, аты, əкесінің аты 
(егер ол жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілсе) немесе атауы 
сəйкестендіру нөмірі (ЖСН/БСН) ____________________________________
хабарлайды:
□ жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде қызметті бастағаны 

туралы
□ жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде қызметті аяқтағаны 

туралы
□ хабарламада көрсетілген салық салумен байланысты объектілер жəне (немесе) салық 

салынатын объектілер туралы мəліметтерді өзгеру
3. Қызмет түрі:
Темекі өнімдерін көтерме сауда арқылы өткізу 

□ фильтрлі сигареттер 
□ фильтрсіз сигареттер, папиростар 
□ сигарлар
□ сигариллалар
□ темекі
(шегетін, шайнайтын, иіскейтін жəне басқалар) 

4. Объектінің орналасқан жері:
Облыс_____________________________________________________________
қала (аудан) _______________________________________________________
кент (ауыл) ________________________________________________________
көше (шағын аудан) ________________________________________________
үй нөмірі (ғимарат) ________________________________________________
5. Жер учаскесі туралы көрсетілген мəліметтер жер учаскесіне меншік құқығы 
(тұрақты жер пайдалану құқығы) актісінде көрсетілген мəліметтер*:
акті нөмірі________________________________________________________
актінің берілген күні 20__ жылғы «___» _____бастап 20_«___» _______дейін
жер учаскесінің ауданы, шаршы метр__________________________________
жер учаскесінің кадастрлық нөмірі ___________________________________
жалға берушінің ЖСН/БСН-і_________________________________________
жалға берушінің (тегі, аты, əкесінің аты (егер ол жеке басын куəландыратын 
құжатта көрсетілсе) немесе атауы_____________________________________
__________________________________________________________________
Уақытша жерді пайдалану туралы шартта көрсетілген мəліметтер:
уақытша жерді пайдалану түрі:
□ өтеулі
□ өтеусіз
шарт нөмірі _______________________________________________________
шартты жасасқан күні 20__ жылғы «__» ____________
шарттың қолданыс мерзімі 20__ жылғы «___» ____бастап 
20__ жылғы «___» _________ дейін
жер учаскесінің ауданы, шаршы метр__________________________________
жер учаскесінің кадастрлық нөмірі ___________________________________
жалға берушінің ЖСН/БСН-і ___________________________________
жалға берушінің (тегі, аты, əкесінің аты (егер ол жеке басын куəландыратын құжатта 

көрсетілсе) немесе жалға берушінің атауы ______________________
__________________________________________________________________
*(егер жер учаскесіне меншік құқығының жəне (немесе) уақытша жерді пайдалану тура-

лы шартта екі жəне одан асып кеткен жағдайда - хабарламаға 1-қосымша толтырылады).
6. Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куəлікте көрсетілген 

мəліметтер **:
Куəліктің нөмірі____________________________________________________
куəліктің берілген күні 20__ жылғы«___» _________
үй-жай алаңы, шаршы метр___________________________________________
Жылжымайтын мүлікті жалдау шартында көрсетілген мəліметтер:
шарт нөмірі ______________________________________________________ 
шартты жасау күні __________________________________________________
шарттың қолданыс мерзімі 20__ жылғы «___» _________ бастап 
20__ жылғы «___» _________ дейін

үй-жай ауданы, шаршы метр _________________________________________
жалға берушінің ЖСН/БСН-і _________________________________________
жалға берушінің аты-жөні (егер ол жеке басын куəландыратын кұжатта көрсетілсе) 
немесе атауы 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
**(егер жер учаскесіне меншік құқығы актісінде жəне уақытша жерді пайдалану туралы 

шартта көрсетілген мəліметтер екі жəне одан асып кеткен жағдайда - хабарламаға 2-қосымша 
толтырылады)

Жылжымайтын мүлікті жалға алу шартында көрсетілген мəліметтер:
7. Хабарламаға мынадай құжаттардың көшірмелері қоса тіркеледі:
□ жерді пайдалану құқығын растайтын
□ жерді пайдалануды жалға беру құқығын растайтын
□ жылжымайтын мүлікке меншік құқығын растайтын
□ жылжымайтын мүлікті жалға беру құқығын растайтын
Осы хабарламаны бере отырып, өтініш беруші:
хабарламада көрсетілген деректер ресми болып табылады жəне оларға қызметті неме-

се іс-қимылды жүзеге асыру мəселелері бойынша кез-келген ақпарат жолдануы мүмкіндігін 
растайды;

қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сəйкес келеді жəне жарамды болып 
табылатындығын растайды;

осы хабарламада берілген дербес деректерді жинауға жəне өңдеуге келісімін береді;
Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес осы хабарламада көрсетілген мəліметтердің 

дұрыстығы мен толықтығы үшін жауап береді.
8. Өтініш беруші___________________________________ __________ 
           тегі, аты əкесінің аты (егер ол жеке басын (қолы) 
                      куəландыратын құжатта көрсетілсе) 
Мөр орны (бар болған жағдайда) 
Берілген күні жəне уақыты: 20__ жылғы«___» _________ «__» сағ «__» мин

Ағымдағы парақтың нөміріні көрсетіңіз  

Темекі өнімдерін көтерме сауда арқылы өткізу бойынша жекелеген қызмет 
түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде қызметті бастағаны немесе 

тоқтатқаны туралы хабарламаға 1-қосымша

Жалпы ақпарат
ЖСН/БСН ________________________________________________________
Парақтардың жалпы саны________________
Жер учаскелері туралы мəліметтер
Жер учаскесіне меншік құқығы (өтеусіз жер пайдалану құқығы) актісінде 
көрсетілген мəліметтер:
Акті нөмірі _______________________________________________________
Актінің берілген күні 20__ жылғы «___» _________
жер учаскесінің ауданы, шаршы метр__________________________________
жер учаскесінің кадастрлық нөмірі ___________________________________
Уақытша жерді пайдалану туралы шартта көрсетілген мəліметтер:
Жерді пайдалану түрі
□ өтелетін 
□өтеусіз 
шарттың нөмірі ______________________________
шартты жасасу күні   20__ жылғы «___» ______________
шарттың қолданыс мерзімі  бастап 20__ «___» _______ дейі
жер учаскесінің ауданы, шаршы метр__________________________________
жер учаскесінің кадастрлық нөмірі ______________________________
Жалға берушінің ЖСН/БСН-і ______________________________
Жалға берушінің (тегі, аты əкесінің аты (егер ол жеке басын куəландыратын 
құжатта көрсетілсе) немесе атауы_______________________
__________________________________________________________________

Ағымдағы парақтың нөміріні көрсетіңіз 

Темекі өнімдерін көтерме сауда арқылы өткізу бойынша жекелеген қызмет түрлерін 
жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде қызметті бастағаны немесе тоқтатқаны тура-

лы хабарламаға 2-қосымша

Жалпы ақпарат
ЖСН/БСН    ____________________________________
Парақтардың жалпы саны             ___________________
Жылжымайтын мүлік туралы мəліметтер
Жылжымайтын мүлікке құқықты мемлекеттік тіркеу туралы куəлікте көрсетілген мəліметтер 
куəліктің нөмір   ______________________________
куəліктің берілген күні   20__ жылғы «___» _____________
үй-жайдың ауданы, шаршы метр  ______________________________
Жылжымайтын мүлікті жалға алу шартында көрсетілген мəліметтер:
шарттың нөмірі   ___________________________
шартты жасасу күні   20__ жылғы «___» ___________ 
шарттың қолданыс мерзімі бастап  20__ «___» _______ дейін
үй-жайдың ауданы, шаршы метр______________________________________
Жалға берушінің ЖСН/БСН-і ____________________________
Жалға берушінің (тегі, аты əкесінің аты (егер ол жеке басын куəландыратын құжатта 

көрсетілсе) немесе атауы________________________
__________________________________________________________________

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2017 жылғы 29 мамыр № 218 
бұйрығына 4-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 6 қаңтардағы 
№ 4 бұйрығына 3-8-қосымша

Нысан

Жекелен ойын түрлерін -ойын бизнесі қызметін жүзеге асыратын салық төлеуші 
ретінде бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарлама

1. _____________________________________________________________
           (мемлекеттік кірістер мекемесінің атауы)
2. Осымен ________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(тегі, аты, əкесінің аты (егер ол жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілсе) 
               немесе салық төлеушінің атауы (салық агентінің)
сəйкестендіру нөмірі (ЖСН/БСН) □□□□□□□□□□□□
□жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде қызметті бастағаны
□хабарламада көрсетiлген объектiлер туралы мəлiметтер өзгергені
□барлық салық салу объектілерін есептен шығару
□жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде қызметті тоқтатқаны, 
туралы хабарлайды.
3. Объектілерді енгізу (шығару) күні: __ __ ______ -дан

Жекелен ойын түрлерін - ойын бизнесі қызметін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде 
бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарландыруға қосымша

4. Салық төлеуші туралы мəліметтер:
1. сəйкестендіру нөмірі (ЖСН/БСН) □□□□□□□□□□□□
2.Ойын мекемесінің атауы _________________________________
3. Ойын мекемесінің (стационарлык орны) орналасқан орны________________
А. облыс __________________________________________________________
В. қала немесе аудан _______________________________________________
С. көше ___________________________________________________________
D. үйдің номері ___ пəтер (қызмет орны) ___
4. Ойын бизнесі саласындағы қызметке берілген лицензия туралы мəлметтер «
(электронды түрде тапсырылған кезде лицензия бойынша мəліметтер «Е-лицензирование» 

Мемлекеттік деректер базасынан Ақпараттық жүйесінен автоматты түрде алынады:
   сериясы нөмірі берілген күні мерзімінің өту күні
А. казино    ___ ___ __________ _________________
В. ойын автоматтары залы  ___ ___ __________ _________________
С. тотализатор   ___ ___ __________ _________________
D. букмекер кеңсесі   ___ ___ __________ _________________
5. Лицензиярдың атауы:        _____________________________________________
Салық салу объектілері туралы мəліметтер:
5. Салық салу объектісі Салық салу объектілерінің жалпы саны
А. ойын үстелі   ___________________________________
В. ойын автоматы   ____________________________________
С. тотализатор кассасы   _________________________________
D. тотализатордың электронды кассасы  ________________________________
E. букмекер кеңсесінің кассасы  ___________________________________
F. букмекер кеңсесінің электронды кассасы _____________________________
Жер пайдалану құқығын куəландыратын құжаттар туралы мəліметтер:
6. Жер учаскесіне меншік құқығы (жерді тұрақты пайдалану құқығы) 
актісінде көрсетілген мəліметтер:
А. актінің берілген күні   ________________________________
В. актінің нөмірі   _______________________________
С. ойын мекемесі орналасқан жер учаскесінің ауданы, шаршы м._____________
D. жер учаскесінің кадастрлық нөмірі  __________________________________
 7. Жер учаскесін уақытша пайдалану туралы шартта көрсетілген мəліметтер:
А. жер пайдалану түрі өтелетін □ өтеусіз □ 
В. шартты жасасу күні   ______________________________
С. шарттың қолданыс мерзімі  ______________ ден__________дейін
D. шарттың нөмірі   ___________________________________
E. ойын мекемесі орналасқан жер учаскесінің ауданы, шаршы м. ___________
F. жер учаскесінің кадастрлық нөмірі  __________________________________
G. жалға берушінің ЖСН/БСН:  _______________________________________
H. Жалға берушінің (тегі, аты, əкесінің аты (егер ол жеке басын куəландыратын 
құжатта көрсетілсе) немесе атауы: _________________________
__________________________________________________________________
Жылжымайтын мүлікке құқықты куəландыратын құжаттар туралы мəліметтер
8. Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куəлікте көрсетілген 

мəліметтер:
А. куəліктің берілген күні   ____________________________
В. куəліктің нөмірі   _____________________________
С. жылжымайтын мүліктің ауданы, шаршы м. ______________________
9. Жылжымайтын мүлікті жалға алу шартында көрсетілген мəліметтер:
А. жалға алу шартының жасалған күні  _________________________________
В. жалға алу шартының қолданыс мерзімі __________ ден_________дейін
С. шарттың нөмірі  _______________________________________________
D. жалға алу ауданы, шаршы м.  _________________________________
E. жалға берушінің ЖСН/БСН __________________________________________
F. жалға берушінің тегі, аты, əкесінің аты (егер ол жеке басын куəландыратын құжатта 

көрсетілсе) немесе атауы:   ________________________
__________________________________________________________________
10. Осы хабарламаны бере отырып, өтініш беруші:
хабарламада көрсетілген деректер ресми болып табылатындығын жəне оларға қызметті 

немесе іс-қимылды жүзеге асыру мəселелері бойынша кез-келген ақпарат жолдануы 
мүмкіндігін растайды;

қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сəйкес келетіндігін жəне жарамды болып 
табылатындығын растайды;

осы хабарламада берілген дербес деректерді жинауға жəне өңдеуге келісімін береді;
Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес осы хабарламада көрсетілген мəліметтердің 

дұрыстығы мен толықтығы үшін жауап береді.
11.Өтініш беруші ______________________________________ _________
 тегі, аты, əкесінің аты (егер ол жеке басын (қолы)
 куəландыратын құжатта көрсетілсе) 
Мөр орны (болған жағдайда)
Берілген күні жəне уақыты: 20__ жылғы «___» _________ «__» сағ «__» мин
12. Пошта штемпелінің күні:20__ жылғы «___» ______________________
(хабарлама пошта арқылы тапсырылған жағдайда толтырылады)

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2017 жылғы 29 мамыр 
№ 218 бұйрығына 5-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 6 қаңтардағы 
№ 4 бұйрығына 3-9-қосымша

Нысан

Ұтыссыз ойын автоматтарын, ойынға арналған жеке компьютерлерді, ойын жол-
дарын, карталарды, бильярд үстелдерін пайдала отырып көрсетілетін қызметті – 
жекелеген қызмет түрін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде бастағаны немесе 

тоқтатқаны туралы хабарлама
1.______________________________________________________________ 
                             (мемлекеттік кірістер мекемесінің атауы)

2.Осымен_________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(тегі, аты, əкесінің аты (егер ол жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілсе) 
немесе салық төлеушінің атауы (салық агентінің)
сəйкестендіру нөмірі (ЖСН/БСН) □□□□□□□□□□□□
- салық төлеуші ретінде қызметті жүзеге асыруды бастағаны
- хабарламада көрсетiлген объектiлер туралы мəлiметтер өзгергені
- барлық салық салу объектілерін есептен шығару
- салық төлеуші ретінде қызметті жүзеге асыруды тоқтатқаны, 
туралы хабарлайды:
3. Объектілерді енгізу (шығару) күні: __ __ ______ -дан

Ұтыссыз ойын автоматтарын, ойынға арналған жеке компьютерлерді, ойын жолдарын, кар-
таларды, бильярд үстелдерін пайдала отырып жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын 
салық төлеуші ретінде қызметті бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарландыруға қосымша

Салық төлеуші туралы мəліметтер:
1. сəйкестендіру нөмірі (ЖСН/БСН) □□□□□□□□□□□□
2.Ойын мекемесінің атауы  _________________________________
3.Ойын мекемесінің (стационарлык орны) орналасқан орны
______________________________________________________________
А. облыс __________________________________________________________
В. қала немесе аудан _______________________________________________
С. көше ___________________________________________________________
D. үйдің нөмері  ___ пəтер (қызмет орны) ___
Салық салу объектілері туралы мəліметтер:
4. Салық салу объектісі 
А. бiр ойыншымен ойын өткiзуге арналған ұтыссыз ойын автоматы салық салу 
объектілердің жалпы саны __________
В. бiреуден артық ойыншылардың қатысуымен ойын өткiзуге арналған ұтыссыз 
ойын автоматы ____________________ 
С. ойын өткiзу үшiн пайдаланылатын жеке компьютер салық салу объектілердің 
жалпы саны __________________
D. ойын жолы______________________________________________________
Е. Карт____________________________________________________________
F. бильярд үстелi ___________________________________________________ 
Жер пайдалану құқығын куəландыратын құжаттар туралы мəліметтер:
5. Жер учаскесіне меншік құқығы (жерді тұрақты пайдалану құқығы) актісінде көрсетілген 

мəліметтер:
А. актінің берілген күні ________________________________
В. актінің номірі _______________________________
С. ойын мекемесі орналасқан жер учаскесінің ауданы, шаршы м.___________
D. жер учаскесінің кадастрлық номірі __________________________________ 
6. Жер учаскесін уақытша пайдалану туралы шартта көрсетілген мəліметтер:
А. жер пайдалану түрі өтелетін □ өтеусіз □ 
В. шартты жасасу күні   _____________________________________
С. шарттың қолданыс мерзімі  ______________ ден__________дейін
D. шарттың нөмірі   ___________________________________
E. ойын мекемесі орналасқан жер учаскесінің ауданы, шаршы м. ___________
F. жер учаскесінің кадастрлық нөмірі  __________________________________
G. жалға берушінің ЖСН/БСН:  _______________________________________
H. Жалға берушінің тегі, аты, əкесінің аты (егер ол жеке басын куəландыратын 
құжатта көрсетілсе) немесе атауы: _____________________________________
Жылжымайтын мүлікке құқықты куəландыратын құжаттар туралы мəліметтер:
7. Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куəлікте көрсетілген 

мəліметтер:
А. куəліктің берілген күні   __________________________________
В. куəліктің нөмірі   __________________________________
С. жылжымайтын мүліктің ауданы, шаршы м. ________________________
8. Жылжымайтын мүлікті жалға алу шартында көрсетілген мəліметтер:
А. жалға алу шартының жасалған күні  _________________________________
В. жалға алу шартының қолданыс мерзімі __________ ден_________дейін
С. шарттың нөмірі ________________________________________________
D. жалға алу ауданы, шаршы м. _________________________________
E. жалға берушінің ЖСН/БСН _______________________________________

F. жалға берушінің тегі, аты, əкесінің аты (егер ол жеке басын куəландыратын құжатта 
көрсетілсе) немесе атауы: ______________________________

__________________________________________________________________
9.Осы хабарламаны бере отырып, өтініш беруші:
хабарламада көрсетілген деректер ресми болып табылатындығын жəне оларға қызметті не-

месе іс-қимылды жүзеге асыру мəселелері бойынша кез-келген ақпарат жолдануы мүмкіндігін;
өтініш берушіге мəлімделген қызметтің түрімен немесе жекелеген іс-қимылдармен 

айналысуға сот тыйым салмайды;
қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сəйкес келетіндігін жəне жарамды болып 

табылатындығын растайды;
өтініш беруші қызметті немесе іс-қимылды жүзеге асыруды бастағанға дейін одан əрі 

де орындау үшін міндетті Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтауды 
қамтамасыз етеді. 

10.Өтініш беруші_____________________________________ ____________
                    тегі, аты, əкесінің аты (егер ол жеке басын (қолы) 
     куəландыратын құжатта көрсетілсе)
Мөр орны (болған жағдайда)
Берілген күні жəне уақыты: 20__ жылғы «___» _________ «__» сағ «__» мин
11. Пошта штемпелінің күні:20__ жылғы «___» __________
(хабарлама пошта арқылы тапсырылған жағдайда толтырылады)

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 30 мау-
сымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15293 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 20 маусым            №247             Астана қаласы

«Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі 
көрсететін мемлекеттік қызметтер регламенттерін бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрінің 2015 жылғы 20 мамырдағы №396 бұйрығына 

өзгерістер енгізу туралы

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

1. «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі көрсететін мемлекеттік 
қызметтер регламенттерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрі-
нің 2015 жылғы 20 мамырдағы № 396 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 11298 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 
жылғы 23 маусымда жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Тауарлардың жекелеген түрлерiн импорттауға жəне (не-
месе) экспорттауға рұқсат беру» мемлекеттiк көрсетілетін регламенті» мемлекеттiк көрсетілетін 
қызмет регламентінде:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтін өзгермейді:
«Жекелеген тауар түрлерінің импортына жəне (немесе) экспортына лицензия беру»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтін өзгермейді:
«1. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі (бұдан 

əрі – көрсетілетін қызметті беруші) Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 
жылғы 21 сəуірдегі № 347 бұйрығымен бекітілген, (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 11079 болып тіркелген) «Жекелеген тауар түрлерінің импортына жəне 
(немесе) экспортына лицензия беру» мемлекеттiк көрсетілетін қызмет стандартына сəйкес 
(бұдан əрі – Стандарт) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижелерін беру:
1) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы (бұдан əрі – Мемлекеттік корпорация);
2) www.еliсеnse.kz «Е-лицензиялау» веб-порталы немесе www.e.gov.kz «электрондық 

үкімет» веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.»;
4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтін өзгермейді:
«4. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рəсімдерді (іс-қимылдарды) бастау үшін негіздеме 

Стандарттың 9-тармағында көзделген құжаттарды қабылдау болып табылады.
Осы Мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымшада «Жекелеген тауар 

түрлерінің импортына жəне (немесе) экспортына лицензия беру» мемлекеттік қызмет көрсету 
бизнес-процестерінің анықтамалығы келтірілген.»;

5-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«4) жауапты орындаушы Стандартқа сəйкес бес жұмыс күні ішінде құжаттарды карайды 

жəне  тиісті лицензия жəне (немесе) лицензияға қосымшаны не мемлекеттік қызметті көрсетуден 
бас тарту туралы дəлелді жауапты дайындайды;»;

5-тармақтың 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«6) келісуші мемлекеттік органның оң жауабы болған кезде жауапты орындаушы Стандартқа 

сəйкес бес жұмыс күні ішінде құжаттарды қарайды;»;
8-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«3) келісуші мемлекеттік органнан келіп түскен жауапты бес жұмыс күні ішінде өңдеу жəне 

лицензия не мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап дайындау;»;
көрсетілген регламенттің 1-қосымшаға сəйкес «Тауарлардың жекелеген түрлерiн 

импорттауға жəне (немесе) экспорттауға рұқсат беру» мемлекеттік қызмет көрсету бизнес-
процестерінің анықтамалығы осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген регламенттің 2, 3, 4 жəне 5-қосымшалардың жоғарғы оң жақ бұрышындағы 
мəтін мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтін өзгермейді:

«Жекелеген тауар түрлерінің импортына жəне (немесе) экспортына лицензия беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша»;

«Жекелеген тауар түрлерінің импортына жəне (немесе) экспортына лицензия беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 3-қосымша»;

«Жекелеген тауар түрлерінің импортына жəне (немесе) экспортына лицензия беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 4-қосымша»;

«Жекелеген тауар түрлерінің импортына жəне (немесе) экспортына лицензия беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 5-қосымша»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Тауарлардың жекелеген түрлерiн Қазақстан 
Республикасының аумағына импорттауға жəне (немесе) экспорттауға рұқсат беру» мемлекеттiк 
көрсетілетін қызмет регламентінде:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтін өзгермейді:
«Қазақстан Республикасының аумағына жекелеген тауарлар түрлерiн экспорттауға жəне 

(немесе) импорттауға рұқсат беру»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтін өзгермейді:
«1. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі (бұдан 

əрі – көрсетілетін қызметті беруші) Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 
жылғы 21 сəуірдегі № 347 бұйрығымен бекітілген, (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 11079 болып тіркелген) «Қазақстан Республикасының аумағына жекелеген 
тауарлар түрлерiн экспорттауға жəне (немесе) импорттауға рұқсат беру» мемлекеттiк қызмет 
стандартына сəйкес (бұдан əрі – Стандарт) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижелерін беру:
1) қызмет беруші;
2) www.еliсеnse.kz «Е-лицензиялау» веб-порталы немесе www.e.gov.kz «электрондық 

үкімет» веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.»;
3-тармақтың төртінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттің кеден органдарына рұқсат беру 

қажет болған жағдайда, рұқсаттар қатаң үлгідегі бланкте басып шығарылады, оған көрсетілетін 
қызметті берушінің уəкілетті лауазымды тұлғасы не оны ауыстыратын адам қол қояды жəне 
көрсетілетін қызметті берушінің мөрімен расталады.»;

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтін өзгермейді:
«4. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рəсімдерді (іс-қимылдарды) бастау үшін негіздеме 

Стандарттың 9-тармағында көзделген құжаттарды қабылдау болып табылады.
Осы Мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымшада «Қазақстан Республика-

сының аумағына жекелеген тауарлар түрлерiн экспорттауға жəне (немесе) импорттауға 
рұқсат беру» мемлекеттік қызмет көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы келтірілген.»;

5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) 

мазмұны, орындалу ұзақтығы:
1) көрсетілетін қызметті беруші құрылымдық бөлімшесінің уəкілетті қызметкерінің (бұдан əрі 

– жауапты орындаушы) көрсетілетін қызметті алушылардан портал арқылы түскен мемлекеттік 
көрсетілетін қызметті көрсетуге арналған рұқсаттың жобасы (бұдан əрі – рұқсаттың жобасы) 
тіркеу – рұқсаттың жобасы түскен күні;

Рұқсаттың жобасы 18.30 сағаттан кейін, сондай-ақ демалыс немесе мейрам күндері 
түскен кезде Қазақстан Республикасының Еңбек заңнамасына сəйкес рұқсат жобасы келесі 
жұмыс күнімен тіркеледі.

2) көрсетілетін қызметті беруші басшылығының жауапты орындаушыны таңдауы рұқсаттың 
жобасы тіркелген күні;

3) жауапты орындаушының рұқсаттың жобасына қоса берілген құжаттарды Стандартқа 
сəйкес толықтығын қарауы – бір жұмыс күні ішінде, деректердің анық еместігі анықталған 
жағдайда, мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап жіберіледі;

4) қызмет берушінің заң қызметінің уəкілетті лауазымды тұлғасымен келісу бір жұмыс 
күні ішінде;

5) көрсетілетін қызметті беруші басшысының бір жұмыс күні ішінде рұқсаттың жобасына 
қол қоюы.»;

6-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) көрсетілетін қызметті берушінің рұқсатқа қол қоюға уəкілетті лауазымды тұлғасының 

ЭЦҚ-сы қойылған электрондық құжат.»;
7-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«3) көрсетілетін қызметті берушінің рұқсатқа қол қоюға уəкілетті лауазымды тұлғасы.»;
8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсете отырып жұмыскерлер арасындағы 

рəсімдер (іс-қимылдар) кезектілігінің сипаттамасы:
1) белгіленген жұмыс кестесіне сəйкес мемлекеттік қызметті көрсетуге портал арқылы 

09.00-ден бастап 18.30 сағатқа дейін келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының сұранымы 
келген күні тіркеу;

2) ұсынылған құжаттардың толықтығын тексеру бір жұмыс күні ішінде, деректердің анық 
еместігі анықталған жағдайда, мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дəлелді 
жауап жіберіледі;

3) стандартқа сəйкес құжаттарды қарау жəне қызмет берушінің заң қызметінің уəкілетті 
лауазымды тұлғасымен келісу бір жұмыс күні ішінде;

4) бір жұмыс күні ішінде рұқсат жобасын дайындау жəне көрсетілетін қызметті берушінің 
уəкілетті лауазымды тұлғасының рұқсат жобасына қол қоюы.»;

көрсетілген регламентке 1-қосымшаға сəйкес «Тауарлардың жекелеген түрлерiн Қазақстан 
Республикасының аумағына импорттауға жəне (немесе) экспорттауға рұқсат беру» мемлекеттік 
қызмет көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес ре-
дакцияда жазылсын;

көрсетілген регламенттің 2 жəне 3-қосымшалардың жоғарғы оң жақ бұрышындағы мəтін 
мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтін өзгермейді:

«Қазақстан Республикасының аумағына жекелеген тауарлар түрлерiн экспорттауға жəне 
(немесе) импорттауға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша»;

«Қазақстан Республикасының аумағына жекелеген тауарлар түрлерiн экспорттауға жəне 
(немесе) импорттауға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 3-қосымша».

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Сауда қызметін реттеу 
департаменті 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 қазақ жəне орыс тілдерінде қағаз жəне электрондық түрдегі оның 
көшірмесінің мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға, сондай-ақ, «Республикалық 
құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнына Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау 
банкіне қосу үшін 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 
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(Соңы. Басы 20-бетте) 
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 вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының Ұлттық
экономика министрі Т. СҮЛЕЙМЕНОВ

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2017 жылғы 20 маусымдағы 
№247 бұйрығына 1-қосымша

«Жекелеген тауар түрлерінің импортына жəне (немесе) экспортына лицензия беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымша

«Жекелеген тауар түрлерінің импортына жəне (немесе) экспортына лицензия 
беру» мемлекеттік қызмет көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2017 жылғы 20 маусымдағы 
№247 бұйрығына 2-қосымша

«Қазақстан Республикасының аумағына жекелеген тауарлар түрлерiн экспорттауға 
жəне (немесе) импорттауға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

регламентіне 1-қосымша

«Қазақстан Республикасының аумағына жекелеген тауарлар түрлерiн 
экспорттауға жəне (немесе) импорттауға рұқсат беру» мемлекеттік қызмет көрсету 

бизнес-процестерінің анықтамалығы

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 19 шіл-
деде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15349 
болып енгізілді.

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 29 маусым           №260           Астана қаласы

«Базалық көрсеткіштер тізбесін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 

23 желтоқсандағы № 166
бұйрығына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

 БҰЙЫРАМЫН:
1. «Базалық көрсеткіштер тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономи-

ка министрінің 2014 жылғы 23 желтоқсандағы № 166 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10103 болып тіркелген, 2015 жылғы 30 қаңтарда «Əділет » 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай  өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Базалық нысаналы индикаторлардың тізбесінде (бұдан 
əрі – Тізім):

реттік нөмірі 31-жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

31 Аналар өлім-жітімін төмендету 100 мың тірі туыл-
ғандарға шаққандағы 
жағдайлардың саны

мамыр 
(жылдық)

ҚР ДСМ 
ведомстволық 

есептілігі

 »;
реттік нөмірі 34-жол мынадай редакцияда жазылсын:
« 

34 15-49 жас ерекшелігі тобындағы 
адамның иммун тапшылығы 
вирусының таралуы, 
0,2-0,6 % шегінде

% ақпан 
(жылдық)

ҚР ДСМ 
ведомстволық 

есептілігі

 »;
«Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау» деген бөлім мынадай редакцияда жазылсын:
«

Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау
35 Жұмыссыздық деңгейі % наурыз 

(жылдық)
ресми статистикалық 

деректер
36 Жұмысқа орналастыру мəселелері бойын-

ша жүгінген адамдардың ішінен жұмысқа 
орналастырылғандардың үлесі

% қаңтар 
(жылдық)

ҚР Еңбекминінің 
ведомстволық 

есептілігі
37 Жүгінген нысаналы топтардың ішінен 

тұрақты жұмысқа орналасқандардың үлесі
% қаңтар 

(жылдық)
ҚР Еңбекминінің 
ведомстволық 

есептілігі
38 Өндірістік жарақат деңгейі 

(1000 адамға жазатайым оқиғалардың 
жиілік коэффиценті)

- қаңтар 
(жылдық)

ҚР Еңбекминінің 
ведомстволық 

есептілігі
39 Жергілікті атқарушы органдар берген 

рұқсаттар бойынша тартылатын шетелдік 
жұмыс күшінің құрамындағы білікті 
мамандардың үлес салмағы (шетелдік 
жұмыс күшін тартуға арналған квота 
бойынша)

% қаңтар 
(жылдық)

ҚР Еңбекминінің 
ведомстволық 

есептілігі

40 Атаулы əлеуметтік көмек алушылар 
ішіндегі еңбекке қабілетті адамдардың 
үлесі

% ақпан 
(жылдық)

ҚР Еңбекминінің 
ведомстволық 

есептілігі
41 Арнайы əлеуметтік қызметтерді көрсете 

отырып қамтылған адамдардың 
үлес салмағы (оларды алуға мұқтаж 
адамдардың жалпы санының ішінде)

% ақпан 
(жылдық)

ЖАО мəліметтері 
бойынша 

ҚР Еңбекминінің есебі

42 Жеке сектор субъектілері (оның ішінде, 
үкіметтік емес ұйымдар) ұсынатын арнайы 
əлеуметтік көрсетілетін қызметтермен 
қамтылған адамдардың үлесі

% ақпан 
(жылдық)

ЖАО мəліметтері 
бойынша 

ҚР Еңбекминінің есебі

 »;
«Қызмет бабында пайдалану үшін» деген грифі бар, мынадай мазмұндағы реттік саны 

56-1-жолмен толықтырылсын;
реттік нөмірі 62-жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

62 Əлеуметтік, көліктік инфрақұры лым ның пас-
порт талған объекті лерінің жалпы санынан 
мүгедектер үшін қолжетімділікпен қамта-
масыз етілген əлеуметтік инфрақұрылым 
объектілерінің үлесі

% ақпан 
(жылдық)

ЖАО мəлімет-
тері бойынша 
ҚР Еңбекми-
нінің есебі

 »;
«Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы» деген бөлім мынадай редакцияда жазылсын:
«

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы
65 Күрделі жөндеуді талап ететін кондоминиум 

объектілерінің үлесін төмендету
% ақпан 

(жылдық)
ҚР ИДМ ведом-
ство лық есептілігі

66 Қалаларда орталықтандырылған: % ақпан 
(жылдық)

ҚР ИДМ 
ведомстволық 

есептілігі
66.1 сумен жабдықтауға
66.2 су бұрумен жабдықтауға қолжетімділік
67 Ауылдық елді мекендерде 

орталықтандырылған:**
% ақпан 

(жылдық)
ҚР ИДМ 

ведомстволық 
есептілігі67.1 сумен жабдықтауға

67.2 су бұруға қолжетімділік
68 Жалпы ұзақтықтан жаңғыртылған 

желілердің үлесі:
% ақпан 

(жылдық)
ҚР ИДМ 

ведомстволық 
есептілігі68.1 жылумен жабдықтау

68.2 газбен жабдықтау
68.3 электрмен жабдықтау

 »;
«Бағыты: Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» деген бөлім алып тасталсын;
аббревиатуралардың толық жазылуы мынадай редакцияда жазылсын:
«ҚР АШМ – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
ҚР БП ҚСАЕАК – Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасының Құқықтық статистика 

жəне арнайы есепке алу комитеті
ҚР БҒМ – Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі
ҚР ДСМ – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
ҚР ДІАҚМ – Қазақстан Республикасының Дін істері жəне азаматтық қоғам министрлігі
ҚР Еңбекмині – Қазақстан Республикасының Еңбек жəне халықты əлеуметтік 
қорғау министрлігі
ҚР ИДМ – Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі
ҚР Қаржымині – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
ҚР МСМ – Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрлігі
ҚР ІІМ – Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi
ҚР ЭМ– Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі
ЖАО – жергілікті атқарушы органдар
ҚР ИИДМБ – Қазақстан Республикасын индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 

мемлекеттік бағдарлама
АДБ – Аумақтарды дамыту б ағдарламасы».
2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Өңірлерді талдау жəне бағалау 

департаменті заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген 

күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның мемлекеттік жəне орыс тілдеріндегі көшірмесін 
қағаз жəне электрондық түрде мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жəне 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына ресми жариялауға жəне Қазақстан Республикасының нормативтік 
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне қосу үшін жіберуді;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интернет-ре-
сурсында орналастыруды;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін күнтізбелік он күн ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Заң 
департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың 
орындалуы туралы мəліметтер ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап қолданысқа енгізілетін Тізімнің 
1-тармағының алтыншы абзацын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

 
Қазақстан Республикасының

Ұлттық экономика министрі Т. СҮЛЕЙМЕНОВ

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 26 шіл-
деде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15377 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 11 шілде             №275           Астана қаласы

«Табиғи монополияларды реттеу саласындағы мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 
2015 жылғы 20 наурыздағы №245 бұйрығына өзгерістер 

мен толықтырулар енгізу туралы

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

1. «Табиғи монополияларды реттеу саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 
жылғы 20 наурыздағы № 245 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 11019 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 22 
маусымда жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1-тармақта:
6) жəне 8) тармақш алар алынып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 7-1) тармақшамен толықтырылсын:
«7-1) осы бұйрыққа 7-1-қосымшаға сəйкес «Табиғи монополиялар субъектiлерiн Мемлекеттiк 

тiркелiмге енгiзу жəне одан шығару» мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттары 
бекітілсін.»;

осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес 7-1-қосымшамен толықтырылсын.
2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополиялар-

ды реттеу, бəсекелестікті жəне тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қазақстан 
Республикасының заңнамасында 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 қазақ жəне орыс тілдерінде қағаз жəне электрондық 
 түрдегі оның көшірмесінің мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға, сондай-ақ, 
«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 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 вице-министріне жүктелсін. 

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

Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрі Т.СҮЛЕЙМЕНОВ

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының
Ақпарат жəне коммуникациялар министрі
_______________ Д. Абаев
2017 жылғы 11 шілде

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2017 жылғы 11 шілдедегі 
№ 275 бұйрығына қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2017 жылғы 20 наурыздағы 
№ 245 бұйрығына 7-1-қосымша

«Табиғи монополиялар субъектiлерiн Мемлекеттiк тiркелiмге енгiзу жəне одан 
шығару» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Табиғи монополиялар субъектiлерiн Мемлекеттiк тiркелiмге енгiзу жəне одан шығару» 

мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет). 
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Ұлттық эко-

номика министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.
3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Табиғи монополияларды реттеу, бəсекелестікті 

жəне тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті, Министрліктің Табиғи монополияларды 
реттеу, бəсекелестікті жəне тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің аумақтық орган-
дары (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру көрсетілетін 
қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.

2-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:
1) көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын 

тапсырған күннен бастап, сондай-ақ порталға жүгінген кезде – күнтізбелік 30 (отыз) күн;
2) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің рұқсат 

етілетін ең ұзақ уақыты – 15 минут;
3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілетін ең ұзақ уақыты – 15 

минут.
Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген 

тізбеге сəйкес құжаттардың топтамасын толық ұсынбаған жəне (немесе) қолданылу мерзімі өтіп 
кеткен құжаттарды ұсынған жағдайларда, көрсетілетін қызметті беруші өтінішті қабылдаудан 
бас тартады.

5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық жəне қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі – табиғи монополиялар субъектiсiн Мемлекеттік 

тіркелімге енгізу немесе одан шығару туралы хат не электрондық нысанда осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында көзделген негіздемелер бойынша 
мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап.

Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін ұсыну нысаны: қағаз түрінде.
7. Мемлекеттік қызмет тегін көрсетіледі.
8. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі – еңбек заңнамасына сəйкес демалыс 

жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда сағат 13.00-ден – 
14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден – 18.30-ға дейін. Мемлекеттік қызмет алдын ала 
жазылусыз жəне жеделдетіп қызмет көрсетусіз кезек күту тəртібімен көрсетіледі.

Көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді көрсетуге өтініштерді 
қабылдау жəне нəтижелерін беру кестесі сағат 13.00-ден – 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 
9.00-ден – 17.30-ға дейін.

9. Көрсетілетін қызметті алушы (не уəкілетті өкілі: өкілеттіктерді растайтын құжат бойын-
ша заңды тұлға; нотариус растаған сенімхат бойынша жеке тұлға) жүгінген кезде мемлекеттік 
қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

мемлекеттiк тiркелiмге енгiзу үшін:
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес бірінші басшы не 

оны ауыстыратын а дам қол қойған нысан бойынша өтініш;
«Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан 

Республикасының Заңына сəйкес міндетті лицензиялауға жататын кəсіпкерлік қызметпен 
айналысу құқығына берілген лицензияның көшірмесі жəне (немесе) «Е-лицензиялау» www.
elicence.kz веб-порталынан лицензия;

тауарларды, жұмыстарды өндіруге жəне (немесе) тұтынушыларға табиғи монополия 
жағдайларында қызметтерді көрсетуге қажетті инженерлік желілер мен құрылыстардың өтініш 
берушінің балансындағы не жалға берілген немесе сенімгерлік басқарудағы тізбесі, сондай-
ақ карта-схемалар (аталған құжаттарға бірінші басшы қол қояды жəне мөрмен расталады);

тауарларды, жұмыстарды өндірудің жəне (немесе) табиғи монополиялар салалары-
на жатқызылған көрсетілетін қызметтерді тұтынушыларға көрсетудің жоспарлы көлемінің 
есептеулері;

өзге жəне (немесе) негізгі қызметпен технологиялық байланысты жəне (немесе) табиғи 
монополия саласына жатқызылған қызметті жүзеге асыру туралы мəліметтері бар құжаттар;

кəсіпорынның алдыңғы кезеңге (жыл, тоқсан) арналған бухгалтерлік балансы;
басшы, бас бухгалтер қол қойған жəне мөр қойылған негізгі жəне негізгі емес қызмет бойын-

ша кірістер мен шығыстарды таратып жаза отырып, алдыңғы кезең ішіндегі қызметтер көрсету 
кезеңіндегі қаржылық-шаруашылық қызметтің нəтижелері туралы есеп;

мемлекеттік тiркелiмнен шығару үшін көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті 
берушіге осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес нысан бой-
ынша өтінішті, сондай-ақ мыналарды:

оның табиғи монополия саласына жатқызылған қызметті жүзеге асыруды тоқтатуына əкеп 
соққан табиғи монополия субъектісін қайта ұйымдастыруды;

табиғи монополия субъектісін таратуды; 
табиғи монополия субъектісінің банкроттығы туралы сот шешімін;
табиғи монополия саласына жатқызылған қызметті жүзеге асыру кезінде пайдаланылатын 

негізгі құралдарды табиғи монополия субъектісінің балансынан басқа субъектінің балансына 
беру, оның ішінде осындай негізгі құралдарды сенімгерлік басқаруға беруді;

табиғи монополия субъектісінің негізгі құралдарын алып қою туралы сот шешімін;
табиғи монополия субъектісінің балансындағы мүлікті, табиғи монополия саласына 

жатқызылған қызметті жүзеге асыру үшін қажетті инженерлік желілер мен құрылыстарды 
иеліктен шығару туралы шешімді;

табиғи монополия саласына жатқызылған қызметті жүзеге асыру кезінде пайдаланылатын 
негізгі құралдарды жалға алу шартының аяқталуын растайтын;

табиғи монополия саласына жатқызылған қызметті оның жүзеге асыруын тоқтату туралы 
куəландыратын өзге құжаттардың көшірмелерін ұсынады.

Өтініштің қабылданғанын растау өтінішті қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні көрсете 
отырып, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде оның тіркелуі (мөртабан, кіріс нөмірі мен 
күні) болып табылады.

10. Мыналар:
1) көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін ұсынған 

құжаттарының жəне (немесе) олардағы деректердің (мəліметтердің) анық еместігін анықтау;
2) көрсетілетін қызметті алушының жəне (немесе) мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті 

ұсынылған материалдардың, объектілердің, деректердің жəне мəліметтердің Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген талаптарға сəйкес келмеуі;

3) уəкілетті мемлекеттік органның мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті келісімі ту-
ралы сұрау салуға берілген теріс жауап, сондай-ақ сараптаманың, зерттеудің не тексерудің 
теріс қорытындысы;

4) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты оның қызметіне немесе мемлекеттік көрсетілетін 
қызметті алуды талап ететін жекелеген қызмет түрлеріне тыйым салу туралы соттың заңды 
күшіне енген шешімінің (үкімінің) болуы;

5) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты соттың заңды күшіне енген үкімінің болуы, оның 
негізінде көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін қызметті алумен байланы-
сты арнаулы құқығынан айырылуы бойынша мемлекеттік қызметтерді көрсетуден бас тартады.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушілердің жəне (немесе) олардың лауазымды 
адамдарының мемлекеттік қызметтерді көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, 

əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
11. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының 

шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымданған жағдайда, шағым көрсетілетін 
қызметті беруші басшысының атына не Министрлік басшысының атына осы Стандарттың 
13-тармағында көрсетілген мекенжайы бойынша беріледі.

Шағымның қабылданғанын растау шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөнін, 
берілген шағымға жауапты алу мерзімі мен орнын көрсете отырып, көрсетілетін қызметті 
берушінің немесе Министрліктің кеңсесінде оның тіркелуі (мөртабан, кіріс нөмірі мен күні) 
болып табылады.

Мыналардың:
1) жеке тұлғаның шағымында – оның тегі, аты, əкесінің аты (болған кезде), пошталық 

мекенжайы;
2) заңды тұлғаның шағымында – оның атауы, пошталық мекенжайы, шығыс нөмірі мен күні 

көрсетіледі, өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қоюға тиіс.
Көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің атына келіп түскен көрсетілетін 

қызметті алушының шағымы ол тіркелген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде қаралуға 
жатады. Шағымды қараудың нəтижелері туралы дəлелді жауап пошта арқылы көрсетілетін 
қызметті алушыға жіберіледі не көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің 
кеңсесінде қолма-қол беріледі.

Портал арқылы жүгінген жағдайда, шағымдану тəртібі туралы ақпаратты бірыңғай байланыс 
орталығының 1414, 88000807777 телефондары бойынша алуға болады.

Шағымды портал арқылы жіберген кезде көрсетілетін қызметті алушының «жеке 
кабинетінен», көрсетілетін қызметті беруші өтінішті өңдеу (жеткізу, тіркеу, орындау туралы 
белгілер, қарау немесе қараудан бас тарту туралы жауап) барысында жаңартылатын өтініш 
туралы ақпарат қолжетімді болады.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органға шағым бере алады.

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

12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижесімен келіспеген жағдайда көрсетілетін қызметті 
алушының заңнамада белгіленген тəртіппен сотқа жүгінуге құқығы бар.

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

13. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті 
берушінің www.economy.gov.kz интернет-ресурсында «Комитеттер» бөлімінде орналастырылған.

14. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсетудің мəртебесі жөніндегі 
ақпаратты көрсетілетін қызметті берушінің анықтама қызметі, мемлекеттік қызметтер көрсету 
мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде 
алуға мүмкіндігі бар.

15. Анықтамалық қызметтердің байланыс телефондары көрсетілетін қызметті ұсынушының 
www.economy.gov.kz интернет-ресурсында орналастырылған, мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтердің мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 1414, 88000807777.

«Табиғи монополиялар субъектiлерiн Мемлекеттiк тiркелiмге енгiзу жəне одан 
шығару» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша

Нысан
___________________________________

(уəкілетті органның атауы)
___________________________________

(дара кəсіпкердің толық Т.А.Ə.немесе
заңды тұлғаның атауы)

___________________________________
(заңды мекенжайы, байланыс телефондары)

Табиғи монополиялар субъектілерін мемлекеттік тіркелімге енгізу туралы

Өтініш
___________________________________________________________________
 (дара кəсіпкердің немесе заңды тұлғаның атауы)
___________________________________________________________________
   (табиғи монополиялар саласындағы реттеліп көрсетілетін қызметтердің 
            (тауарлардың, жұмыстардың) түрі
___________________________________________________________________
  (заңды мекенжайы)
___________________________________________________________________
(табиғи монополиялар саласындағы қызметтер (тауарлар, жұмыстар) көрсету аумағы)
___________________________________________________________________
   (Мемлекеттік тіркелімнің республикалық немесе жергілікті бөлімінің атауы) 
Табиғи монополиялар субъектілерінің мемлекеттік тіркеліміне енгізуді сұраймын

Ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді 
пайдалануға келісім беремін

_____________ 20 ___ жылғы «____» ____________
(қолы) (қол қою күні)

«Табиғи монополиялар субъектiлерiн Мемлекеттiк тiркелiмге енгiзу жəне одан 
шығару» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша

Нысан
____________________________________

(уəкілетті органның атауы)
____________________________________

(дара кəсіпкердің толық Т.А.Ə. немесе
заңды тұлғаның атауы)

____________________________________
(заңды мекенжайы, байланыс телефондары)

Табиғи монополиялар субъектілерін мемлекеттік тіркелімнен шығару туралы

Өтініш
___________________________________________________________________
             (табиғи монополия субъектісінің атауы)
___________________________________________________________________
          (табиғи монополиялар саласындағы реттеліп көрсетілетін қызметтер
   (тауарлар, жұмыстар) түрі
___________________________________________________________________
      (заңды мекенжайы)
___________________________________________________________________
(табиғи монополиялар саласындағы қызметтер (тауарлар, жұмыстар) көрсету аумағы)
___________________________________________________________________
   (Мемлекеттік тіркелімнің республикалық немесе жергілікті бөлімінің атауы)
Табиғи монополиялар субъектілерінің мемлекеттік тіркеліміннен шығаруды сұраймын

Ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді 
пайдалануға келісім беремін 

_____________ 20 ___ жылғы «____» ____________
(қолы) (қол қою күні)

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 11 та-
мызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15480 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 11 шілде           №276         Астана қаласы 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 
кейбір бұйрықтарына өзгерістер енгізу туралы

бұйырамын: 
1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің өзгерістер 

енгізілетін кейбір бұйрықтарының тізбесі бекітілсін.
2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополиялар-

ды реттеу, бəсекелестікті жəне тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген 

күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне 
электрондық түрдегі көшірмесін ресми жариялауға мерзімді баспасөз басылымдарына, сондай-
ақ 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 бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интернет-ре-
сурсында орналастыруды;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 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 
Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының 
 Ұлттық экономика министрі Т. СҮЛЕЙМЕНОВ

 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2017 жылғы 11 шілдедеғі 
№ 276 бұйрығымен бекітілген

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің өзгерістер 
енгізілетін кейбір бұйрықтарының тізбесі

1. «Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарлары-
на, жұмыстарына) тарифтердің (бағалардың, алымдар мөлшерлемелерінің) шекті деңгейін 
есептеу əдістемесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 
2015 жылғы 26 қаңтардағы № 43 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді тіркеу тізілімінде 
№ 10354 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 15 сəуірде 
жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін: 

тақырыбы жаңа редакцияда жазылсын: 
«Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарлары-

на, жұмыстарына) тарифтердің (бағалардың, алымдар мөлшерлемелерінің) шекті деңгейін 
есептеудің кемсiтпейтiн əдістемесін бекіту туралы»;

кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:
«Табиғи монополиялар туралы» 1998 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 

13-бабы 1-тармағының 4) тармақшасына сəйкес бұйырамын:»;
1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«1. Қоса беріліп отырған Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін 

қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтердің (бағалардың, алымдар мөлшерлеме-
лерінің) шекті деңгейін есептеудің кемсiтпейтiн əдістемесі бекітілсін.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп 
көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтердің (бағалардың, алымдар 
мөлшерлемелерінің) шекті деңгейін есептеу əдістемесінде:

тақырыбы жаңа редакцияда жазылсын: 
«Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарлары-

на, жұмыстарына) тарифтердің (бағалардың, алымдар мөлшерлемелерінің) шекті деңгейін 
есептеудің кемсiтпейтiн əдістемесі»;

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Осы Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарла-

рына, жұмыстарына) тарифтердің (бағалардың, алымдар мөлшерлемелерінің) шекті деңгейін 
есептеудің кемсiтпейтiн əдістемесі (бұдан əрі – Əдістеме) «Табиғи монополиялар туралы» 1998 
жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес əзірленді.»;

17-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«17. Субъект тұтынатын Субъектілердің m реттеліп көрсетілетін қызметіне (тауарына, 

жұмысына) тариф (баға, алым мөлшерлемесі) (Tml), Субъекті тұтынатын k қызметтің (тауардың, 
жұмыстың) (Цkl) құны жəне тарифтік бақылау кезеңінің бірінші жылына тарифтік кірісті есептеу 
үшін қабылданған шығындар (Зl) «Табиғи монополиялар туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының 14-бабы 1-тармағының 17) тармақшасына сəйкес айқындалады.».

2. «Келісу комиссиясының ережесі мен регламентін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 қарашадағы № 746 бұйрығына (Нормативтік 
құқықтық актілерді тіркеу тізілімінде № 12593 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесінде 2016 жылғы 12 қаңтарда жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Келісу комиссиясының ережесінде:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Монополияға қарсы орган ведомствосының (бұдан əрі – ведомство) келісу комисси-

ясы (бұдан əрі – Комиссия) Қазақстан Республикасының бəсекелестікті қорғау саласындағы 
заңнамасын бұзушылықтарды тергеп-тексеру нəтижелері бойынша қорытындылардың жоба-
ларын тергеп-тексеруге қатысатын адамдарды отырысқа шақыра отырып, олардың толықтығы 
мен Қазақстан Республикасының бəсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасын бұзу 
фактілерінде келтірілген дəлелдемелердің сапасы тұрғысынан қарау мақсатында құрылды.»;

4-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) Қазақстан Республикасының бəсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасын бұзушы-

лықтарды тергеп-тексеру нəтижелері бойынша қорытындылардың жобаларын олардың 
толықтығы мен онда келтірілген бұзушылықтар фактілерінің дəлелдемелері тұр ғысы нан 
қарау;»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Келісу комиссиясының регламентінде:
5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Жұмыс органының анықтамасы, тергеп-тексеру объектісі өтінішінің көшірмесі, Қазақстан 

Республикасының бəсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасын бұзушылықтарды тергеп-
тексеру нəтижелері бойынша қорытынды жобасы Комиссия отырысының күні белгіленгенге 
дейін екі жұмыс күнінен кешіктірілмей Комиссия мүшелерінің назарына жеткізіледі.».

3. «Мемлекеттiк монополия субъектiсi өндiретiн жəне өткiзетiн тауарларға, жұмыстарға, 
көрсетілетін қызметтерге баға белгiлеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрінің 2016 жылғы 15 наурыздағы № 134 бұйрығына (Нормативтік 
құқықтық актілерді тіркеу тізілімінде № 13588 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесінде 2016 жылғы 19 сəуірде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

8-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің 90-6-бабының 29) тармақшасына 

сəйкес монополияға қарсы орган осы Қағидаларға сəйкес субъект өндіретін жəне өткізетін 
тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бағасына сараптама жүргiзедi.».

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 7 та-
мызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15447 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 23 тамыз              №310            Астана қаласы

«Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері шығыстарының 
лимиттерін, жаңа бастамаларға арналған лимиттерді 

айқындау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 

27 қазандағы № 59 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

бұйырамын:
1. «Бюджеттік бағдарламалар əкімшілері шығыстарының лимиттерін, жаңа бастамаларға 

арналған лимиттерді айқындау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрінің 2014 жылғы 27 қазандағы № 59 бұйрығына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9897 болып тіркелген, 2014 жылғы 9 желтоқсанда 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Бюджеттік бағдарламалар əкімшілері шығыстарының 
лимиттерін, жаңа бастамаларға арналған лимиттерді айқындау қағидаларында:

4 жəне 5-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Бюджеттік бағдарламалар əкімшілері шығыстарының жеткізілген лимиттері мен жаңа 

бастамаларға арналған лимиттердің шегінде бюджеттік бағдарламалар əкімшісі өз қызметінің 
басымдықтарын, мемлекеттік жəне үкіметтік бағдарламалардың іске асырылуын ескере оты-
рып, бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша шығыстарды өз бетінше бөледі.

Бюджеттік бағдарламалар əкімшісі шығыстардың бірінші кезекті басымдығын өз бетінше 
айқындайды.

Бюджеттік бағдарламалар əкімшілері шығыстарының лимиттері, жаңа бастамаларға 
арналған лимиттер шегінде ескерілмеген шығыстар макроэкономикалық сценарий мен кірістер 
болжамы көрсеткіштердің жақсаруы жағына қарай екінші кезеңде өзгерген жағдайда жəне (не-
месе) тиісті бюджет комиссиясына қорытынды дайындау барысында бюджеттік жоспарлау 
жөніндегі орталық уəкiлеттi орган немесе жергiлiктi уəкiлеттi органдар жекелеген шығыстарды 
қабылдамаған жағдайда бюджет жобасына енгiзiлуi мүмкiн.»;

«5. Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 65-1-бабына сəйкес аудандық маңызы 
бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер бюджеттерінен қаржыландырылатын, 
аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті 
уəкілетті органдары айқындайтын бюджеттік бағдарламалар əкімшілері шығыстарының 
лимиттерін, бюджеттік бағдарламалар əкімшілерінің жаңа бастамаларға арналған лимиттерін 
қоспағанда, бюджеттік бағдарламалар əкімшілері шығыстарының лимиттерін, жаңа 
бастамаларға арналған лимиттерді тиісінше бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкiлеттi 
орган жəне мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергiлiктi уəкiлеттi органдар айқындайды.

Бюджеттік бағдарламалар əкімшілері шығыстарының лимиттері, жаңа бастамаларға 
арналған лимиттер Қазақстан Республикасының немесе облыстың, республикалық маңызы бар 
қалалардың, астананың əлеуметтік-экономикалық дамуының, республикалық жəне жергілікті 
бюджеттердің болжамды көрсеткіштері, бюджет қаражатын жұмсаудың басым бағыттары, 
жоспарлы кезеңге арналған тиісті бюджет тапшылығының мөлшері негізінде айқындалады.»;

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Бюджеттік бағдарламалар əкімшілері шығыстарының лимиттерін, жаңа бастамаларға 

арналған лимиттерді айқындау кезінде:
1) тиісті кезеңге арналған əлеуметтік-экономикалық дамудың мақұлданған болжамы;
2) ағымдағы қаржы жылына арналған бюджеттік бағдарламалар əкімшілері шығыстарының 

бекітілген (нақтыланған) көлемі;
3) тиісті қаржы жылына арналған бюджеттік бағдарламалар əкімшілері шығыстарының 

бекітілген көлемі;
4) өткен жəне ағымдағы қаржы жылдарында бюджеттік бағдарламалардың орындалу 

қорытындысы;
5) бюджеттік инвестицияларды іске асыруды бағалау қорытындысы;
6) республикалық бюджеттің атқарылуы туралы есепке Республикалық бюджеттің 

атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің (жергілікті бюджеттің атқарылуы туралы 
есепке облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясының) 
қорытындылары мен ұсынымдары;

7) мемлекеттік жəне үкіметтік бағдарламалардың іс-шаралары есепке алынады.
Мемлекеттік жəне үкіметтік бағдарламаларды əзірлемейтін бюджеттік бағдарламалар 

əкімшілері бойынша стратегиялық жоспарлар, өзге стратегиялық жəне бағдарламалық 
құжаттар ескеріледі.»;

9-тармақтың екінші жəне үшінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:
«Жергілікті бюджеттер бойынша бюджеттік бағдарламалар əкімшілері шығыстарының 

лимиттері, жаңа бастамаларға арналған лимиттер Қазақстан Республикасының заңында, 
облыстық мəслихаттың жалпы сипаттағы трансферттер көлемі туралы шешімінде, аудан 
(облыстық маңызы бар қала) мəслихатының аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюд-
жет туралы шешімінде белгіленген жалпы сипаттағы трансферттер көлемі ескеріле отырып 
айқындалады.

Жергілікті бюджеттер бойынша бюджеттік бағдарламалар əкімшілері шығыстарының 
лимиттерін, жаңа бастамаларға арналған лимиттерді айқындау кезінде Қазақстан 
Республикасының заңында, облыстық мəслихаттың жалпы сипаттағы трансферттер көлемі 
туралы шешімінде, аудан (облыстық маңызы бар қала) мəслихатының аудандық (облыстық 
маңызы бар қала) бюджет туралы шешімінде белгіленген шығыстардың жекелеген бағыттарын 
қаржыландырудың ең төмен көлемдері ескеріледі.»;

15-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) бюджеттік даму бағдарламаларының шығыстары.
Тұрақты сипаттағы ағымдағы шығыстар:
мемлекеттік органдардың жəне олардың ведомстволық бағынысты мекемелерінің жұмыс 

істеуін қамтамасыз ету шығыстарын;
мемлекеттік тікелей міндеттемелерді;
шығыстардың көлемі бойынша негіздемелерді талап ететін мемлекеттік міндеттемелерді 

қамтиды.
Күрделі шығындар:
мемлекеттік органдардың жəне олардың ведомстволық бағынысты мекемелерінің жұмыс 

істеуін қамтамасыз етуге байланысты күрделі шығындарды;
мемлекеттік жəне үкіметтік бағдарламаларды іске асыруға байланысты күрделі 

шығындарды қамтиды.
Бюджеттік даму бағдарламаларының шығыстары:
республикалық (жергілікті) бюджеттік инвестицияларды іске асыруға арналған шығыстарды;
төмен тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы даму трансферттерін қамтиды.»;
18-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«18. Бюджеттік даму бағдарламаларына шығыстар лимитін айқындау кезінде 

республикалық, облыстық немесе аудандық бюджеттерден төмен тұрған бюджеттерге берілетін 
нысаналы даму трансферттері бойынша пул айқындалады.»;

20-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) мемлекеттік жəне үкіметтік бағдарламаларда көзделген іс-шаралар;»;

25-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Нысаналы даму трансферттері есебінен іске асырылатын бюджеттік инвестицияларды 

қоспағанда, жаңа республикалық (жергілікті) бюджеттік инвестицияларға арналған шығыстар 
Мемлекет басшысының тапсырмалары мен мемлекеттік жəне үкіметтік бағдарламаларда көз-
делген іс-шаралар ескеріле отырып, бюджеттік бағдарламалар əкімшілері бойынша бөлінеді.»;

26-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«26. Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті орган Республикалық бюджет 

комиссиясының қарауына жоспарланған кезеңнің алдындағы жылдың 15 сəуірінен кешіктірмей, 
облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік жоспарлау жөніндегі 
жергілікті уəкілетті органдары тиісті бюджет комиссиясының қарауына жоспарланған кезеңнің 
алдындағы жылдың 20 сəуірінен кешіктірмей:

1) жоспарлы кезеңнің жылдары бойынша бюджеттік бағдарламалар əкімшілері бөлінісінде 
бюджеттік бағдарламалар əкімшілері шығыстарының лимиттерін;

2) жоспарлы кезеңнің жылдары бойынша бюджеттік бағдарламалар əкімшілері бөлінісінде 
жаңа бастамаларға арналған лимиттерді енгізеді. 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті 
уəкілетті органы ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджет комиссиясының қарауына 
жоспарланған кезеңнің алдындағы жылдың 20 сəуірінен кешіктірмей:

1) жоспарлы кезеңнің жылдары бойынша бюджеттік бағдарламалар əкімшілері бөлінісінде 
аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, 
ауылдық округ бюджетінен қаржыландырылатын бюджеттік бағдарламалар əкімшілері 
шығыстарының лимиттерін;

2) жоспарлы кезеңнің жылдары бойынша бюджеттік бағдарламалар əкімшілері бөлінісінде 
аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен, аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, 
ауылдық округ бюджетінен қаржыландырылатын бюджеттік бағдарламалар əкімшілерінің жаңа 
бастамаларға арналған лимиттерін енгізеді.».

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Бюджет саясаты департаменті 
заңнамада белгіленген тəртіппен:

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

күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде қазақ жəне орыс тілдерінде қағаз жəне электрондық 
түрдегі оның көшірмесінің мерзімді баспасөз басылымдарына ресми жариялауға, сондай-ақ, 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жариялау жəне Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 
актілерінің эталондық бақылау банкіне қосу үшін 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 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Заң 
департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың 
орындалуы туралы мəліметтердің ұсынылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика 
бірінші вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының 
Ұлттық экономика министрі Т. СҮЛЕЙМЕНОВ

 «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Қаржы министрі 
__________Б. Сұлтанов
2017 жылғы 23 тамыз 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 19 қыр-
күйекте Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15703 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 24 тамыз            №312          Астана қаласы

 «Әлеуметтік-экономикалық даму болжамын әзірлеу 
қағидалары мен мерзімдерін бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 
8 қаңтардағы № 9 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

бұйырамын:
1. «Əлеуметтік-экономикалық даму болжамын əзірлеу қағидалары мен мерзімдерін бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 8 қаңтардағы 
№9 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №10555 болып 
тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 8 мамырда жарияланған) 
мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Əлеуметтік-экономикалық даму болжамын əзірлеу 
қағидалары мен мерзімдерінде:

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Бес жылдық кезеңге арналған əлеуметтік-экономикалық даму болжамы ауданның 

(облыстық маңызы бар қаланың) аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық 
округтің бюджетін əзірлеу үшін негіз болып табылады.»;

13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«13. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың деңгейінде əзірленетін 

əлеуметтік-экономикалық даму болжамы мынадай негізгі бөлімдерден тұрады:
1) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың əлеуметтік-экономикалық 

даму үрдістері, басымдықтары, нысаналы индикаторлары жəне көрсеткіштері;
2) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың əлеуметтік-экономикалық 

даму болжамы (қосымша түрінде);
3) жоспарлы кезеңге арналған:
облыстың (аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың), аудандық маңызы бар 

қаланың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің бөлінісінде), республикалық маңызы 
бар қаланың, астананың бюджетінің түсімдері мен шығыстары болжамын қамтитын облыстың 
(аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың), аудандық маңызы бар қалалардың, 
ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің бөлінісінде), республикалық маңызы бар 
қаланың, астананың бюджеттік параметрлері болжамын (қосымша түрінде);

облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың əлеуметтік-экономикалық даму 
басымдықтарын іске асыруға бағытталған шығыстардың жаңа бастамаларын;

облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың басым бюджеттік инвести-
циялар тізбесін (қосымша түрінде) қамтитын облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, 
астананың бюджеттік параметрлері.

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың), аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, 
кенттің, ауылдық округтің əлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштері мен бюджеттік 
параметрлері облыстың əлеуметтік-экономикалық даму болжамының құрамында аудандар 
(облыстық маңызы бар қалалар) жəне аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, 
ауылдық округтер бөлінісінде көрсетіледі.»;

17-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«17. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың əлеуметтік-экономикалық 

даму болжамын əзірлеу екі кезеңде жүзеге асырылады.
Бірінші кезеңде облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың əлеуметтік-

экономикалық даму көрсеткіштерінің, басымдықтарының болжамын əзірлеу жүзеге асырылады:
1) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік жоспарлау 

жөніндегі жергілікті уəкілетті органы, аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
уəкілетті органдарының жəне облыстың (аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, 
ауылдық округі əкімінің аппараты, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың), республикалық 
маңызы бар қаланың, астананың атқарушы органдарының қатысуымен бірінші кезеңде 
Республикалық бюджет комиссиясы мақұлдаған Қазақстан Республикасының əлеуметтік-
экономикалық даму көрсеткіштерінің сценарийлік болжамын жəне осы Қағидаларға 3, 
5-қосымшаларға сəйкес əлеуметтік-экономикалық даму болжамының бөлімдері құрылымының, 
көрсеткіштерінің нысандары мен тізбесінің жəне бюджеттік жəне бюджеттік инвестициялық 
саясатты қоса алғанда, əлеуметтік-экономикалық дамудың негізгі басымдықтарының негізінде 
облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың əлеуметтік-экономикалық даму 
көрсеткіштерінің болжамын жəне экономикалық саясатын іске асыру бойынша міндеттері 
мен негізгі шараларын, сондай-ақ облыстың (ауданның (облыстық маңызы бар қаланың), 
аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің) республикалық маңызы 
бар қаланың, астананың бюджеттік параметрлерінің болжамын əзірлейді жəне жоспарланатын 
кезеңнің алдындағы жылдың 20 сəуірінен кешіктірмей облыстың, республикалық маңызы бар 
қаланың, астананың бюджет комиссиясының қарауына енгізеді. 

Екінші кезеңде облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың əлеуметтік-
экономикалық даму болжамы жобасының бөлімдерін, оның ішінде басым жергілікті бюджеттік 
инвестициялар тізбесін қалыптастыру жүзеге асырылады:

1) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік жоспарлау 
жөніндегі уəкілетті органы жоспарланатын кезең алдындағы жылдың қыркүйегінде 
аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) уəкілетті органдарының жəне облыстың 
(аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округі əкімінің аппараты, 
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың), республикалық маңызы бар қаланың, астананың 
атқарушы органдарының қатысуымен екінші кезеңде Қазақстан Республикасының Үкіметі 
мақұлдаған Қазақстан Республикасының əлеуметтік-экономикалық даму болжамының негізінде 
облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың əлеуметтік-экономикалық даму 
көрсеткіштерінің болжамын нақтылауды жүргізеді;

2) облыстың (аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округі əкімінің 
аппараты, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың), республикалық маңызы бар қаланың, 
астананың атқарушы органдары жəне аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) 
уəкілетті органдары, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың əлеуметтік-
экономикалық даму болжамы бөлімдерінің құрылымына, көрсеткіштерінің нысандары мен 
тізбесіне сəйкес осы Қағидаларға 3, 5-қосымшаларға сəйкес нысандар бойынша жоспарланатын 
кезеңнің алдындағы жылдың 10 қыркүйегінен кешіктірмей облыстың, республикалық маңызы 
бар қаланың, астананың мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уəкілетті органына 
облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың əлеуметтік-экономикалық 
дамуының бөлімдеріне ұсыныстар жəне көрсеткіштері болжамын нақтылауды ұсынады;

3) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік жоспарлау 
жөніндегі уəкілетті орган облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың атқарушы 
органдарынан жəне аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) уəкілетті органдарынан 
алынған ақпараттың негізінде аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) атқарушы 
органдарының, аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер əкімдері 
аппараттарының ұсыныстарын ескере отырып, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, 
астананың əлеуметтік-экономикалық даму болжамының жобасын пысықтайды жəне облыстың, 
республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджет комиссиясының оң қорытындысын 
ескере отырып, облыстық бюджеттің, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеті 
қаражаты есебінен басым жергілікті бюджеттік инвестициялардың тізбесін қалыптастырады 
жəне жоспарланатын кезеңнің алдындағы жылдың 25 қыркүйегінен кешіктірмей оны облыстың, 
республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органының қарауына 
енгізеді;

4) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджет комиссиясының 
қорытындысын ескере отырып, басым жергілікті бюджеттік инвестициялардың тізбесін қоса 
алғанда облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың əлеуметтік-экономикалық 
даму болжамын жоспарланатын кезеңнің алдындағы жылдың 1 қазанынан кешіктірмей 
облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың əкімдігі мақұлдайды.»;

1-қосымшада:
Əлеуметтік-экономикалық даму болжамы көрсеткіштерінің тізбесінде:
«Бес жылдық кезеңге арналған əлеуметтік-экономикалық даму болжамы» 1-бөлімінде:
реттік саны 23-жол алып тасталсын;
4-қосымшада:
Қазақстан Республикасының əлеуметтік-экономикалық дамуының болжамды параметрлерін 

есептеу үшін қажетті көрсеткіштердің нысандары мен тізбесінде:
1-нысанда:
Ақша-кредит саясатының көрсеткіштерінде:
«

Ұлттық Банктің қайта қаржыландыруының ресми 
мөлшерлемесі, %-бен кезеңнің соңына

ҰБ

»
жолы алып тасталсын;
5-қосымшада:
Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың əлеуметтік-экономикалық 

дамуының болжамды параметрлерін есептеу үшін қажетті көрсеткіштердің нысандары мен 
тізбесінде:

«Жоспарлы кезеңге арналған өңірдің бюджеттік параметрлері» 2-нысаны осы бұйрықтың 
қосымшасына сəйкес редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Макроэкономикалық талдау 
жəне болжамдау департаменті заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді; 
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген 

күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде қазақ жəне орыс тілдерінде қағаз жəне электрондық 
түрдегі оның көшірмесінің мерзімді баспасөз басылымдарына ресми жариялауға, сондай-ақ, 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасының нормативтік 
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне қосу үшін жіберуді;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интернет-
ресурсында орналастыруды;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасының 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 вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрі Т. СҮЛЕЙМЕНОВ

«КЕЛІСІЛГЕН»   «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасы  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкінің төрағасы  Қаржы министрі
________________ Д. Ақышев ________________ Б. Сұлтанов
2017 жылғы 6 қыркүйек   2017 жылғы 29 тамыз 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2017 жылғы 24 тамыздағы 
№ 312 бұйрығына қосымша

2-нысан
Жоспарлы кезеңге арналған өңірдің бюджеттік параметрлері

мың теңге

Көрсеткіштер 1-ші жоспарла-
натын жылдың 
алдындағы 

ағымдағы жыл

Болжанатын 
кезеңнің 1-ші 

жылы

Болжанатын 
кезеңнің 2-ші 

жылы

Болжанатын 
кезеңнің 3-ші 

жылы

Көрсеткіштерді 
бағалау

Көрсеткіштердің болжамы

Түсімдер – облыс бойын-
ша барлығы
ЖӨӨ-ге қарағанда %
оның ішінде аудандар 
(облыстық маңызы бар 
қала) бөлінісінде
олардың ішінде аудандық 
маңызы бар қалалар, ау-
ылдар, кенттер, ауылдық 
округтер бөлінісінде
Кірістер (трансферттерді 
есептемегенде) – облыс 
бойынша барлығы
ЖӨӨ-ге қарағанда %-бен

(Соңы 22-бетте) 
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оның ішінде аудандар 
(облыстық маңызы бар 
қала) бөлінісінде
олардың ішінде аудандық 
маңызы бар қалалар, ау-
ылдар, кенттер, ауылдық 
округтер бөлінісінде
Салықтық түсімдер – об-
лыс бойынша барлығы
оның ішінде аудандар 
(облыстық маңызы бар 
қала) бөлінісінде
олардың ішінде аудандық 
маңызы бар қалалар, ау-
ылдар, кенттер, ауылдық 
округтер бөлінісінде
Салықтық емес түсімдер – 
облыс бойынша барлығы
оның ішінде аудандар 
(облыстық маңызы бар 
қала) бөлінісінде
олардың ішінде аудандық 
маңызы бар қалалар, ау-
ылдар, кенттер, ауылдық 
округтер бөлінісінде
Негізгі капиталды сатудан 
түсетін түсімдер – облыс 
бойынша барлығы
оның ішінде аудандар 
(облыстық маңызы бар 
қала) бөлінісінде
олардың ішінде аудандық 
маңызы бар қалалар, ау-
ылдар, кенттер, ауылдық 
округтер бөлінісінде
Трансферттер түсімдері – 
облыс бойынша барлығы
оның ішінде аудандар 
(облыстық маңызы бар 
қала) бөлінісінде
олардың ішінде аудандық 
маңызы бар қалалар, ау-
ылдар, кенттер, ауылдық 
округтер бөлінісінде
Субвенциялар – облыс 
бойынша барлығы
оның ішінде аудандар 
(облыстық маңызы бар 
қала) бөлінісінде
олардың ішінде аудандық 
маңызы бар қалалар, ау-
ылдар, кенттер, ауылдық 
округтер бөлінісінде
Ағымдағы нысаналы 
трансферттер – облыс 
бойынша барлығы
оның ішінде аудандар 
(облыстық маңызы бар 
қала) бөлінісінде
олардың ішінде аудандық 
маңызы бар қалалар, ау-
ылдар, кенттер, ауылдық 
округтер бөлінісінде
Нысаналы даму 
трансферттері – облыс 
бойынша барлығы
оның ішінде аудандар 
(облыстық маңызы бар 
қала) бөлінісінде
олардың ішінде аудандық 
маңызы бар қалалар, ау-
ылдар, кенттер, ауылдық 
округтер бөлінісінде
Бюджеттік кредиттерді 
өтеу – облыс бойынша 
барлығы
Мемлекеттің қаржылық 
активтерін сатудан 
түсімдер – облыс бойын-
ша барлығы
Шығыстар – облыс бойын-
ша барлығы
ЖӨӨ-ге қарағанда %
Өткен жылға қарағанда %
оның ішінде аудандар 
(облыстық маңызы бар 
қала) бөлінісінде
олардың ішінде аудандық 
маңызы бар қалалар, ау-
ылдар, кенттер, ауылдық 
округтер бөлінісінде
Тапшылық – облыс бой-
ынша барлығы
ЖӨӨ-ге қарағанда %

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 19 қыр-
күйекте Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15710 
болып енгізілді.

(Соңы. Басы 21-бетте) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 25 тамыз            №315          Астана қаласы 

 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) 
әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және 
олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 

бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

бұйырамын:
1. «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) əзірлеу жəне бекіту (қайта бекіту) 

қағидаларын жəне олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 бұйрығына 
(Нормативтiк құқықтық актiлердi мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде № 10176 болып тiркелген, 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 13 наурызда жарияланған) мынадай 
өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) 
əзірлеу жəне бекіту (қайта бекіту) қағидаларында жəне олардың мазмұнына қойылатын 
талаптарда:

15-тармақтың 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: 
«6) «Бюджеттік бағдарламаның түрі» деген жолда:
«мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты» деген жол бойынша бюджеттік бағдарлама-

ның мынадай түрлерінің бірі көрсетіледі:
республикалық;
облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың;
аудандық (қалалық);
республикалық маңызы бар қала, астана, облыстық маңызы бар қала бюджеттерінің 

құрамында бекітілетін қаладағы ауданның бюджеттік бағдарламалары;
аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетінің құрамында бекітілетін аудандық маңызы 

бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары;
аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттің құрамында бекітілетін аудандық маңызы 

бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары;
аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер бюджеттерінің 

құрамында бекітілетін аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің 
бюджеттік бағдарламалары көрсетіледі;

«мазмұнына байланысты» деген жол бойынша бюджеттік бағдарламаның мынадай 
түрлерінің бірі көрсетіледі:

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру жəне олардан туындайтын 
мемлекеттік қызметтерді көрсету;

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру;
бюджеттік кредиттер беру;
бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру;
күрделі шығыстарды жүзеге асыру;
мемлекет міндеттемелерін орындау;
нысаналы салым салу;
нысаналы аударым;
«іске асыру тəсіліне қарай» деген жол бойынша жеке не бөлінетін бюджеттік бағдарлама 

көрсетіледі; 
«ағымдағы/даму» деген жол бойынша ағымдағы бюджеттік бағдарлама не бюджеттік даму 

бағдарламасы көрсетіледі;
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру жəне олардан туындайтын 

мемлекеттік қызметтерді көрсету, күрделі шығыстарды жүзеге асыру, бюджеттік инвестициялық 
жобаларды іске асыру жолымен бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру, трансферттер 
мен бюджеттік субсидиялар беру жөніндегі шығындарды қамтитын бюджеттік бағдарламалар 
бойынша «мазмұнына байланысты», «ағымдағы/даму» деген жолдар бойынша бюджеттік 
бағдарламаның түрі көрсетілмейді;»;

16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«16. Бюджеттік бағдарламалар əкімшілері ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 

мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уəкілетті органына ұсынылатын, аудандық 
маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округтің бюджетінің құрамында бекітілетін бюджеттік 
бағдарламалардың жобаларын қоспағанда, бюджеттік бағдарламалардың жобаларын 
тиісінше мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті органға жəне бюджеттік жоспар-
лау жөніндегі орталық уəкілетті органға немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті 
уəкілетті органға ұсынады.»;

мынадай мазмұндағы 16-1-тармақпен толықтырылсын: 
«16-1. Халық саны екі мың адамнан көп аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 

округ үшін 2018 – 2020 жəне одан кейінгі жылдарға аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, 
кенттер, ауылдық округтердің бюджеттерінің құрамында бекітілетін аудандық маңызы бар 
қала, ауыл, кент, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары əзірленеді жəне бекітіледі.

Халық саны екі мың адам жəне одан аз аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 
округ үшін 2020 – 2022 жылдарға жəне одан кейінгі жылдарға аудандық маңызы бар қала, 
ауыл, кент, ауылдық округтер бюджеттерінің құрамында бекітілетін аудандық маңызы бар 
қала, ауыл, кент, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары əзірленеді жəне бекітіледі.

Халық саны екі мың адам жəне одан аз аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 
округ үшін 2018-2020 жəне 2019 – 2021 жылдарға аудандық (облыстық маңызы бар қала) 
бюджеттің құрамында бекітілетін аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округтің 
бюджеттік бағдарламалары əзірленеді жəне бекітіледі.»;

мынадай мазмұндағы 19-1-тармақпен толықтырылсын: 
«19-1. Аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтердің бюджеттік 

бағдарламалар əкімшілерінің аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық 
округтер бюджеттерінің құрамында бекітілетін бюджеттік бағдарламаларының жобала-
ры аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтердің бюджеттері 
бекітілгеннен кейін пысықталады жəне ағымдағы қаржы жылының 30 желтоқсанына дейін 
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті 
уəкілетті органымен келісу бойынша жергілікті бюджеттік бағдарламалардың тиісті əкімшісі 
басшысының өкімімен бекітіледі.»;

23-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«23. Бюджеттік бағдарламалар жобалары осы Қағидалардың 18-22-тармақтарында 

көрсетілген мемлекеттік органдармен келісіледі.
Республикалық бюджеттік бағдарламалар əкімшілерінің бюджеттік бағдарламаларының 

жобалары Қазақстан Республикасының Президенті республикалық бюджет туралы заңға қол 
қойған күннен бастап күнтізбелік бес күн ішінде бір мезгілде бюджеттік жоспарлау жөніндегі 
орталық уəкілетті органға жəне мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті органға 
адресаты «Мемлекеттік органдарға (тізім бойынша)» деп көрсетіле отырып жəне көрсетілген 
тиісті мемлекеттік органдар тізімін қоса, мемлекеттік органның бірінші басшысы не оның орын-
басары қол қойған бір ілеспе хатпен келісуге ұсынылады.

Облыстар, республикалық маңызы бар қала, астана, аудандардың (облыстық маңызы 
бар қалалардың) бюджеттік бағдарламалары əкімшілерінің бюджеттік бағдарламаларының 
жобалары тиісті жергілікті 

бюджеттің мəслихаты бекіткеннен кейін күнтізбелік бес күн ішінде мемлекеттік органның 
бірінші басшысы не оның орынбасары қол қойған ілеспе хатпен облыстар, республикалық 
маңызы бар қала, астана, аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) тиісті мемлекеттік 
жоспарлау жөніндегі жергілікті уəкілетті органына келісуге ұсынылады.

Аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтердің бюджеттік 
бағдарламалары əкімшілерінің бюджеттік бағдарламаларының жобалары ауданның (облыстық 
маңызы бар қаланың) мəслихаты тиісті жергілікті бюджетті бекіткеннен кейін күнтізбелік бес күн 
ішінде мемлекеттік органның бірінші басшысы не оның орынбасары қол қойған ілеспе хатпен 
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тиісті мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті 
уəкілетті органына келісуге ұсынылады. 

Жоғары тұрған бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен іс-шараларды 
іске асыруға бағытталған бюджеттік бағдарламалардың жобалары мемлекеттік органның 
бірінші басшысы не оның орынбасары қол қойған ілеспе хатпен бір мезгілде жоғары тұрған 
бюджеттің нысаналы трансферттерді аударатын бюджеттік бағдарламалары əкімшісіне 
келісуге ұсынылады.

Бюджеттік бағдарламалардың жобаларын келісуге алған кезде мемлекеттік органдар 
оларды басқа мемлекеттік органдармен келісуді талап етпейді.

Бюджеттік бағдарламалардың жобаларын келісуден бас тартқан жағдайда, бас тарту 
себебі негізделеді.

Бюджеттік бағдарламалардың жобалары келісуге жіберілген мемлекеттік органдар оларды 
алған күннен бастап күнтізбелік бес күн ішінде бюджеттік бағдарламалар жобаларын ұсынған 
бюджеттік бағдарламалар əкімшісіне өздерінің ескертулері мен ұсыныстарын дайындайды не-
месе олардың жоқ екендігі туралы хабарлайды.

Мемлекеттік органның бюджеттік бағдарламалардың жобалары бойынша ескертулерінде 
кемшіліктерді жою бойынша ұсыныстар қамтылуы тиіс, сондай-ақ тікелей оның құзыреті 
мəселелеріне қатысты, негізделген жəне толық болуы тиіс.

Ескертулер болған жағдайда, бюджеттік бағдарламалардың жобаларын, қажет болған 
жағдайда, бюджеттік бағдарламалар əкімшісі пысықтайды.

Келісуші мемлекеттік органдардың ескертулерімен келіспеген жағдайда, бюджеттік 
бағдарламалар əкімшісі осындай əрбір ескерту бойынша келіспейтіндігін жазбаша түрде 
негіздей отырып, бюджеттік бағдарламалардың жобаларын бұрыштама қол қоюға жібереді.

Келісуші мемлекеттік органдарға «ескертулері бар» бюджеттік бағдарламалардың жоба-
ларын келісуге жол берілмейді.

Келісуші мемлекеттік орган тұжырымдамалық сипаттағы ескертулердің болуына байланы-
сты бюджеттік бағдарламаның жобасын келісуден бас тартқан жағдайда, мұндай мемлекеттік 
орган осындай 

ескертулерді жоюдың өзара оңтайлы шешімін көрсете отырып, дəлелді жауап береді.
Бұл ретте, мемлекеттік органдарға бюджеттік бағдарламалардың жобаларын келісуден 

олар берген ескертулерді жоюдың өзара оңтайлы шешімін көрсетпей бас тартуға жол 
берілмейді. 

Бюджеттік бағдарламалар əкімшісі басшысының қосымшалары бар бюджеттік бағдарлама-
ларды бекіту жөніндегі бұйрығының барлық парақтарына осы бұйрықты келісуге жіберген 
мемлекеттік органның бюджеттік бағдарламаларды əзірлеуге жауапты мемлекеттік органның 
құрылымдық бөлімшесінің басшысы, ол болмаған жағдайда, оның міндетін атқарушы не оны 
ауыстыратын тұлға қол қояды.

Республикалық бюджеттік бағдарламалар əкімшілерінің бюджеттік бағдарламаларының 
жобаларын түпкілікті келісу ағымдағы қаржы жылының 30 желтоқсанынан кешіктірмей бюджеттік 
жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті органның жəне мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық 
уəкілетті органның бірінші басшысының не олар уəкілеттік берген лауазымды тұлғалардың 
бұрыштама қол қоюымен ресімделеді.

Облыстар, республикалық маңызы бар қала, астана, аудандардың (облыстық маңызы бар 
қалалардың) бюджеттік бағдарламалары əкімшілерінің бюджеттік бағдарламаларының жоба-
ларын түпкілікті келісу ағымдағы қаржы жылының 30 желтоқсанынан кешіктірмей облыстар, 
республикалық маңызы бар қала, астана, аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
тиісті мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уəкілетті органының бірінші басшысының не 
ол уəкілеттік берген лауазымды тұлғаның бұрыштама қол қоюымен ресімделеді. 

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары 
əкімшілерінің бюджеттік бағдарламаларының жобаларын түпкілікті келісу ағымдағы қаржы 
жылының 30 желтоқсанынан кешіктірмей ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тиісті 
мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уəкілетті органының бірінші басшысының не ол 
уəкілеттік берген лауазымды тұлғаның бұрыштама қол қоюымен ресімделеді.

Жоғары тұрған бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен іс-шараларды 
іске асыруға бағытталған жергілікті бюджеттік бағдарламалардың жобаларын нысаналы 
трансферттерді бөлетін жоғары тұрған бюджеттің бюджеттік бағдарламалары əкімшісінің 
түпкілікті келісуі ағымдағы қаржы жылының 20 желтоқсанынан кешіктірмей осы нысаналы 
трансфертті бөлу жөніндегі жоғары тұрған бюджеттің бюджеттік бағдарламасы басшысының 
бұрыштама қол қоюымен ресімделеді.

Бұрыштама қол қою мемлекеттік орган басшысының не ол уəкілеттік берген лауазымды 
тұлғаның лауазымының атауын, бұрыштама қол қоюшының жеке қолын, қолын таратып жа-
зуды, күні мен елтаңбалы мөрін қамтиды.

Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті органның жəне мемлекеттік жоспарлау 
жөніндегі орталық уəкілетті органның не мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уəкілетті 
органның бюджеттік бағдарламаларды келісу грифі бюджеттік бағдарламаларды бекіту туралы 
бұйрықтың соңғы бетінің төменгі сол жақ бұрышында орналастырылады жəне «КЕЛІСІЛДІ» 
деген сөзден тұрады.

Нысаналы трансферттерді бөлетін, жоғары тұрған бюджеттің бюджеттік бағдарламаларының 
əкімшісі жоғары тұрған бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен іс-шараларды 
іске асыруға бағытталған бюджеттік бағдарламаларды келісу грифі тиісті жергілікті бюжеттік 
бағдарламаның бірінші бетіндегі «Келісілді» деген жолда орналастырылады.

Мемлекеттік органдармен түпкілікті келісілген бюджеттік бағдарламаның мəтініне түзетулер 
мен толықтырулар енгізуге жол берілмейді.»;

мынадай мазмұндағы 24-1-тармақпен толықтырылсын: 
«24-1. Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 2017 жылға арналған бюджетін нақтылау 

жəне (немесе) түзету кезінде ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеті құрамында 
бекітілген 2016 жылы мəслихаттың бюджет туралы шешімімен бекітілген ауданның (облыстық 
маңызы бар қаланың) бюджетіне сəйкес аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, 
ауылдық округтердің 2017-2019 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламалары қайта бекітіледі 
жəне (немесе) оларға өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі.».

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Бюджет саясаты департаменті 
заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін; 
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген 

күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде қазақ жəне орыс тілдерінде қағаз жəне электронды 
түрдегі оның көшірмесінің мерзімді баспасөз басылымдарына ресми жариялауға, сондай-ақ, 
«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 бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интернет-
ресурсында орналастырылуын;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасының 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 Республикасы Ұлттық 
экономика бірінші вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының
 Ұлттық экономика министрі Т. СҮЛЕЙМЕНОВ

«КЕЛІСІЛДІ»
 Қазақстан Республикасының  Қаржы министрі
 ____________ Б. Сұлтанов
 2017 жылғы 25 тамыз

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 19 қыр-
күйекте Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15720 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ СТАТИСТИКА 

КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 18 қаңтар              №8             Астана қаласы

Халықтың статистикалық тіркелімін 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 Халықтың статистикалық тіркелімін жүргізу бойынша əдістемесі 
бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Статис-
тика лық тіркелімдер жəне жіктелімдер 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 көшірмесін 

қазақ жəне орыс тілдерінде қағаз жəне электрондық түрде ресми жариялану жəне Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
 мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

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

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

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының орынбасарына  (Г.М. Керімханова) 
жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі 
Статистика комитеті төрағасының 

міндетін атқарушы Г.КЕРІМХАНОВА

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының міндетін атқарушы 2017 жылғы 18 қаңтар №8 бұйрығымен бекітілді

Халықтың статистикалық тіркелімін жүргізу бойынша əдістеме 
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Халықтың статистикалық тіркелімін жүргізу бойынша əдістеме (бұдан əрі – Əдістеме) 
халықаралық стандарттарға сəйкес қалыптастырылатын жəне «Мемлекеттік статистика тура-
лы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңына (бұдан əрі – Заң) сəйкес 
бекітілетін статистикалық əдіснамаға жатады. 

2. Осы Əдістеме Қазақстан Республикасының халқы бойынша деректерді қалыптастыру 
жəне жинақтау мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің (бұдан əрі – Комитет) пайдалануына арналған.

3. Əдістемеде Заңда айқындалған мəндерд егі ұғымдар пайдаланылады.
2-тарау. Халықтың статистикалық тіркелімінің мазмұны мен жұмыс істеуі 

 4. Халықтың статистикалық тіркелімі (бұдан əрі – ХСТ) Қазақстан Республикасының халқы 
туралы əлеуметтік-демографиялық деректерді жинау, сақтау жəне айқындаудың ақпараттық 
орталықтандыры лған жүйесін білдіреді, ол статистикалық бірліктер мен ахуалдар бойынша 
деректерді ұсыну қажеттілігін ескере отырып құрылған.

5. ХСТ-ға мəліметтердің түсуі жүйелі түрде жəне кезеңділікпен əкімшілік дереккөздердің 
ақпараттық жүйелерінен жүргізіледі.

6. ХСТ үшін ақпараттарды алудың негізгі дереккөздері əкімшілік дереккөздерден түсетін 
əкімшілік дерект ер болып табылады.

7. Əкімшілік деректер ведомствалық анықтамалықтарға сəйкестігі тексеріледі жəне 
статистикалық бірліктер құрылады. Статистикалық бірліктерді құру сызбасы осы Əдістемеге 
1-қосымшада келтірілген.

 8. Қазақстан Республикасының аумағында санақ өткізу кезінде тұрақты немесе уақытша 
тұратын адамдар туралы мəліметтерді қамтитын Комитеттің «Халық санағы» дерекқоры ХСТ 
үшін ақпарат алудың қосымша дереккөзі болып табылады.

9. ХСТ əкімшілік дереккөздердегі тиісті ақпараттың өзгеруіне байланысты Қазақстан 
Республикасының əрбір тұрғынына қатысты ақпараттың түсуі арқылы тұрақты түрде 
жаңғыртылады.

10. ХСТ-да Қазақстан Республикасының жеке тұлғалары туралы əкімшілік дереккөздерден 
жүйелі түрде деректерді алу, жүктеу мен өңдеу жəне статистикалық бірліктерді қалыптастыру 
қамтамасыз етіледі.

11. Статистикалық мақсатта пайдалану үшін құқықтық бірліктер негізінде жасалған 
абстрактілік бірлік статистикалық бірлік болып табылады. ХСТ-да халықаралық стандарттарға 
сəйкес құқықтық бірліктер үшін статистикалық бірліктердің келесі типтері құрылады:

1) «Тұлға»;
2) «Отбасы»;
3) «Үй шаруашылығы».

1-параграф. «Тұлға» статистикалық бірлігі
12. ХСТ-да «Тұлға» статистикалық бірлігі «жеке тұлға» құқықтық бірлігінің негізінде құрылады.
13. Əкімшілік дереккөздерден ХСТ-ға əрбір тұлға бойынша мəлімет түседі. Алынған де-

ректер негізінде статистикалық көрсеткіштерді қалыптастыратын «Тұлға» статистикалық 
бірлігі қалыптастырылады.

Осы Əдістемеге 2-қосымшада ХСТ-да «Тұлғаның» сипаттамалары келтірілген. 
2-параграф. «Отбасы» статистикалық бірлігі

14. «Отбасы» статистикалық бірлігі ХСТ-да бірге тұратын жəне бір-бірімен тіркелген неке 
шеңберінде жұбайлық байланысқан немесе ата-ана жəне бала туыстығымен байланысқан екі 
немесе одан да көп тұлғалардан тұратын топ деп түсіндіріледі. 

ХСТ-да отбасылардың келесі типтері қалыптастырылады:
1) қарапайым отбасы – баласыз немесе бір жəне одан да көп балалы жұбайлардан 

тұратын отбасы.
2) толық емес отбасы – бір немесе одан да көп баласы бар бір ата-анадан тұратын отбасы. 
Осы Əдістемеге 3-қосымшада «Отбасы» статистикалық бірлігін құрудың сызбасы келтірілген. 

3-параграф. «Үй шаруашылығы» статистикалық бірлігі
15. ХСТ-да «Үй шаруашылығы» статистикалық бірлігі бірге тұратын, өз табыстары мен 

мүлкін толықтай немесе ішінара біріктіретін жəне тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді 
бірлесіп тұтынатын бір немесе одан да көп жеке тұлғалардан тұрады. 

16. Тұрғын үй бірлігінде тұратын жеке тұлғалар бір шаруашылықтың мүшелері болып 
саналады, бір үй шаруашылығы бір тұрғын үй бірлігін алады. Тұрғын үй бірліктерінің алатын 
орын саны олардың үй шаруашылықтары алатын орын санына тең, ал тұрғын үй бірлігінің 
орналасқан орны үй шаруашылығының орналасқан жеріне сəйкес келеді

ХСТ-да үй шаруашылықтарының келесі типтері құрылады: 
1) жеке үй шаруашылықтары;
2) институционалдық үй шаруашылықтары.

3-тарау. Халықтың статистикалық тіркелімі мен «е-Статистика» компоненттері 
арасындағы байланыс

17. ХСТ мен «е-Статистика» компоненттері арасындағы байланыс келесі сəйкестендіргіштер 
бойынша жүзеге асырылады: 

тұлғалар бойынша Жеке сəйкестендіру нөмірлері (бұдан əрі – ЖСН) бойынша;
отбасылар бойынша – отбасының коды бойынша; 
үй шаруашылықтары бойынша – тұрғылықты мекенжай мəліметтері бойынша 

сəйкестендіріледі:
 1) əкімшілік дереккөздерден алынатын мəліметтер интеграциялық компонент арқылы ХСТ-

ға келіп түседі (байланыс жеке тұлғаның ЖСН-і арқылы жүзеге асырылады);
2) жұмыспен қамтылуы, жұмыссыздық пен басқа да əлеуметтік төлемдер бойынша 

мəліметтердің түсуі (байланыс ЖСН жəне Бизнес сəйкестендіру номері (бұдан əрі – БСН 
арқылы));

3) Тіркелім жүйелерінен мəліметтердің түсуі (байланыс ЖСН, БСН арқылы).
18. ХСТ-да Ұйғарынды ақпаратты қалыптастыру модулі көзделген. ХСТ-дан ақпарат 

стандарттық есептер жəне жеке сұраулар бойынша қалыптастырылады.

Халықтың статистикалық тіркелімін жүргізу бойынша əдістемеге 1-қосымша

Статистикалық бірліктерді құру сызбасы

Халықтың статистикалық тіркелімін жүргізу бойынша əдістемеге 2-қосымша

ХСТ-де «Тұлғаның» сипаттамалары 

№ Атрибуттар тізбесі
1. ЖСН
2. Тегі

3. Аты
4. Əкесінің аты (бар болған жағдайда)
5. Жынысы
6. Ұлты
7. Азаматтығы
8. Туған күні
9. Қайтыс болған күні

10. Өмірлік статусының коды
11. Отбасылық жағдайы
12. Отбасының ID 

Мекенжай мəліметтері:
13. Ел 

Облыс 
Аудан 
Округ

14. Елді мекен
15. Көше атауы
16. Үй нөмірі Корпустың нөмірі
17. Пəтердің нөмірі
18. МТК
19. Үйдің/ Пəтердің коды
20. Байланыс деректері

Уақытша мекенжайға тіркелу мəліметтері:
21. Ел 

Облыс 
Аудан
Округ

22. Елді мекен
23. Көше атауы
24. Үй нөмірі Корпустың нөмірі
25. Пəтердің нөмірі
26. МТК
27. Үйдің/ Пəтердің коды

Туған жері: 
28. Ел
29. Облыс
30. Аудан
31. Округ
32. Елді мекен

Жұмыспен қамтылуы туралы мəліметтер:
33. Жұмыспен қамтылу жағдайы
34. Жұмыс істейтін кəсіпорынның БСН –і (Кəсіпорынның атауы)
35. ЖСН ( дара кəсіпкердің) 

Білімі туралы мəліметтер:
36. Білім деңгейі

 Халықтың статистикалық тіркелімін жүргізу бойынша əдістемеге 3-қосымша

«Отбасы» статистикалық бірлігін құру сызбасы

СЕМЬЯ

ПРОСТАЯ 
СЕМЬЯ

1) Актовая запись о браке, 
кроме случаев  когда неполная 
семья переходит в простую; 
2) Приезд на ПМЖ в 
Казахстан супружеской пары 
без детей или с одним 
ребенком и более. 

НЕПОЛНАЯ 
СЕМЬЯ

1)Рождение ребенка у лица, не 
состоящего в официальном браке;
2) Приезд на ПМЖ в Казахстан 
неполной семьи;
3) Преобразования простой семьи 
в неполную:
- развод, если в семье было два или 
более детей и родители поделили 
детей;
- смерть одного из супругов;
- пропажа без вести одного из 
супругов;
- выезд из Казахстана на ПМЖ 
одного из супругов.

СЕМЬЯ

ПРОСТАЯ  
СЕМЬЯ

1) Актовая запись о браке, 
кроме случаев  когда неполная 
семья переходит в простую; 
2) Приезд на ПМЖ в 
Казахстан супружеской пары 
без детей или с одним 
ребенком и более. 

НЕПОЛНАЯ  
СЕМЬЯ

1)Рождение ребенка  у лица , не 
состоящего  в официальном браке;
2) Приезд  на  ПМЖ  в Казахстан 
неполной  семьи;
3) Преобразования простой  семьи  
в неполную:
- развод , если  в семье было  два  или  
более детей  и  родители  поделили  
детей;
- смерть одного  из супругов;
- пропажа  без вести  одного  из 
супругов;
- выезд  из Казахстана  на  ПМЖ  
одного  из супругов.

СЕМСЕМЬЯЬЯОТБАСЫ

ПРОСПРОСТАЯТАЯ  
СЕМЬСЕМЬЯЯ

ҚАРАПАЙЫМ 
ОТБАСЫ

1) Актовая запись о браке,
крокромеме слуслучаечаевв когкогдада непнеполнолнаяая 
семья переходит в простую;
2)2) ПриПриездезд нана ПМПМЖ вЖ в 
Казахстан супружеской пары
безбез дедетейтей илили си с ододнимним 
ребенком и более. 

1) Толық емесотбасықарапайым  отбасына өзгерген
жағдайлардан басқа некетуралы жазбаактісі
2) Қазақстанға тұрақты тұруға баласызнемесе біржəне 
одан да көп балалыерлі-зайыптыжұптың келуі

НЕПООЛНАЯ  
СЕМЬСЕМЬЯЯ

ТОЛЫҚ ЕМЕС 
ОТБАСЫ

1)Рождение ребенка  у лица , не 
состоящего  в официальном браке;
2) П2) Приезриезд над  на ПМЖПМЖ вКв Казахазахстанстан 
неполной  семьи ;
3) Преобразования простой  семьи
в неполную:
- развр од , если  в семье было  два  или  
более детей  и  родители  поделили
детей ;
- смерть одного  из супругов;
-- проппропажаажа безбез вествести оди  одногоного изиз 
супругов;
- выезд  из Казахстана  на  ПМЖ
одного  из суупругру ов.

СЕ

1) Ресми некедетұрмайтын адамның баланы дүниеге 
əкелуі;
2) Қазақстанғатұрақтытұруға толықемесотбасының
келуі;
3) Қарапайым отбасының толық емес отбасына айналуы
:
- ажырасу, егер отбасында екі немесе одан да көп бала 
болса жəне ата-аналар балаларды бөлген жағдайда;
-жұбайыныңбіреуі қайтысболғанда;
-жұбайының біреуі хабар-ошарсызжоғалғанда;
-Қазақстаннан тұрақтытұруғажұбайының біреуі
шыққанда

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 14 ақ-
панда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14802 
болып енгізілді.

 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ СТАТИСТИКА 

КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 16 тамыз             №118               Астана қаласы

Зейнетақы қорларының көрсетілетін 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 Зейнетақы қорларының көрсетілетін 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 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 жетекшілік ететін 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
комитеті төрағасының міндетін атқарушы Г. КЕРІМХАНОВА

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының міндетін атқарушының 2017 жылғы 16 тамыз №118 бұйрығымен бекітілді

 Зейнетақы қорларының көрсетілетін қызметтерін есепке алу əдістемесі
1-тарау. Жалпы ережелер

Зейнетақы қорларының көрсетілетін 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.

Осы Əдістемені зейнетақы қорларының көрсетілетін қызметтерін есепке алу кезінде 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті қолданады.

Осы Əдістеменің мақсаты зейнетақы қорларының көрсетілетін қызметтері есептеулерін 
жетілдіру жəне қаржы секторында құрылатын жалпы шығарылым, аралық тұтыну, қосылған 
құн бағалауларының сенімділігін арттыру болып табылады. 

Əдіснамалық негіз ретінде 2008 жылғы Ұлттық шоттар жүйесі (бұдан əрі – 2008 жылғы 
ҰШЖ), 2014 жылғы Мемлекеттік қаржы статистикасы бойынша нұсқау (бұдан əрі - Нұсқау) 
пайдаланылды. 

5. Осы Əдістемеде мынадай анықтамалар пайдаланылады:
1) аралық тұтыну - есепті кезеңде тауарлар мен қызметтер өндірісіне шығындар ретінде 

өндіріс үдерісінде түрленетін немесе түгелдей тұтынылатын тауарлар мен қызметтер құнын 
білдіреді;

2) жалпы қосылған құн – өндірістік қызметтің түпкілікті нəтижесін сипаттайды жəне осы 
өндірістік үдерістегі өңдеумен қосылған құндылықты білдіреді. Салалар деңгейінде тауарлар 
жəне көрсетілетін қызметтер шығарылымы мен аралық тұтыну арасындағы айырмашылық 
ретінде есептеп шығарылады, өндіріс үдерісінде тұтынылған негізгі капиталдың құнын қамтиды;

3) институционалдық бірлік – өз атынан активтерге ие, міндеттерді қабылдайтын, 
экономикалық қызметке қатысатын жəне басқа да бірліктермен операцияларға түсе алатын 
экономикалық бірлік; 

4) қаржы корпорациялары – негізінен басқа институционалдық бірліктерге қаржылық 
көрсетілетін қызметтерді, соның ішінде сақтандыру жəне зейнетақы қорларының көрсетілетін 
қызметтерін ұсынумен айналысатын барлық резиденттік корпорациялар;

5) нарықтық емес шығарылым - үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық 
емес ұйымдар немесе мемлекеттік басқару органдары өндірген жəне басқа институционалдық 
бірліктерге немесе жалпы қоғамға тегін немесе экономикалық маңызы жоқ баға бойынша 
ұсынылатын тауарлар мен жеке немесе ұжымдық көрсетілетін қызметтер;

6) нарықтық шығарылым – экономикалық маңызы бар баға бойынша сатуға арналған 
шығарылым;

7) ұлттық шоттар жүйесі – елдің экономикалық қызметінің нəтижелерін сипаттайтын шоттар 
мен кестелердің белгілі жиынтығы түріде құрастырылған статистикалық көрсеткіштердің жүйесі;

8) үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар (ҮШҚКЕҰ) – 
мемлекеттік басқару органдары бақыламайтын нарықтық емес ұйымдардан тұрады.

2-тарау. 2008 жылғы Ұлттық шоттар жүйесінде зейнетақы қорларының 
көрсетілетін қызметтерін есепке алу

6. 2008 жылғы ҰШЖ-да нарықтық жəне нарықтық емес шығарылым жəне оларды бағалау 
əдістері арасындағы айырмашылық жүргізіледі. Нарықтық өндіруші ретінде атқаратын 
зейнетақы қорының көрсетілетін қызметтерінің шығарылымы жүзеге асырылатын қызметтен 
табыстар туралы ақпарат негізінде анықталады. Нарықтық емес өндіруші ретінде атқаратын 
зейнетақы қорының көрсетілетін қызметтері шығарылымының құны өндіріске жұмсалған 
шығыстар сомасы бойынша анықталады.

2008 жылғы ҰШЖ-да зейнетақы қорларын нарықтық немесе нарықтық емес өндірушілер 
деп есепке алу аталған бірліктің қай экономикалық институционалдық секторға тиісті екеніне 
байланысты.

7. Нұсқауға сəйкес зейнетақы қорларын экономика секторларына жатқызудың тəсілі 
көрсетіледі: зейнетақы қорларын мемлекеттік басқару секторына нарықтық емес өндіруші 
ретінде немесе қаржылық корпорациялар секторына нарықтық өндіруші ретінде жатқызады. 
Зейнетақы қорын экономика секторларына жатқызудың негізгі өлшемшарты аталған бірліктің 
институционалды бірліктің өлшемшарттарына сəйкестігі болып табылады.

8. Институционалдық бірліктер ел экономикасын құрайтын бес институционалдық 
секторларға топталады:

қаржылық емес корпорациялар секторы;
қаржылық корпорациялар секторы;
мемлекеттік басқару секторы;
ҮШҚКЕҰ секторы;
үй шаруашылықтарының секторы.
2008 жылғы ҰШЖ-да бірліктерді экономиканың институционалдық секторларына жатқызу 

үшін концептуалдық негіз осы Əдістемеге 1-қосымшада көрсетілген.
9. Мемлекет бақылайтын жəне институционалды бірлік өлшемшарттарына сəйкес келетін 

зейнетақы қоры мемлекеттік қаржылық корпорация ретінде қарастырылады. Мемлекеттік 
корпорациялар арқылы (мысалы, теміржолдар, əуежелілер, мемлекеттік коммуналдық 
қызметтер жəне мемлекеттік қаржылық корпорациялар) мемлекеттік басқару органдарының 
мемлекеттік саясатының мақсаттарын іске асыру нəтижесінде мемлекеттік қаржылық 
корпорацияның ішкі секторы пайда болады. Мемлекеттік секторы жəне оның экономиканың 
институционалдық секторларымен байланысы осы Əдістемеге 2-қосымшада көрсетілген.

Мемлекет бақылайтын жəне институционалдық бірлік өлшемшарттарына сəйкес келмейтін 
зейнетақы қоры мемлекеттік басқару секторына жатады.

3-тарау. Зейнетақы қорының көрсетілетін қызметтерінің жалпы шығарылымын, 
аралық тұтынуын жəне жалпы қосылған құнын есептеу

10. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры (бұдан əрі – БЖЗҚ) көрсетілетін қызметтерінің 
жалпы шығарылымын жəне аралық тұтынуын есептеу үшін əкімшілік дереккөздерден əкімшілік 
деректер пайдаланылады.

11. Жалпы қосылған құн жалпы шығарылым мен аралық тұтыну арасындағы айырмашылық 
ретінде есептеледі. БЖЗҚ көрсетілетін қызметтерінің жалпы шығарылымын, аралық тұтынуын 
жəне жалпы қосылған құнын есептеу осы Əдістемеге 3-қосымшада келтірілген.

БЖЗҚ көрсетілетін қызметтерінің жалпы шығарылымына зейнетақы активтерінен жəне 
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (шығыннан) комиссиялық сыйақылар, 
сонымен қатар басқа да кірістер кіреді. 

Аралық тұтыну комиссиялық шығыстар, ағымдағы жалдау бойынша шығыстар, өзге де 
əкімшілік шығыстар, өзге де шығыстар сомасы ретінде есептеледі.

Зейнетақы қорларының көрсетілетін қызметтерін есепке алу əдістемесіне 
1-қосымша

2008 жылғы ҰШЖ-да бірліктерді экономиканың институционалдық
секторларына жатқызу 

Зейнетақы қорларының көрсетілетін қызметтерін есепке алу əдістемесіне 
2-қосымша

Мемлекеттік сектор жəне оның экономиканың институционалдық
секторларымен байланысы

Қаржылық емес 
корпорациялар 

секторы

Қаржылық кор-
порациялар 
секторы

Мемлекеттік 
басқару секторы

ҮШҚКЕҰ секторы Үй шаруашылық-
тарының секторы

Мемлекеттік 
бірліктер

Мемлекеттік 
бірліктер

Мемлекеттік 
бірліктер

Жеке бірліктер Жеке бірліктер

Жеке бірліктер Жеке бірліктер

 - Мемлекеттік сектор

Зейнетақы қорларының көрсетілетін қызметтерін есепке алу əдістемесіне 
3-қосымша

БЖЗҚ көрсетілетін қызметтерінің жалпы шығарылымын, аралық тұтынуын жəне 
жалпы қосылған құнын есептеу

мың теңге

№ «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» 
АҚ пайда жəне шығын жөніндегі есебі

2014 2015 2016

1 Комиссиялық сыйақылар, оның ішінде: 26 423 162 58 856 318 58 563 783
2 зейнетақы активтерінен 9 239 578 14 046 830 16 088 937
3 зейнетақы активтері бойынша 

инвестициялық кірістен (шығыннан)
17 183 584 44 809 488 42 474 846

4 Басқа да кірістер 1 238 4 401 445 463
5 Барлығы шығарылым = 1+4 26 424 400 58 860 719 59 009 246
6 Комиссиялық шығыстар, оның ішінде: 6 337 719 20 676 396 5 854 810
7 басқарушы инвестициялық портфель 

сыйақылары
5 317 033 19 313 399 3 610 367

8 кастодиан банктерге сыйақылар 1 020 686 1 362 997 2 244 443
9 Ағымдағы жалдау бойынша шығыстар 592 382 823 236 1 026 763
10 Өзге де əкімшілік шығыстар 969 984 1 889 841 2 717 500
11 Өзге де шығыстар 8 7 715 0
12 Барлығы аралық тұтыну = 6+9+10+11 7 900 093 23 397 188 9 599 073
13 Жалпы қосылған құн = 5-12 18 524 307 35 463 531 49 410 173

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 13 қыр-
күйекте Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15687 
болып енгізілді.

(Соңы 23-бетте) 

 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ СТАТИСТИКА 

КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 8 қыркүйек            №125             Астана қаласы

Заңсыз қызмет көлемдерін бағалау әдістемесін бекіту 
туралы

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

1. Қоса беріліп отырған Заңсыз қызмет көлемдерін бағалау 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 тілдеріндегі 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

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрі  Қаржы министрі
______________ Е. Біртанов  ______________ Б. Сұлтанов
2017 жылғы 14 қыркүйек  2017 жылғы 18 қыркүйек

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2017 жылғы 8 қыркүйек № 125 бұйрығымен бекітілді

Заңсыз қызмет көлемдерін бағалау əдістемесі
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Заңсыз қызмет көлемдерін бағалау 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 министрлігінің Статистика 
комитеті (бұдан əрі – Комитет) халықаралық стандарттарға сəйкес заңсыз қызмет көлемдерін 
бағалауда жəне Ұлттық шоттар жүйесінің (бұдан əрі – ҰШЖ) мақсаттары үшін қолданады.

3. Экономика салаларына заңсыз қызмет түрлерінің əсерін бағалау осы Əдістеменің 
мақсаты болып табылады. 

4. 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 жəне 2012 жылғы 16 шілдедегі 
Еуразиялық экономикалық комиссия кеңесінің № 54 шешімімен бекітілген Еуразиялық 
экономикалық одақтың Сыртқы экономикалық қызметінің бірыңғай тауар номенклатурасы 
пайдаланылған.

5. Осы Əдістемеде келесі анықтамалар пайдаланылады:
1) аралық тұтыну – есепті кезеңде өндіріс процесінде толық тұтынылатын немесе өзгеретін 

тауарлар мен көрсетілетін қызметтер құны;
2) жалпы қосылған құн (бұдан əрі – ЖҚҚ) – өндірістік қызметтің соңғы нəтижесін сипаттайды 

жəне берілген өндірістік процестегі өңдеумен қосылған құндылықты білдіреді. Салалар 
деңгейінде өнімнің шығарылымы жəне аралық тұтыну арасындағы айырма ретінде есептеп 
шығарылады, өндіріс процесінде тұтынылатын негізгі капиталдың құнын қамтиды;

3) жалпы ішкі өнім (бұдан əрі – ЖІӨ) – елдің экономикалық қызметінің соңғы нəтижесін 
сипаттайтын ұлттық шоттар жүйесінің маңызды көрсеткіштерінің бірі;

4) институционалды бірлік – өз атынан активтерді иеленуге, міндеттемелерді қабылдауға, 
экономикалық қызметке қатысуға жəне басқа бірліктермен операцияларға кіруге əрекет ете 
алатын экономикалық бірлік;

5) ҰШЖ – елдің экономикалық қызмет нəтижелерін сипаттайтын шоттар мен кестелердің 
айқындалған жинағы түрінде құрылған статистикалық көрсеткіштердің жүйесін білдіреді.

6. Заңсыз қызмет көлемдерін бағалау кезіндегі ақпараттық қор: 
1) ресми статистикалық ақпарат;
2) əкімшілік дереккөздердің əкімшілік деректері болып табылады.

2-тарау. 2008 жылғы ұлттық шоттар жүйесіне сəйкес заңсыз қызмет көлемдерін 
бағалауға арналған əдіснамалық тəсіл

7. Бақыланбайтын қызмет түрлері Ұлттық шоттарды құру кезінде пайдаланылатын негізгі 
дереккөздерден ақпаратты жинау кезінде қамтылмайтын өндірістік қызмет түрлерін қамтиды. 

8. Бақыланбайтын қызмет түрлері мынадай топтарға бөлінеді: жасырын (көлеңкелі), 
заңсыз, формальды емес.

9. Тиісті лицензиясы (рұқсаты) жоқ өндірушілердің заңмен тыйым салынған немесе заңсыз 
болып табылатын тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді өндіруі жəне жүзеге асыруы заңсыз 
қызметке жатады.

10. Заңсыз қызметтің өлшемшарттары қызмет түрін ЖІӨ есептеулеріне жатқызудың жалпы 
өлшемшарттары болып табылады. Қызмет түрлерін заңсыз қызметке жатқызудың негізгі 
өлшемшарттары мыналар болып табылады: 

1) қызмет түрінің ҰШЖ өндіріс саласының шекараларымен қамтылуы:
тауарлар мен көрсетілетін қызметтер өндірісі процесінде пайдаланылатын тауарлар мен 

көрсетілетін қызметтер өндірісін қоса алғанда өндіруші болып табылмайтын институционалдық 
бірліктерге ұсынылатын немесе ұсынуға арналған жеке немесе ұжымдық тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтер өндірісі;

өзінің түпкілікті тұтынуы немесе капиталдың жалпы қорлануы үшін өндірушілері ұстап 
қалатын тауарларды өзінің түпкілікті пайдалануына өндіру;

меншік тұрғын жайларында тұрып жатқан адамдардың тұрғын үй қызметтерін өзінің 
түпкілікті тұтынуына арналған өндіріс, сондай-ақ жалдамалы үй қызметшісі ұсынатын үй жəне 
жеке көрсетілетін қызметтер;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзу.
11. Заңсыз əрекет мынадай екі санат бойынша жіктеледі:
1) сатылуы немесе иелік етуі Қазақстан Республикасы заңнамасында тыйым салынған 

тауарлар мен көрсетілетін қызметтер өндірісі;
2) Тиісті лицензиясы (рұқсаты) жоқ немесе Қазақстан Республикасы заңнамасында 

белгіленген тəртіпте тіркелмеген өндірушілердің тауарлар мен қызмет көрсету өндірісі.
3-тарау. Заңсыз қызмет көлемдерін бағалау

1-параграф. Сатылуына немесе иелік етуіне Қазақстан Республикасы заңнамасында 
тыйым салынған тауарларды өндіру мен тарату көрсеткіштерін есептеу

12. Осы əдістемеде сатылуына немесе иелік етуіне Қазақстан Республикасының 
заңнамасында тыйым салынған тауарларды жəне көрсетілетін қызметтерді өндірудің келесі 
түрлері қарастырылған:

есірткі бизнесі (героинді, каннабиноидтерді апиынды өндіру жəне тарату);
жезөкшелік.
13. Есірткімен байланысты заңсыз қызмет ел ішінде есірткіні өндіруді, экспорт пен импортты, 

сондай-ақ оларды тұтынушыларға жеткізу мен сату бойынша қызметті қамтиды.
14. Героинді тұтыну көлемін есептеу:

DNC  , (1)
мұндағы:
C – есірткіге тəуелді барлық адамдардың бір жылда есірткіні тұтынуы (грамм);
N – есірткіге тəуелділер саны (адам);
D – есірткіге тəуелді бір адамның бір жылда орташа тұтынатын есірткі құралдарының 

саны (грамм).
Бұдан əрі елдегі импорт көлемі бағаланады:

gP
gPCI

w

r
, (2)

мұндағы:
I – импорт (грамм);
C – героинді тұтыну (грамм);
Prg – көшедегі героин тазалығы
Pwg – көтерме героин тазалығы
ЖҚҚ ЖІӨ-мен салыстырылатын, негізгі нəтиже беретін көрсеткіш болып табылады:

GVA = TM - IC , (3)
мұндағы:
GVA – ЖҚҚ (миллион теңге);
TM – сауда үстеме бағасы (миллион теңге);
IC – аралық тұтыну (млн. теңге).
Есірткі саудасында аралық тұтыну көп емес жəне сауда үстеме бағасынан 10% болып 

бағаланды.
Сауда үстеме бағасын анықтау үшін тұтыну мен есірткінің импортын құндық мəнде қайта 

есептеу өткізіледі. Есірткі импорты көтерме бағада, тұтыну бөлшек бағада бағаланады.
TM = C x Pr - I x Pw , (4)

мұндағы:
ТМ – сауда үстеме бағасы (теңге);
С – тұтыну (грамм);
I – героин импорты (грамм);
Pr – бөлшек баға граммға теңге
Pw – көтерме баға граммға теңге
15. Каннабиноидтердің шығарылымын есептеу каннабиноидтерді ішкі тұтыну ішкі өндіріс 

есебінен қанағаттандырылады деген шартпен қалыптастырылады.

wp PDND  , (5)
мұндағы:

pD  – марихуана мен анашаның ішкі өндірісі (теңге);
N  – есірткіге тəуелділер саны (адам);
D  – есірткіге тəуелді бір адамның бір жылда орташа тұтынатын есірткі құралдарының 

саны (грамм);
wP  – марихуана мен анашаның көтерме бағасы (граммға теңге).

GVA = Dp + TM – IC , (6)
мұндағы:
GVA – ЖҚҚ (миллион теңге);
Dp – ішкі өндіріс (миллион теңге);
TM – сауда үстеме бағасы (миллион теңге);
IC – аралық тұтыну (миллион теңге).

TM = C x (Pr – Pw ) , (7)
мұндағы:
TM – сауда үстеме бағасы (теңге);
C  – тұтыну (граммға теңге);

rP  – бөлшек баға (граммға теңге);
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(Соңы. Басы 22-бетте) адам теңге саны миллион теңге миллион 
теңге

миллион 
теңге

1 2 3= 300 күн×3 4=1×2×3/1000000 5=4×30% 6=4-5

Заңсыз қызмет көлемдерін бағалау əдістемесіне 2-қосымша

Қызметтерге лицензиясы жоқ немесе белгіленген тəртіппен тіркелмеген 
өндірушілердің тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді өндіру көрсеткіштерін есептеу

Браконьерлік
1) Ағашты заңсыз кесу

Ағашты 
заңсыз 
кесу

Алып қойылған 
ағаш көлемі

1 м3 ағаш 
үшін 

орташа 
баға

Алып 
қойылған 
ағаштың 
құны

Аралық 
тұтыну 
үлесі

Аралық 
тұтыну

ЖҚҚ

м3 теңге теңге % теңге миллион теңге
1 2 3=1×2 4 5=3×4% 6=(5-3)/1000000

2) Заңсыз аң аулау
Заңсыз 
аң 

аулау

Алып қойылған 
сайғақ мүйізінің 

саны

1 дана 
үшін 

орташа 
баға

Алып қойылған 
сайғақ мүйізінің 

құны

Аралық 
тұтыну 
үлесі

Аралық 
тұтыну

ЖҚҚ

дана теңге теңге % теңге миллион теңге
1 2 3=1×2 4 5=3×4% 6=(5-3)/1000000

3) Балықты заңсыз аулау
Балықты 
заңсыз 
аулау

Балық 
өндірісі

Балық 
экспорты

Балық 
импорты

Балық 
аулау

Балықтың 
заңды 
өндірісі

Елдегі 
балықты 
тұтыну

Балықты 
заңсыз 
аулау

мың тонна мың тонна мың тонна мың 
тонна

мың тонна мың тонна мың тонна

1 2 3 4 5=1-2+3+4 6 7=6-5

жалғасы

Балықты 
заңсыз 
аулау

1 кг 
балық-
тың 

орташа 
бағасы

Өңірлер 
бойынша 
балықты 
тұтыну 
құры-
лымы

Заңсыз 
өндіріс

Заңсыз өндіріс Аралық 
тұтыну 
үлесі 

(заңды 
өндіріс-
тен %)

Аралық 
тұтыну

ЖҚҚ

теңге % мың тонна миллион теңге % миллион 
теңге

миллион 
теңге

8 9 10=7×9% 11=10×8× 
1000/1000000

12 13=11×12% 14=11-13

Заңсыз алкоголь өнімдерінің өндірісі
Заңсыз 
алкоголь 
өнімдерінің 
өндірісі

40
%

-д
ық

 а
лк
о-

го
ль

 ө
нд
ір
ісі

40
%

-д
ық

 а
лк
о-

го
ль

 э
кс
по
рт
ы

40
%

-д
ық

 а
лк
о-

го
ль

 и
мп

ор
ты

40
%

-д
ық
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14×13%
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Заңсыз қызмет көлемдерін бағалау əдістемесіне 3-қосымша

Алып қойылған жасанды тауарлар мен шығармашылық түпнұсқалардың 
авторландырылмаған көшірмелерін жəне

 алып қойылған контрабанданың көрсеткіштерін есептеу
Алып қойылған 

жасанды тауарлар 
мен шығармашылық 
түпнұсқалардың 

авторландырылмаған 
көшірмелері

Алып қойылған 
контрафактілік 
өнімнің құны

Аралық 
тұтыну 
үлесі

Аралық тұтыну ЖҚҚ

миллион теңге % миллион теңге миллион теңге
1 2 3=1×2% 4=1-3

Контрабанда

Алып қойылған 
контрабанда

Алып қойылған 
тауардың құны

Аралық тұтыну 
үлесі

Аралық тұтыну ЖҚҚ

миллион теңге % миллион теңге миллион теңге
1 2 3=1×2% 4=1-3

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 5 қазанда 
Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15848 бо-
лып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ СТАТИСТИКА 

КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 15 қыркүйек            №129             Астана қаласы

Еңбек өнімділігін есептеу 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 Еңбек өнімділігін есептеу əдістемесі бекітілсін.
2. «Еңбек өнімділігін есептеу əдістемесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық 

экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 2015 жылғы 18 желтоқсандағы № 
214 (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12912 болып тіркелген, 
2016 жылғы 29 қаңтарда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) бұйрығының 
күші жойылды деп танылсын. 

3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Құры-
лымдық 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 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 басылымдарында ресми жариялауға жіберілуін;

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

4. 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.

5. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының орынбасарына (Г.М. Керімханова) 
жүктелсін.

6. 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 15 қыркүйек № 129 бұйрығымен бекітілді

Еңбек өнімділігін есептеу əдістемесі
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Еңбек өнімділігін есептеу əдістемесі (бұдан əрі – Əдістеме) халықаралық стандарт тарға 
сəйкес қалыптастырылатын жəне «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республика-
сының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңына (бұдан əрі – Заң) сəйкес бекітілетін статистикалық 
əдіснамаға жатады.

2. Осы Əдістемені Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитеті еңбек өнімділігін есептеуді жүргізу кезінде қолданады.

3. Осы Əдістемеде келесі анықтамалар пайдаланылады:
1) аралық тұтыну – есепті кезеңде тауарлар мен көрсетілетін қызметтер өндірісіне 

шығындар ретінде өндіріс процесінде түрленетін немесе толық тұтынылатын тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтер құны.

2) еңбек өнімділігі – пайдаланылатын ресурстар бірлігіне есептегенде өнім шығарылымын 
сипаттайтын, өндіріс көлемі мен еңбек ресурстары шығындарының арақатынасын білдіретін 
өндіріс тиімділігінің көрсеткіші.

3) жалпы қосылған құн (ЖҚҚ) – өндірістік қызметтің түпкілікті нəтижесі жəне осы өндірістік 
процестегі өңдеумен қосылған құндылықты білдіреді. Салалар деңгейінде тауарлар жəне 
көрсетілетін қызметтер шығарылымы мен аралық тұтыну арасындағы айырма ретінде 
есептеледі, өндіріс процесінде тұтынылған негізгі капиталдың құнын қамтиды.

4) жұмыспен өтелген адам-сағаттарының саны – кəсіпорынның барлық қызметкерлерімен 
жұмыс кезеңі ішіндегі, сондай-ақ мерзімінен тыс жұмыс істеген уақытында нақты жұмыспен 
өтелген уақыты.

2-тарау. Еңбек өнімділігін есептеуге ақпараттың дереккөздері
жəне негізгі тəсілдері 

4. Өндіріс көлемі (ЖҚҚ) мен еңбек шығынын сипаттайтын көрсеткіштер (жұмыспен 
қамтылғандар саны, жұмыспен өтелген уақыт) еңбек өнімділігінің 

негізгі есептеуі болып табылады.
5. Өнімділікті есептеу үшін жалпымемлекеттік статистикалық байқау бойынша ресми 

статистикалық деректері ақпарат дереккөздері болып табылады.
6. Жалпы шығарылым тұтастай экономика бойынша жəне экономикалық қызмет түрлерінің 

бөлінісінде есептеледі жəне есепті кезеңде экономикада барлық заңды тұлғалар (жұмыспен 
қамтылғандар санына қарамастан), дара кəсіпкерлер мен үй шаруашылықтары өндірген тау-
арлар мен көрсетілетін қызметтердің жиынтық құнын көрсетеді.

7. Барлық қызмет түрлері бойынша тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің өндірісі бой-
ынша еңбек шығынын бағалау төрт көрсеткіш бойынша жүзеге асырылады:

1) жұмыс орындарының саны;
2) жұмыспен қамтылғандар саны;
3) жұмыспен өтелген уақыт мөлшері;
4) толық жұмыспен қамтылу баламасы.
8. Бір жылға есептегендегі жұмыспен өтелген уақыт мөлшері Қазақстан Республикасында 

(өңірлерде) тауарлар мен көрсетілетін қызметтер (меншікті пайдалану үшін ауыл, орман 
шаруашылығы, аңшылық жəне балық аулау өнімдерін өндіруді қоса алғанда) өндірісі бойын-
ша нақты жұмыспен өтелген адам-сағаттар санын сипаттайды жəне əрбір жұмыс түрі бой-
ынша жұмыс орындарының санын бір жұмыс орнына келетін орташа нақты жұмыс уақытына 
көбейту арқылы есептеледі.

9. Еңбек өнімділігі ретінде бір жұмыспен қамтылғанға есептегендегі ЖҚҚ пайдаланылады.
10. Еңбек өнімділігі саланың ЖҚҚ жұмыспен қамтылғандар санына қатынасы ретінде 

есептеледі. Бөлгіште мақсаттарына қарай еңбек шығынының көрсеткіші - жұмыспен өтелген 
сағаттар саны пайдаланылады жəне еңбек өнімділігі бір жұмыспен қамтылғанға емес, жұмыспен 
өтелген сағатқа есептеледі.

11. Еңбек өнімділігі жыл сайын жəне тоқсан сайын (кумулятивтік негізінде) экономикалық 
қызмет түрлері бөлінісінде есептеледі.

 Еңбек өнімділігі (мың теңге/адам) келесі формула бойынша есептеледі:

EGVA / Pj 
,

мұндағы:
jP  – еңбек өнімділігі (мың теңге/адам);

GVA – экономикалық қызмет түрлері бойынша ЖҚҚ (миллион теңге);
Е – жұмыспен қамтылған халық саны (адам).
Жұмыспен қамтылған халықтың санына жалдамалы қызметкерлер, өзін өзі жұмыспен 

қамтығандар енгізілген.
12. Бір жұмыспен қамтылғанға еңбек өнімділігінің өлшем бірлігін АҚШ долларына ауда-

ру Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің кезеңге орташа айырбас бағамын қолданумен 
жүзеге асырылады.

13. Еңбек өнімділігі индексін есептеу.
Еңбек өнімділігінің өзгерісін сипаттайтын көрсеткіштерді есептеу үшін еңбек өнімділігінің 

индексі есептеледі. 
Экономикалық қызмет түрлері бойынша тұтастай экономика жəне өңірлер бойынша еңбек 

өнімділігі индексін есептеу үшін келесі формула пайдаланылады:

мұндағы:
PI  – еңбек өнімділігінің индексі (%);

tGVAI
 – есепті кезеңдегі экономикалық қызмет түрлері бойынша ЖҚҚ 

нақты көлем индексі (%);

tL – есепті кезеңдегі экономикалық қызмет түрлері бойынша жұмыспен қамтылғандар 
саны (адам);

1tL   – өткен жылғы тиісті кезеңге экономикалық қызмет түрлері бойынша жұмыспен 
қамтылғандар саны (адам).

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 28 қыр-
күйекте Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15809 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ СТАТИСТИКА 

КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 21 қыркүйек           №134         Астана қаласы

Халық санының және құрылымының көрсеткіштерін 
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 Халық санының жəне құрылымының көрсеткіштерін есептеу 
əдістемесі бекітілсін. 

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

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін; 
2) осы бұйрық мемлекеттік 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. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Əлеуметтік 
жəне демографиялық 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 министрлігінің Статистика комитеті төрағасының орынбасарына (Қ.К. 
Орынханов) жүктелсін. 

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

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі 
Статистика комитетінің төрағасы Н. АЙДАПКЕЛОВ

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2017 жылғы 21 қыркүйектегі №134 бұйрығымен бекітілді

Халық санының жəне құрылымының көрсеткіштерін есептеу əдістемесі
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Халық санының жəне құрылымының көрсеткіштерін есептеу əдістемесі (бұдан əрі – 
Əдістеме) халықаралық стандарттарға сəйкес қалыптастырылатын жəне «Мемлекеттік ста-
тистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңына (бұдан əрі 
– Заң) сəйкес бекітілетін статистикалық əдіснамаға жатады.

2. Əдістеме əкімшілік деректер мен ұлттық санақтарды өткізу қорытындылары бойынша 
алынған деректерді пайдалануға негізделген халық саны мен құрылымының көрсеткіштерін 
есептеудің негізгі аспектілері мен қағидаттарын айқындайды.

3. Осы Əдістемені халық санының жəне құрылымының көрсеткіштерін қалыптастыру кезінде 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің (бұдан əрі – 
Комитет) жəне оның аумақтық органдарының қызметкерлері қолданады.

4. Халық санының жəне құрылымының көрсеткіштерін есептеудің мақсаты тиімді əлеуметтік 
жəне экономикалық саясат жүргізу, елдің жəне өңірлердің даму бағдарламаларын əзірлеу үшін 
қажет халықтың саны жəне құрылымы туралы толық жəне анық ақпарат алу болып табылады.

5. Осы Əдістемеде келесі анықтамалар пайдаланылады:
1) халықтың жалпы өсімі (кемуі) – халықтың табиғи өсімі (кемуі) мен көші-қон өсімі (кемуі) 

арасындағы алгебралық сома; 
2) халықтың көші-қон өсімі (кемуі) – өңір аумағына белгілі бір кезеңде келгендер саны жəне 

оның шегінен тыс кеткендер саны арасындағы айырма;
3) халықтың табиғи өсімі (кемуі) – белгілі бір кезеңге тірі туғандар саны мен өлгендер 

саны арасындағы айырма.
2-тарау. Халық санының көрсеткіштерін есептеу

6. Елдің жəне оның өңірлерінің халық саны туралы ақпараттың негізгі дереккөздері ұлттық 
санақтар өткізудің қорытындылары бойынша алынған деректер болып табылады.

7. Санақ аралығындағы кезеңде елдің жəне оның өңірлерінің халық саны табиғи (туғандар 
жəне өлгендер туралы деректер) жəне көші-қон (тұрақты тіркелген жері бойынша келгендер 
жəне кеткендер туралы деректер) өсімі (кемуі) есебінен өзгереді.

8. Тұрақты халықтың жалпы санын есептеу тұтастай Қазақстан Республикасы жəне оның 
өңірлері бойынша жүргізіледі. Есептеулерде əкімшілік-аумақтық қайта құрулардың нəтижесінде 
жекелеген өңірлердің халық санының артуы немесе қысқаруы ескеріледі.

9. Жыл басына халықтың тұрақты санын ағымдағы бағалаулар ұлттық санақты жүргізу 
күнінен санақ жылының 1 қаңтарына келтірілген соңғы ұлттық санақты жүргізу қорытындылары 
бойынша алынған деректер негізінде есептеледі, оған жыл сайын туғандар мен Қазақстан 
Республикасының аумағына немесе өңірлеріне тұрғылықты тұруға келгендер саны қосылады 
жəне олардан қайтыс болғандар мен Қазақстан Республикасының аумағынан немесе 
өңірлерінен тыс тұрғылықты тұруға кеткендер саны шегеріледі.

10. Есепті жылдың 1 қаңтарына халық саны табиғи жəне көші-қон өсімдерін (кемуін), 
сондай-ақ өткен жыл ішінде болған əкімшілік-аумақтық қайта құрулар нəтижесінде халық 
санының өзгеруін есепке ала отырып, өткен жылдың 1 қаңтарындағы деректерге сүйене оты-
рып анықталады. Есептеу мынадай формула бойынша жүзеге асырылады:

P(t+1) = P(t) + B(t) – D(t) + А(t) – V(t) + T(t),
мұнда:
P(t+1) – есепті жылғы 1 қаңтарға халық саны;
P (t) – өткен жылдың басына халық саны;
B(t) – өткен жылы туғандар саны; 
D(t) – өткен жылы өлгендер саны;
А(t) – өткен жылы Қазақстан Республикасының немесе оның өңірінің аумағына келгендер 

саны;
V(t) – өткен жылы Қазақстан Республикасының немесе оның өңірінің шегінен тыс кет-

кендер саны; 
T(t) – шекараларының өзгеруі нəтижесінде өңір халқы санының өзгеруі. Бұл шама теңдеуде 

аумақ шекараларының кеңеюі немесе тарылуына байланысты қосу немесе шегерумен есеп-
ке алынады.

Өңірлер шекараларының елеулі өзгерістері кезінде демографиялық оқиғаларды (есепті 
кезеңнен кейін статистикалық əзірлемеге түскен) олардың туындау жылына сəйкес бөлуді 
ескере отырып соңғы ұлттық санақ сəтінен бастап халық санына қайта есептеу жүргізіледі.

11. Белгілі кезең үшін халықтың өсуінің немесе қысқаруының сандық көрінісін анықтау үшін 
халықтың табиғи, көші-қон жəне жалпы өсімінің (кемуінің) көрсеткіштері есептеледі.

12. Халықтың табиғи өсімі (кемуі) келесі формула бойынша есептеледі:
Sе = B – D,

мұнда:
Sе – есепті кезеңде халықтың табиғи өсімі (кемуі);
B – есепті кезеңде туғандар саны;
D – есепті кезеңде өлгендер саны.
Халықтың көші-қоны өсімі (кемуі) келесі формула бойынша есептеледі:

Sm = P– V,
мұнда:
Sm – есепті кезеңде халықтың көші-қон өсімі (кемуі);
P  – есепті кезеңде келгендер (келулер) саны;
V  – есепті кезеңде кеткендер (кетулер) саны.
Халықтың жалпы өсімі (кемуі) келесі формула бойынша есептеледі:

St = Sе + Sm,
мұнда:
St – есепті кезеңде халықтың жалпы өсімі (кемуі);
Sе – есепті кезеңде халықтың табиғи өсімі (кемуі);
Sm – есепті кезеңде халықтың көші-қон өсімі (кемуі).
13. Демографиялық, əлеуметтік, экономикалық есептеулерді жүргізу кезінде жылдың ба-

сына жəне соңына халық санынан арифметикалық орта мəн ретінде есептелетін халықтың 
орташа жылдық санының көрсеткіші пайдаланылады:

мұнда:
 – халықтың орташа ж ылдық саны;
 – жыл басына халық саны;
 – жыл соңына халық саны.

14. Халық санының өсу (кему) қарқыны уақыт кезеңі ішінде халық санының өскендігін 
анықтайды. Есепті кезеңнің соңына халық санын есепті кезеңнің басына халық санына бөлуден 
алынған бөліндіні ретінде есептеледі: 

мұнда:
r – халық санының өсу (кему) қарқыны;
P1 – есепті кезеңнің соңына халық саны;
P – есеп кезеңнің басына халық саны.

3-тарау. Халық құрылымының көрсеткіштерін есептеу
15. Халықты жынысы жəне жасы белгілері бойынша жіктеу үшін келесі көрсеткіштер: 

халықтың жалпы санындағы ерлер (əйелдер) үлесі, белгілі бір жастағы халық үлесінің халықтың 
жалпы санына, демографиялық жүктеме коэффициенттері пайдаланылады.

16. Халықтың жалпы санындағы ерлер (əйелдер) үлесі ерлер (əйелдер) санының 
халықтың жалпы санына қатынасы ретiнде есептеледі. Бұл көрсеткіш келесі формула бой-
ынша есептеледі:

мұнда:
 – халықтың жалпы санындағы ерлер (əйелдер) үлесі;

 – ерлер (əйелдер) саны;
 – халықтың жалпы саны.

Осыған ұқсас есептеулер əртүрлі жас жəне жас топтары бойынша жүргізіледі.
17. Халықтың жас құрылымын есептеу негізінде «жасы бойынша жылжыту» əдісі 

(адамдардың кейбір «х» жастан келесі «х+1» жасқа өтуін білдіреді, адамдардың саны өлім-жітім 
салдарынан азаяды жəне көші-қон есебінен өзгереді) пайдаланылады. Есептеу 0-ден 99 жасқа 
дейін жəне 100 жас пен одан үлкен бір жылдық жас топтары бойынша ерлер мен əйелдерге 
бірдей жүргізіледі. Есептеу жылдың басына жүргізіледі жəне əр жасқа туған жылы сəйкес келеді.

18. Барлық халықтың санына белгілі бір жастағы халықтың үлесі «х» жастағы адамдар 
санының халықтың жалпы санына қатынасы ретiнде есептеледі. Бұл көрсеткіш келесі формула 
бойынша есептеледі:

мұнда:
Dx – барлық халықтың санына «х» жастағы халықтың үлесі; 
Px – «х» жастағы халық саны; 
Pt – халықтың жалпы саны.
19. Демографиялық жүктеме коэффициенттері 16 жастан бастап 63 жасқа дейінгі (ерлер), 

16 жастан бастап 58 жасқа дейінгі (əйелдер) халықтың 1000 адамына шаққандағы балалар мен 
зейнеткерлік жастағы адамдардың санын анықтайды. 2017 жыл үшін демографиялық жүктеме 
коэффициенттері келесі формула бойынша есептеледі:

мұнда:
kd – балалар демографиялық жүктеме коэффициенті; 
S0-15 – 0 жастан 16 жасқа дейінгі халықтың жалпы саны; 
S16-62(57) – 16 жастан бастап 63 жасқа дейінгі (ерлер), 16 жастап бастап 58 жасқа дейінгі 

(əйелдер) халықтың жалпы саны.

мұнда:
ks – зейнеткерлік жастағы адамдармен демографиялық жүктеме коэффициенті; 
S63(58)+ – 63 жастағы (ерлер) жəне 58 жастағы (əйелдер) жəне одан асқан жастағы халықтың 

жалпы саны;
S16-62(57) – 16 жастан бастап 63 жасқа дейінгі (ерлер), 16 жастан бастап 58 жасқа дейінгі 

(əйелдер) халықтың жалпы саны.

мұнда: 
kt – демографиялық жүктеменің жалпы коэффициенті. 
Келесі жылдары демографиялық жүктеме коэффициенттерін есептеу кезінде əйелдердің 

зейнеткерлік жасы «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандару туралы» 
Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 маусымдағы Заңына сəйкес ескеріледі.

20. Халықтың қартаю деңгейін сипаттау үшін халықтың қартаю индексі жəне Биллетер 
индексі есептеледі.

21. Халықтың қартаю индексі 100 балаға шаққанда егде жастағы адамдар санын сипат-
тайды. 65 жастан асқан халық санының 0 ден 15 жасқа дейінгі жастағы халықтың санына 
қатынасы ретінде есептеледі.

22. Биллетер индексі репродуктивті емес жастағы (0-14 жас, 50 жастағы жəне одан асқан) 
адамдар үлесінің репродуктивті жастағы (15-49 жас) халықтың 100 адамына шаққандағы 
«жүктемесін» сипаттайды. 0-14 жас пен 50 жас жəне одан үлкен жастағы адамдар санының 15-
49 жастағы халық санына қатынасының айырмасы ретінде есептеледі. Индекстің мəні халықтың 
жас құрылымына байланысты. Халық санында балалар үлесі 50 жастан асқан адамдардың 
үлесінен көп болған кезде оң мəнді қабылдайды жəне 50 жастан асқан адамдардың үлесі ба-
лалар үлесіне қарағанда көп болған кезде теріс мəнді қабылдайды.

23. Өңірдегі қоныстануды сипаттау үшін халық тығыздығы көрсеткіші пайдаланылады. 
Халықтың тығыздығы халық санының тиісті өңірдің шаршы километрдегі алаңына бөліндісі 
ретінде есептеледі.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 6 қазанда 
Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15860 болып 
енгізілді.

(Соңы 24-бетте) 

wP  – көтерме баға (граммға теңге).
16. Апиынның шығарылымын есептеу тұтынылатын есірткі көлемі толықтай импортталады 

деген шартпен жүргізіледі.
wPDNI  , (8)

мұндағы:

I  – апиын импорты (теңге);
N  – есірткіге тəуелділер саны (адам);
D  – есірткіге тəуелді бір адамның бір жылда орташа тұтынатын есірткі құралдарының 

саны (грамм);

wP  – көтерме баға (граммға теңге).
ЖҚҚ мен сауда үстеме бағасын анықтаудағы тəсіл есірткінің басқа түрлерімен ұқсас.

GVA = TM – IC , (9)
мұндағы:
GVA – ЖҚҚ (миллион теңге);
TM – сауда үстеме бағасы (миллион теңге);
IC – аралық тұтыну (миллион теңге).

TM = I x (Pr – Pw ), (10)
мұндағы:
TM – сауда үстеме бағасы (миллион теңге);
I  – импорт (грамм);

rP  – бөлшек баға (граммға теңге);
wP  – көтерме баға (граммға теңге).

17. Жезөкшелікпен байланысты заңсыз қызмет: жалпы шығарылым, аралық тұтыну, ЖҚҚ 
көрсеткіштерінің негізінде есептелінеді.

Есептеулерді «төменнен-жоғары» жүргізу орынды болып табылады, себебі əртүрлі өңірлер 
арасында аталған қызмет түрлерінің бағаларында айтарлықтай айырмашылық бар.

Жезөкшелік қызметінің шығарылымын анықтаудың негізгі əдісі оны ұсыныстар (ресурстар) 
жағынан қызметкерлер саны мен олардың орташа жалақысы туралы деректер негізінде 
анықтау болып табылады.

Жезөкшелік қызметінің шығарылымы көрсетілген қызметтен түскен түсім мөлшерінде 
анықталады.

sccawcsprost NPNO 
, (11)

мұндағы:
prostO

 – жезөкшелік қызмет шығарылымы (теңге);
wcsN  – жұмыскерлерінің саны (адам); 

aP  – көрсетілетін қызметке орташа баға (теңге);
sccN  – бір жылда жолығулар саны (бірлік).

Есептеулерде тіркелген жəне есепте тұрған жұмыскерлері туралы ресми деректер жəне 
осы қызмет түрінде анағұрлым ықтималдықпен айналысатын адамдардың саны бойынша 
жете есептеулер пайдаланылады. 

Жезөкшелікті аралық тұтынуға:
1) клиенттерге қызмет көрсету кезінде пайдаланылатын жалданатын пəтерді жалдау ақысы;
2) интим-салондарды, сауналарды, массаж салондарын ұстаушылар төлейтін үй-жайды 

жалдау ақысы;
3) киімге, косметикаға, сақтануға арналған жəне арнайы жабдықтарға жұмсалатын 

шығыстар;
4) көлікке, жабдықтарға жəне жарнамаға шығыстар (газеттерге жарнамалар, сайттарды 

жүргізу) жатқызылады.
Аралық тұтыну үлесі көрсетілетін қызметтің осы түрі бойынша сараптамалық негізде 

30%-ға бағаланған. Жалпы қосылған құн шығарылымнан аралық тұтынуды шегеру арқылы 
анықталады. Есірткі тауарларын өндіру жəне жезөкшелік қызметтерді есептеу осы Əдістемеге 
1-қосымшада келтірілген. 

2-параграф. Лицензиясы (рұқсаттары) жоқ немесе Қазақстан Республикасы 
заңнамасында белгіленген тəртіпте тіркелмеген өндірушілердің тауарлар мен 

көрсетілетін қызметтерді өндіру көрсеткіштерін есептеу
18. Осы əдістемеде тиісті лицензиясы (рұқсаттары) жоқ немесе белгіленген тəртіпте 

тіркелмеген өндірушілердің тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді өндірудің келесі түрлері 
қарастырылған:

браконьерлік;
заңсыз алкоголь өнімдерін өндіру;
шығармашылық түпнұсқалардың авторландырылмаған көшірмелерін өндіру;
контрабанда
19. Браконьерлік. Осы қызмет түрі:
1) ағашты заңсыз кесу;
2) заңсыз аң аулау;
3) балықты заңсыз аулау ішкі түрлері бойынша бөлінген.
Алып қойылған өнім (ағаш, жануарлар) туралы деректер негізінде нарықтық бағаларды 

ескере отырып заңсыз ағаш кесу жəне аң аулау бойынша шығарылым анықталады.
O = Qcg x Pa  , (12)

мұндағы:
O – шығарылым (теңге);
Qcg – тəркіленген өнім көлемі (м3 немесе дана);
Pa – орташа баға (1 м3 немесе данаға теңге).
Аралық тұтыну үлесі ретінде тиісті саланың заңды өндірісіндегі аралық тұтыну деректері 

пайдаланылады. ЖҚҚ шығарылым жəне аралық тұтыну арасындағы айырма ретінде 
анықталады.

Балықты заңсыз аулауды бағалау өндіріс, экспорт, импорт жəне елде балықты тұтыну 
туралы деректер негізінде жүргізіледі. Бір жағынан тұтыну (пайдалану) жəне екінші жағынан 
ел ішіндегі өндіріс пен экспорт сальдосының (ресурстар) арақатынасы арқылы балықты заңсыз 
аулау туралы деректер есептеледі.

Қаралып отырған өнімге «Тірі балық», «Балық сүбесi мен балықтың өзге де етiн қоспағанда, 
жаңа ауланған немесе салқындатылған балық», «Балық сүбесi мен өзге де балық етiн 
қоспағанда, мұздатылған балық», «Балықтың сүбесi жəне жаңа ауланған, салқындатылған 
немесе мұздатылған балықтың өзге де етi (тураманы қоса алғанда)», «Кептiрiлген, тұздалған 
немесе тұздық судағы балық; ыстықтай немесе суықтай ысталған балық; тамаққа пайдалануға 
жарамды ұсақ немесе ipi тартылған балық ұны жəне түйiршiктерi» тауарлық позициялар жатады.

Өндірісті анықтау кезінде «Жаңа ауланған, салқындатылған немесе мұздатылған балық» 
позициясы бойынша өңдеу өнеркəсібіндегі өнім өндіру туралы деректер пайдаланылады.

Балықты заңсыз аулаудың көлемін есептеу кезінде балық өнімдерін заңды өндірудің 
көлемі анықталады:

Lp = Dp + I – E + C, (13)
мұндағы:

pL  – елдегі балық өнімінің заңды өндірісі (мың тонна);
pD  – ішкі өндіріс (мың тонна);

I  – импорт (мың тонна);
E  – экспорт (мың тонна);
 C – балық аулау (мың тонна).
Елдегі балық өнімдерін жалпы тұтыну халықтың жан басына шаққанда балықты тұтыну 

туралы деректер негізінде анықталады.
ILp = CC – Lp, (14)

мұндағы:
ILp – балықты заңсыз аулау (мың тонна);
CC – елде балықты жалпы тұтыну (мың тонна);
Lp – елдегі балық өнімінің заңды өндірісі (мың тонна).
Балықты заңсыз аулауды өңірлер бойынша бөлу кезінде үй шаруашылықтарын зерттеу 

нəтижесінде алынған балықты тұтыну құрылымы пайдаланылады.
Балықты заңсыз аулауды құндық мəнде бағалау кезінде балық құнының сараптамалық 

бағасы пайдаланылады. Аралық тұтынуды есептеу кезінде «Балық аулау жəне аквадақыл» 
қызмет түрі бойынша аралық тұтынудың үлесі пайдаланылады. ЖҚҚ жалпы шығарылым жəне 
аралық тұтыну арасындағы айырма ретінде анықталады.

20. Заңсыз алкоголь өнімдерін өндіру. Алкогольді өнімдердің заңсыз өндірісін бағалау 
өндіріс, экспорт, импорт жəне елде алкоголь өнімдерін тұтыну туралы деректер негізінде 
жүргізіледі. Бір жағынан тұтыну (пайдалану) жəне екінші жағынан ел ішіндегі өндіріс пен экс-
порт сальдосының (ресурстар) арақатынасы арқылы алкогольдік өнімнің заңсыз өндірісі ту-
ралы деректер есептеледі.

Алкоголь өнімдерінің заңсыз өндірісін бағалау кезінде келесі тауарлық ұстанымдар 
қарастырылады: «Виски», «Ром мен тафия», «Джин мен арша тұнбасы», «Өзге де спирттік 
ішімдіктер» тауарлық кодтары.

Алкоголь өнімдерінің нақты көлемі құрамында 40% спирті бар алкогольге ауыстырылады.
Алкоголь өнімдерінің заңсыз өндірісінің көлемін есептеу кезінде алкоголь өнімдерін заңды 

өндірудің көлемі анықталады:
EIDL pp 

, (15)
мұндағы:

pL  – елдегі алкоголь өнімдерінің заңды өндірісі (мың литр);
pD  – ішкі өндіріс (мың литр);

I  – импорт (мың литр);
E  – экспорт (мың литр).

ILp = CC – Lp,           (16)
мұндағы:
ILp – заңсыз өндіріс (мың литр);
CC – жалпы тұтыну (мың литр);
Lp – заңды өндіріс (мың литр).
Өңірлер бойынша алкоголь өнімдерінің заңсыз өндірісін бөлу кезінде үй шаруашылықтарын 

зерттеу нəтижесінде алынған алкогольге үй шаруашылықтарының шығыстар құрылымы 
пайдаланылады.

Құндық мəнде алкоголь өнімдерінің заңсыз өндірісі өңірлер бөлінісінде нарықтық бағадан 
төмен арақ бағасында бағаланады. Аралық тұтынуды есептеу кезінде «Сусындар өндірісі» 
қызметінің түрі бойынша аралық тұтынудың үлесі пайдаланылады. ЖҚҚ жалпы шығарылым 
жəне аралық тұтынудың арасындағы айырмашылығы ретінде анықталады. Қызметтерге лицен-
зиясы жоқ немесе белгіленген тəртіппен тіркелмеген өндірушілердің тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтерді өндіру көрсеткіштерін есептеу осы Əдістемеге 2-қосымшада келтірілген.

21. Шығармашылық түпнұсқалардың авторландырылмаған көшірмелерін өндіру. ҰШЖ-да 
авторлық құқықтармен қорғалған материалдарды бұдан əрі сату мақсатымен заңсыз көшіру 
көрсетіледі. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес алып қойылған контрафактілік 
өнімнің құны шығарылым болып табылады. Аралық тұтынуды есептеу кезінде «Ақпарат жəне 
байланыс» саласы бойынша заңсыз өндірістен аралық тұтынудың үлесі қолданылады. ЖҚҚ 
жəне аралық тұтыну арасындағы айырмашылықпен анықталады. 

22. Контрабанда. Алып қойылған тауарлардың сомасы бойынша деректер шығарылым 
ретінде пайдаланылады. Контрабандалық тауарлар саудасының аралық тұтынуы 
шығарылымнан үлес ретінде бағаланады, ал ЖҚҚ сəйкес шамасы шығарылым мен аралық 
тұтыну арасындағы айырма ретінде анықталады. Контрабанданың аралық тұтынуын есептеу 
кезінде «Көтерме жəне бөлшек сауда; автомобильдер мен мотоциклдерді жөндеу» саласынан 
аралық тұтынудың үлесі қолданылады. Алып қойылған жасанды тауарлар мен шығармашылық 
түпнұсқалардың авторландырылмаған көшірмелерін жəне алып қойылған контрабанданың 
көрсеткіштерін есептеу осы Əдістемеге 3-қосымшада келтірілген.

Заңсыз қызмет көлемдерін бағалау əдістемесіне 1-қосымша

Есірткі тауарларын өндіру жəне жезөкшелік қызметтерді есептеу 
1) Героин

Героин Есірткіге 
тəуелді 
адамдар 
саны

Мөл-
шері

Есірткіге тəуелді 
бір адамның бір 
жылда есірткі 
құралдарын 

ор та ша тұтыну 
саны

Тұтыну Көше-
дегі 

құнар-
лылық

Көтерме 
сауда-
дағы 
құнар-
лылық

Көтерме 
сауда 
бағасы

Бөлшек 
сауда 
бағасы

адам грамм грамм грамм % % теңге теңге
1 2 3=365 күн×2 4=1×3 5 6 7 8

жалғасы

Героин Импорт 
көлемі

Импорт Сауда үстеме 
бағасы

Түпкілікті 
тұтыну

Аралық 
тұтынуға 
кеткен 

шығыстар

ЖҚҚ

грамм миллион теңге миллион теңге миллион 
теңге

миллион 
теңге

миллион 
теңге

9=4×(5/6) 10=9×7/1000000 11=4×8-7×9/ 
1000000

12=4× 
8/1000000

13=11×0,1 14=11-13

2) Каннабиноидтер (гашиш, марихуана)

Канна-
биноидтер 

(гашиш, 
марихуана)

7-55 
жастағы 
халық

7-55 
жастағы 

халық саны-
нан 1,4%

Каннабиноидтерді қарқын-
ды қолданатын есірткіге 
тəуелді адамдардың саны

Каннабиноидтерді үнемі 
қолданатын есірткіге 

тəуелді адамдардың саны

адам адам адам адам
1 2 3 4=2-3 

жалғасы

Каннабиноидтерді 
қарқынды қолданатын 

есірткіге тəуелді 
адамдар үшін мөлшері

Каннабиноидтерді 
үнемі қолданатын 
есірткіге тəуелді 
адамдар үшін 

мөлшері

Есірткіге тəуелді 
бір адамның бір 
жылда есірткіні 

орташа тұтыну саны 
(қарқынды)

Есірткіге тəуелді бір 
адамның бір жылда 

есірткіні орташа тұтыну 
саны (үнемі)

грамм грамм грамм
(аптасына 6 рет)

грамм
(аптасына 1 рет)

5 6 7=312 күн×5 8=52 күн×6
жалғасы

Тұтыну Көтерме баға Бөлшек баға Ішкі өндіріс
грамм теңге теңге миллион теңге

9=3×7+4×8 10 11 12=9×10/1000000
жалғасы

Сауда үстеме бағасы Түпкілікті тұтыну Аралық тұтынуға 
кеткен шығыстар

ЖҚҚ

миллион теңге миллион теңге миллион теңге миллион теңге
13=9×(11-10)/ 1000000 14=9×11/1000000 15=13×0,1 16=12+13-15

3) Апиын

Апиын Есірткіге тəуелді 
адамдар саны

Мөл-
шері

Есірткіге тəуелді бір 
адамның бір жылда 

есірткіні орташа тұтыну 
саны

Тұтыну Көтерме 
сауда 
бағасы

Бөлшек 
сауда 
бағасы

адам грамм грамм грамм теңге теңге
1 2 3=365 күн×2 4=1×3 5 6

жалғасы

Апиын Импорт Сауда үстеме 
бағасы

Түпкілікті тұтыну АТ кеткен 
шығыстар

ЖҚҚ

миллион теңге миллион теңге миллион теңге миллион теңге миллион 
теңге

7=4×5/1000000 8=4×(6-
5)/1000000

9=4×6/1000000 10=9×0,1 11=8-10

3) Жезөкшелік

Жез-
өкшелік

Жезөкше-
лікпен ай-
налысатын 
адамдар

Қызмет 
үшін 

орташа 
баға

Бір жылда 
жолығулар 

саны 
(сараптамалық)

Шығарылым Аралық 
тұтыну

ЖҚҚ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ СТАТИСТИКА 

КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 22 қыркүйек            №135              Астана қаласы

Тұтыну тауарлары мен көрсетілетін қызметтер бағасын 
байқау 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 Тұтыну тауарлары мен көрсетілетін қызметтер бағасын байқау 
бойынша əдістеме бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Баға стати-
стикасы басқармасы Заң басқармасымен бірлесіп Қазақстан Республикасының заңнамасында 
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 басылымдарында ресми жариялауға жіберілуін;

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

3. Осы бұйрықтың оры ндалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының орынбасарына (Г.М. Керімханова) 
жүктелсін.

4. О сы 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 22 қыркүйектегі № 135 бұйрығымен бекітілді

Тұтыну тауарлары мен көрсетілетін қызметтер бағасын байқау бойынша əдістеме
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Тұтыну тауарлары мен көрсетілетін қызметтер бағасын байқау 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 тұтыну тауарлары мен көрсетілетін қызметтерге бағаны байқаудың негізгі 
аспектілері мен əдістерін айқындайды.

3. Осы Əдістемені Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика 
комитеті (бұдан əрі – Комитет) жəне оның аумақтық органдары тұтыну тауарлары мен 
көрсетілетін қызметтердің (бұдан əрі – тауарлар (көрсетілетін қызметтер) бағаларына жалпы 
статистикалық байқауды жүргізген кезде қолданады.

4. Осы Əдістемеде келесі анықтамалар пайдаланылады:
1) баға белгіленімі – бұл белгілі бір сауда объектісінде тіркелген, нақты тұтыну қасиеттері 

бар (атауы, өндірушісі, өзіне тəн ерекшеліктері) тауардың (көрсетілетін қызметтің) бағасы;
2) бағаны тіркеу – жалпымемлекеттік статистикалық байқауларды жүргізу кезінде тау-

арлар мен көрсетілетін қызметтердің бағалары (тарифтері) туралы алғашқы статистикалық 
деректерді жинау;

3) базалық объект – ондағы бағаларды байқау жəне тіркеу үшін іріктелген объекті;
4) ерекшелік – бағаны тіркеу үшін іріктелген жеке тауарды (көрсетілетін қызметтерді) 

сəйкестендіру үшін пайдаланылатын суреттеме немесе сипаттамалар тізбесі;
5) өкіл-тауар (көрсетілетін қызмет) – бұл тауардың (көрсетілетін қызметтердің) сапасы 

мен негізгі тұтыну қасиеттеріне əсер етпейтін жəне мақсаты бойынша біртекті бір-бірінен 
елеусіз ерекшеліктерімен (бөлшектерімен) айрықшаланатын тауар тобындағы белгілі бір 
тауар түрлерінің жиынтығы;

6) өкіл-тауардың (көрсетілетін қызметтердің) мəртебесі – баға тіркеу кезінде тіркелетін 
тауардың, көрсетілетін қызметтердің сатылымда болуын, уақытша болмауын немесе бол-
мауын сипаттайтын жəне оның өткен кезеңмен салыстырғанда салғастырмалылығын 
қамтамасыз ететін белгі. 

2-тарау. Тұтыну тауарлары мен көрсетілетін қызметтер жиынтығын қалыптастыру
5. Тауарлар (көрсетілетін қызметтер) жиынтығы (бұдан əрі – жиынтық) барлық өңірлер үшін 

орталықтандырылған түрде белгіленеді. Астана жəне Алматы қалалары, облыс орталықтары 
үшін бағаларды байқауға арналған жиынтық осы Əдістемеге 1-қосымшада, қала жəне аудан 
орталықтарының іріктелген тобы үшін бағаларды байқауға арналған тұтыну тауарлары мен 
көрсетілетін қызметтер жиынтығы осы Əдістемеге 2-қосымшада келтірілген.

6. Жиынтыққа кіретін тауарлардың (көрсетілетін қызметтердің) əрбір түрі бойынша олардың 
өкіл тауарларының (көрсетілетін қызметтердің) нақты өзге түрлерін таңдалынады. Өңірлік 
деңгейде өкіл тауарды (көрсетілетін қызметтерді) сипаттау үшін баға тіркеу кезінде қандай 
тауар (көрсетілетін қызмет) бағаланатынын көрсететін құрал болып табылатын ерекшелік 
пайдаланылады.

Осы берілген ерекшелік шеңберінде өңірдегі неғұрлым репрезентативті тауарларды 
(көрсетілетін қызметтерді) іріктеу жəне оларға толық сипаттамалар жасалынады. Толық си-
паттама тауарды (көрсетілетін қызметтерді) толық сипаттау мақсатында жалпы ерекшелікті 
нақтылау жолымен əзірленеді.

7. Өңірдің тұтыну нарығында жиынтыққа кіретін тауарлардың (көрсетілетін қызметтердің) 
жекелеген түрлері болмаған жағдайда, олар байқаудан алып тасталады.

Əрбір өкіл тауарға (көрсетілетін қызметке) 6 (алтыдан) кем емес баға белгіленімі тіркеледі.
Көрсетілетін қызметтердің жекелеген түрлері (тұрғын үй-коммуналдық, байланыс, көлік, 

мəдениет, қол сағаттарының қуат көзінің элементін ауыстыру, табыт жасау, көму жəне 
басқалары), сонымен қатар тауарлардың жекелеген түрлері (жаңа ауланған балық, шикі сүт, 
отын, скутерлер жəне басқалары) ерекшелік болып табылады.

Нақты өкіл тауарға (көрсетілетін қызметтерге) баға белгіленімінің санын анықтау кезінде 
өңірдегі халықтың тұтыну құрылымының ерекшелігі, тауарлардың (көрсетілетін қызметтердің) 
тұтыну нарығының қамтылуы мен қанықтылығы, сауда мен көрсетілетін қызметтер саласының 
базалық объектілерінің даму деңгейі есепке алынады.

3-тарау. Тұтыну тауарлары мен көрсетілетін қызметтер бағасын байқау
8. Тауарлар (көрсетілетін қызметтер) бағасын байқау жалпымемлекеттік статистикалық 

байқаудың статистикалық нысанына сəйкес бағаны тіркеу арқылы жүзеге асырылады.
9. Бағаны тіркеу:
1) ай сайын тұтыну бағасының индексін (бұдан əрі – ТБИ) есептеу үшін пайдаланыла-

тын тауарлар (көрсетілетін қызметтер) өкілінің барлық жиынтығы бойынша, есепті айдың 7 
(жетісінен) бастап 25 (жиырма бесіне) дейінгі күндері. Тұтыну нарығындағы бағалардың жоғары 
волатильділік кезеңінде өзгерістерге шалдыққыш тауарларға (көрсетілетін қызметтерге) бағаны 
(тарифтерді) бірнеше рет жинау;

2) белгіленген тəртіппен бекітілген əлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының тізбесі 
бойынша апта сайын (сейсенбіде) жүзеге асырылады.

Апта сайын өкіл тауарларға бағалық ақпарат ай сайынғы тіркеумен байланыстырылады 
жəне сол бір байқаудың базалық объектілерінде жүргізіледі.

Тіркеу мерзімдері сəйкес келген жағдайда онда апта сайынғы тіркеу барысында алынған 
базалық объектілер бойынша ақпарат ай сайынғы режимде жиналатын ақпараттық массив-
ке қосылады.

10. Бағалық ақпаратты жинау келесі тəсілдермен жүзеге асырылады:
1) бағалық ақпаратты жинау базалық объектілерді аралау арқылы тауарды (көрсетілетін 

қызметтерді) өткізу орындарында тікелей жүргізу, бағалықта (жазба белгісінде) көрсетілген 
бағаларды (тарифтерді) белгілеу, орналастырылған бағатізбесі негізінде немесе ақылы 
қызметтер көрсететін адамдардың пікіртерімі жүргізіледі;

2) бағаларды тіркеу кезінде Интернет желісінде сұраулар нəтижесінде алынған деректер 
пайдаланылады (жолаушылар теміржол көлігі жəне əуе көлігі қызметтері, ұялы байланыс, 
медициналық көрсетілетін қызметтің жекелеген түрлері, тұрмыстық техника, дыбыс-бейне 
шолу жабдығы, ұялы телефондар жəне басқалары).

«Қазақстан Темір Жолы» www.railways.kz, Эйр Астана www.airastana.kz, Скат www.scat.kz, 
Бек Эйр www.bekair.kz, Авиата www.aviata.com сайттарында жолаушылар көлігі қызметтеріне 
бағаларды, Sulpak.kz, Technodom.kz, Mechta.kz Интернет-дүкендерінде тауарларға бағаларды 
тіркеу кезінде салғастырымдылықты қамтамасыз ету үшін жеткізу құнынсыз бағалар (тариф-
тер) белгіленеді.

Ай сайын бағаларды тіркеу жолаушылар теміржол көлігі қызметтеріне 20 (жиырмасыншы) 
күнгі жағдай бойынша жүзеге асырылады. Егер есепті айдың 20 (жиырмасыншы) күні дема-
лыс немесе мерекелік күнге түссе, онда жұмыс күндеріндегі баға тіркеледі. Демалыс немесе 
мерекелік күндегі билет құны күрт ауытқуларға ұшырайды жəне бұл күндері баға өзгерісін 
есепке алу салыстыруға келмейді;

3) ұсыну шарттары стандартты болып келетін баға деңгейі мезгілдің белгілі бір уақытында 
(мысалы, химиялық тазарту, киімдерді жуу, көліктерді жуу қызметтерінің бағалары) белгіленетін 
көрсетілетін қызметтердің кейбір түрлеріне бағалық ақпаратты телефон арқылы тіркейді. 
Бағалық ақпаратты телефон арқылы алған кезде олардың қызметкерлерімен жеке байланы-
сты ұстау мақсатында жəне бағаны анықтау кезінде өкіл-тауарлар, көрсетілетін қызметтерді 
таңдау уақытында қателерді болдырмау, сондай-ақ іріктелген өкіл-тауарлар, көрсетілетін 
қызметтер ерекшеліктерінің салғастырымдылығына көз жеткізу мақсатында мамандар базалық 
объектілерді мезгіл-мезгіл (тоқсанына бір рет) аралап шығады;

4) ұзақ уақыт кезеңінде бағаны (тарифті) белгілеу тəн ұйымдарға (санаторийлер, медицина 
жəне білім беру мекемелері, салт жəне басқа да көрсетілетін қызметтер ұсынатын ұйымдар) 
көрсетілетін қызметтерге баға (тариф) туралы ақпаратты беру өтінішімен ресми хаттар жол-
данады. Бағалар (тарифтер) ұсынылған прейскуранттар негізінде тіркеледі, бірақ деректердің 
анықтығын бақылау мақсатында алынған бағалық ақпаратты растау үшін мамандар тоқсанына 
бір реттен кем емес базалық объектілерді аралап шығады;

5) тұрғын үй-комуналдық қызметтердің тарифтері тиісті қөрсетілетін қызмет түрлеріне ақы 
төлеу үшін халыққа берілетін төлем құжаттары (түбіртектер) негізінде тіркеледі. Тарифтер 
өзгерген жағдайда табиғи монополиялар саласында жəне реттелетін нарықта, осы қызметтің 
түрлерін көрсететін ұйымдарға басшылық жүргізетін мемлекеттік органдардың бұйрықтарымен 
олардың жаңа деңгейі расталады.

4-тарау. Базалық объектілерді, тауарларды жəне көрсетілетін 
қызметтерді алмастыру

11. Базалық объектіні алмастыру Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі 
Статистика комитеті төрағасының міндетін атқарушының 2015 жылғы 30 желтоқсандағы № 
230 бұйрығымен бекітілген, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
12955 болып тіркелген Тұтыну бағасының индексін құру əдіснамасының (бұдан əрі – Əдіснама) 
34-тармағына сəйкес жүзеге асырылады.

Базалық объектіні таңдау бөлшек сауда көлемі бойынша ішкі сауда статистикасының 
деректері негізінде жүзеге асырылады. Байқауға тұтыну қасиеттері мен баға деңгейі бой-
ынша, жаппай тұтынуға арналған тауарларды өткізетін өңірдегі тауар айналымының едəуір 
үлесі бар объектілер кіреді.

Маусымдық тауарлар бойынша базалық объектілер байқалатын тауар өте ұзақ уақыт 
мерзім ішінде (алты айға дейін) жоқ болған жағдайда сақталады.

12. Тауарды (көрсетілетін қызметтерді) алмастыру Əдіснаманың 35-тармағына сəйкес 
жүргізіледі.

Тауарды (көрсетілетін қызметтерді) алмастыру рəсімі тауар жоқ болғанда, едəуір көлемде 
сатылмайтын немесе сауданың қалыпты жағдайында сатылмағанда жүзеге асырылады.

Сатылымда тауардың (қөрсетілетін қызметтердің) жоқ болуы уақытша, сондай-ақ тұрақты 
сипатқа ие.

Базалық объектіде екі айдан көп сатылымда жоқ жəне болашақта оны өткізу көзделмейтін 
тауар (көрсетілетін қызметті) тұрақты түрде болмайтын тауарға жатады.

Базалық объектіде болашақта тауарды (көрсетілетін қызметті) өткізу қайта жаңартыла-
тындығы жөнінде мəліметтер бар болса, онда ол уақытша жоқ деп саналады. Бағаны 
байқауда қатысатын нақты тұтыну қасиеттері бар тауарлар өнімге сұраныстың болмауынан, 
көліктік тасымалдау қиындықтарынан оларды шығаруды тоқтатуға байланысты себептерден 
уақытша жоқ болып келеді.

Өндіріс жəне өткізудің маусымдық сипаты бар тауарлар уақытша жоқ. Мұндай тауарлар 
жыл сайын бір уақытта жоқ болып кетеді жəне олардың жоқ болуы алдын ала болжанады 
(мысалы, киімнің жəне аяқкиімнің кейбір түрлері, спортқа арналған тауарлар жəне басқалар). 
Уақытша жоқ маусымдық тауарлар үшін Əдіснаманың 42-тармағы 3) тармақшасына сəйкес 
шартты есептеу тəсілі пайдаланылады.

Тұрақты жоқ тауарларға (көрсетілетін қызметтерге) жататын тауарларды (көрсетілетін 
қызметтерді) алмастыру кезінде, сондай-ақ байқауға олардың моральді ескірген түрлерін ау-
ыстыратын жаңа тауарларды (көрсетілетін қызметтерді) енгізген кезінде өзінің көрінісін бағада 
табатын тауарлардың (көрсетілетін қызметтердің) сапалық сипаттарының өзгеруі ескеріледі. 

Тауардың (көрсетілетін қызметтердің) сапасында өзгеріс болған жағдайда ауыстыратын 
тауардың (көрсетілген қызметтердің) бағасына тауардың (көрсетілетін қызметтердің) сапасы 
өзгеруіне түзету қолданылады. Бағаны түзету үшін Əдіснаманың 42-тармағы 2) тармақшасына 
сəйкес «біріктіру» тəсілі қолданылады. 

Тауардың (көрсетілетін қызметтің) сапасында жаңа тауардың (көрсетілетін қызметтің) 
сипаттамасының негізгі параметрлеріне əсер етпейтін азғантай өзгеріс кезінде Əдіснаманың 
42-тармағының 1) тармақшасына сəйкес «бағаны тікелей салғастыру» тəсілі қолданылады.

13. Ассортименттік түрі жəне сипаттамаларының өзгеруі жиі ауысуымен сипатталатын тау-
арлар үшін сатылымнан тауардың толық жоғалуын күтпей мақсатты алмастырулар жүргізіледі. 
Мұндай тауарларға байланыс құралдары, тұрмыстық техника, аудиовизуальді жабдық, авто-
мобильдер, сондай-ақ сəн, нарық талаптарына байланысты өзгеріске ұшыраған киім жəне 
аяқкиімнің жекелеген түрлері жатады. Олар бойынша жылына бірнеше рет нақты тұтыну 
белгілерімен байқалатын тауарларды ішінара алмастыру жүзеге асырылады.

Тауардың жаңа моделіне бағаны байқау оның тұтыну нарығында пайда болған сəтінен 
басталады, ал жаппай сату кезеңінде, тауарды өткізу барлық жерде жүргізіліп жатқан уақытта 
орташа бағалар жəне баға индекстері есептеуге қосылады.

Теледидарды жəне автомобильды алмастыру рəсімінің мысалы осы Əдістемеге 3 жəне 
4-қосымшаларда келтірілген.

5-тарау. Маусымдық тауарларға жəне көрсетілетін қызметтерге
бағаны байқаудың ерекшеліктері

14. Маусымдық тауарларға (көрсетілетін қызметтерге) бағаны тіркеудің жəне ТБИ есептеу 
кезінде олардың серпінін есепке алудың өз ерекшеліктері бар.

Жылдың нақты кезеңінде кейбір тауарларды сату жəне көрсетілетін қызметтердің же-
келеген түрлерін көрсету тұтыну нарығында жаппай сипатқа ие. Жылдың маусымдық емес 
кезеңінде аталған тауарлар (көрсетілетін қызметтер) шектелген тұтыну сұранысы мен ұсынысы 
жағдайында аз көлемде сатылады (көрсетіледі).

15. Маусымдық тауарлар айқын көрінетін жəне байқалмайтын түрлерге бөлінеді. 
Маусымдық тауарлардың түрлері Əдіснаманың 36-тармағында сипатталады.

Байқалмайтын маусымдық тауарлар ауыстыру əдісін қолдануды қажет етпейді, бірақ 
олар бойынша бағалар серпінінде көрсетілетін жылдан-жылға бағалар ауытқуының циклділігі 
қайталанатын заңдылық байқалады. Оған жеміс-көкөніс өнімдерінің жекелеген түрлері жатады. 
Жазғы кезеңде оған бағаны тіркеуді ағымдағы жылғы егіннің ерте жəне өткен жылғы егіннен 
бөлек жүргізіледі. Ерте жеміс-көкөністің бағасы сатылымның жалпы көлемінде оның өспелі 
үлесін ескере отырып есептеуге біртіндеп қосылады. Елді мекен бойынша сатылымның жал-
пы көлеміндегі ерте жеміс-көкөністің сатылым көлемінің үлесі тіркеу күніне оған сəйкес баға 
белгілерінің саны арқылы сарапшылық бағалаумен анықталады.

Бұл есептеу тəсілі ағымдағы жылғы жеміс-көкөніс өнімінің бағасын өткен жылғы өнімінің 
бағасымен үйлестіруді жүргізуге мүмкіндік береді.

Айқын көрінетін маусымдық тауарлардың сатылымда жоқ болуы кезеңінде (оның жаңа 
маусымда жеткілікті көлемде жəне ассортименте пайда болуына дейін) бағалық ақпарат 
қатардың үздіксіздігін сақтау үшін Əдіснаманың 42-тармағы 3) тармақшасына сəйкес «жалпы 
орта мəнді шартты есептеу» əдісі пайдаланылады. Айқын көрінетін маусымдық тауарларға 
киім жəне аяқкиімнің, спортқа арналған тауарлардың жекелеген түрлері жəне басқалар жатады.

Маусым емес кезеңде айқын көрінетін маусымдық тауарлар бойынша бағаларды есептік 
есептеу орталықтан жүзеге асырылады. Айқын көрінетін маусымдық тауарлардың тізбесі осы 
Əдістемеге 5-қосымшада келтірілген.

Өткен маусымда байқалған бағалар бойынша киім немесе аяқкиімнің жекелеген түрлері 
сатылымнан жоғалған жағдайда жəне жаңа маусымда нарықтың, сəннің жаңа үрдісін көрсететін 
сипаттамасында өзгешелігі бар жаңа тауарлар пайда болғанда олардың ауыстырылуы 
сападағы өзгерістерді есепке алу арқылы Əдіснаманың 42-тармағы 3) тармақшасына сəйкес 
«біріктіру» əдісімен жүзеге асырылады.

16. Маусымдылық факторы, сондай-ақ көрсетілетін қызметтердің жекелеген түрлеріне, 
атап айтқанда туристік қызметтер тобы бойынша бағалар, тарифтер өзгерістерінде көрінеді.

Маусымдық сипатқа ие көрсетілетін қызметтер бойынша ауыстыру əдісін қолданудың өз 
ерекшеліктері бар.

Туристік қызметтер бойынша келесі ауыстыру əдістері қолданылады:
1) елеулі инфляция қарқыны кезеңінде, сондай-ақ ұлттық валютаға қатысты шетел 

валютасының (АҚШ доллары) бағамының елеулі өзгеру қарқыны жағдайында жолдама бағасын 
теңгеге қатысты шетел валютасы бағамының өзгеру қарқынына сəйкес индекстеуге болады;

2) қарқыны төмен инфляция кезеңінде бағаны қайталау əдісі. Бақылауға арналған іріктелген 
тауарлар жолдамаларының нақты түрде сатылымда жоқ барлық кезеңі бойынша жолдаманың 
маусым кезеңінде тіркелген соңғы бағасын ауыстыру.

6-тарау. Жеке пікіртерімнің компьютерлендірілген жүйесі 
17. Бағаны жинаудың автоматтандырылған процесі жеке пікіртерімнің компьютерлендірілген 

жүйесін (бұдан əрі – ЖПКЖ) білдіреді. ЖПКЖ енгізудің бірінші жылында бағаларды жинау 
қағаз жеткізгіште жəне тасымалды есептегіш құралдардарын (бұдан əрі – ТЕҚ) қолданумен 
қатар жүзеге асырылды.

18. ТЕҚ пайдаланумен тұтыну тауарларына (көрсетілетін қызметтерге) бағалар мен 
тарифтерді жинау белгіленген тəртіппен бекітілген жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 
электрондық статистикалық нысаны бойынша жүзеге асырылады.

19. Деректерді енгізудің электрондық нысанын жүктегенде баға жинау процесі 
зерттелетін базалық объектідегі тауардың (көрсетілетін қызметтердің) мəртебесіне арналған 
сəйкестендіруші-кодты таңдаудан басталады.

Нақты тауарлар (көрсетілетін қызметтер) бойынша мəртебелер бағаларды тіркеу сəтінде 
өкіл-тауардың (көрсетілетін қызметтердің) сапалы жағдайын сипаттауға арналған.

Тауарлар (көрсетілетін қызметтер) мəртебесі үшін сəйкестендіруші-кодтар:
1) С – салғастырмалы, өкіл-тауар (көрсетілетін қызмет) сипаттамасы бойынша салғас-

тырмалы болған жағдайда. Тауардың өткен кезеңмен салыстырмалы мəртебесін таңдағанда 
деректер сипаттамасы, өндіруші ел жəне орамасы бойынша есепті кезеңге көшіріледі;

2) УЖ – уақытша жоқ болуы, өкіл-тауар (көрсетілетін қызмет) тіркеу үшін қолжетімсіз 
болғанда, бірақ сатушымен кеңескеннен кейін тауардың (көрсетілетін қызметтің) жоқ болуы 
уақытша екені анықталады. Аталған тауардың мəртебесін екі айдан көп қолданылмайды. 
Уақытша жоқ мəртебесін таңдаған жағдайда сипаттама, өндіруші ел, бөлшектеп өлшеу жəне 
баға бойынша деректер есепті кезеңге көшеді;

3) Ж – жоқ өкіл-тауар (көрсетілетін қызмет) баға тіркеу үшін қолжетімсіз болғанда жəне 



24  9 ҚАРАША 2017 ЖЫЛ
РЕСМИ

(Соңы. Басы 23-бетте) 
сатылымда пайда болуы жоспарланбайтындығы сатушымен кеңескеннен кейін анықталады. 
Тауардың жоқ мəртебесін таңдаған жағдайда сипаттама, өндіруші ел, бөлшектеп өлшеу жəне 
бағасы бойынша деректер уақытша жоқ мəртебесі сияқты өткен кезеңнен есепті кезеңге көшеді;

4) СТ – салыстырылмайтын тауар, өкіл-тауар (көрсетілетін қызмет) сипаттамасы барлық 
параметрі бойынша өзгеше. Салыстырылмайтын тауар мəртебесін таңдаған жағдайда өткен 
жəне есепті кезеңдегі сипаттама, өндіруші ел, бөлшектеп өлшеу жəне баға бойынша деректер 
түзету жəне енгізу үшін ашық;

5) МТ – маусымдық тауар, өкіл-тауар (көрсетілетін қызмет) маусым емес кезеңде сатылым-
да болмауы. Маусымдық тауар мəртебесін таңдаған жағдайда сипаттама, өндіруші ел жəне 
бөлшектеп өлшеу бойынша деректер есепті кезеңге көшеді;

6) А – ауыстыру, өкіл-тауар (көрсетілетін қызмет) сипаттамасы ұқсас, айтарлықтай 
өзгешеліктері жоқ басқа тауарға (көрсетілетін қызметке) ауыстырған жағдайда қолданылады. 
Ауыстыру мəртебесін таңдаған жағдайда сипаттама, өндіруші ел, бөлшектеп өлшеу жəне баға 
бойынша деректер түзету жəне енгізу үшін ашық;

7) Ж – жаңа, өкіл-тауардың (көрсетілетін қызметтің) жаңа түрі пайда болғанда қолданылады.
Баға тіркеу кезінде тауарлардың (көрсетілетін қызметтердің) мəртебелерін қолдану ком-

бинациялары осы Əдістемеге 6-қосымшада келтірілді.
20. ТЕҚ қолдану арқылы баға тіркеудің электрондық технология əдісінде ұсынылған 

автоматтық бақылаулар:
1) тіркелген бағаны стандарттық өлшем бірліктегі бағаға қайта есептеу. Тіркелген бағаны 

стандарттық өлшем бірліктегі бағаға автоматы түрде қайта есептеу тіркеу сəтіндегі бағаны 
тауардың орамасына бөлу жəне стандарттық өлшем бірліктегі салмағына (санына) көбейту 
арқылы жүзеге асырылады;

2) өткен кезеңге баға индексін есептеу. Өкіл-тауар (көрсетілетін қызмет) бойынша өткен 
кезеңге баға индексі есепті кезеңнің қайта есептелген бағаны өткен кезеңдегі қайта есептелген 
бағаға бөлу жəне 100% көбейту арқылы есептеледі;

3) баға индекстеріне ең жоғары жəне ең төмен шектерін қою жəне индекс көлемінің қойылған 
шектерден асқан кезде баға өзгерісінің себебін көрсету. Егер баға индексі 90%-дан аз немесе 
110%-дан үлкен болса ескертпеде өкіл-тауардың (көрсетілетін қызметтің) баға өзгерісінің себебі 
көрсетіледі. Аталған функция бағаның жəне индекстің дұрыс көрсетілуін қосымша бақылайды.

Тұтыну тауарлары мен көрсетілетін қызметтер бағасын байқау бойынша 
əдістемеге 1-қосымша

Астана жəне Алматы қалалары, облыс орталықтары үшін бағаларды байқауға 
арналған тұтыну тауарлары мен көрсетілетін қызметтердің жиынтығы

№ 
п/п

Коды Атауы Өлшем бірлігі

1 01111001 Тазартылған, жылтыратылған күріш 1 килограмм
2 01112101 Жоғары сұрыпты бидай ұны 1 килограмм
3 01112102 Бірінші сұрыпты бидай ұны 1 килограмм
4 01112201 Ұнтақ жарма 1 килограмм
5 01112202 Қарақұмық жармасы 1 килограмм
6 01112203 Сұлы жармасы 1 килограмм
7 01112204 Арпа жармасы 1 килограмм
8 01112205 Сөк 1 килограмм
9 01113001 Қара бидай жəне қара бидай-бидай наны 1 килограмм

10 01113002 Жоғары сұрыпты ұннан пісірілген бидай наны 1 килограмм
11 01113003 Бірінші сұрыпты ұннан пісірілген бидай наны 1 килограмм
12 01114001 Вермишель 1 килограмм
13 01114002 Кеспе 1 килограмм
14 01114003 Рожкилер 1 килограмм
15 01115001 Майқоспалы тəтті тоқаштар 1 килограмм
16 01115002 Пряниктер 1 килограмм
17 01115003 Қантты печеньелер 1 килограмм
18 01115004 Торттар 1 килограмм
19 01115005 Пирожное 100 грамм
20 01115006 Орамалар, кекстер 1 килограмм
21 01115007 Вафли 1 килограмм
22 01115008 Майда білезік нандар, білезік нандар 1 килограмм
23 01115010 Қамыр 1 килограмм
24 01115012 Майқоспалы печеньелер 1 килограмм
25 01116002 Дəн тұқымдас үлпектер (құрғақ таңғы астар) 100 грамм
26 01116003 Баланың тамақтануына арналған ботқаларды 

қоспағанда тез даярланатын ботқалар
1 килограмм

27 01116004 Баланың тамақтануына арналған ботқалар 1 килограмм
28 01121103 Сиыр еті жамбас бөлігі 1 килограмм
29 01121104 Сиыр еті сүбе бөлігі 1 килограмм
30 01121105 Сиыр еті жауырын-төс бөлігі 1 килограмм
31 01121201 Сүйегі бар жылқы еті 1 килограмм
32 01121202 Жая 1 килограмм
33 01121302 Шошқа еті сан еті 1 килограмм
34 01121303 Шошқа еті қабырға еті 1 килограмм
35 01121304 Шошқа еті жауырын бөлігі 1 килограмм
36 01121401 Сүйегі бар қой еті 1 килограмм
37 01121403 Қой еті артқы бөлігі сүйегімен 1 килограмм
38 01121501 Тауық 1 килограмм
39 01121504 Тауықтың сирағы 1 килограмм
40 01121505 Тауықтың мүшелері (жамбасы, сирағы, қанаты) 1 килограмм
41 01121506 Тауықтың төс еті 1 килограмм
42 01121902 Сиырдың бауыры 1 килограмм
43 01121904 Сиырдың тілі 1 килограмм
44 01122101 Пісірілген шұжық 1 килограмм
45 01122102 Шала ысталған шұжық 1 килограмм
46 01122103 Сосискалар, сарделькалар 1 килограмм
47 01122106 Шикідей ысталған шұжық 1 килограмм
48 01122201 Шошқа майы (қыртыс май) 1 килограмм
49 01122202 Тұшпара 1 килограмм
50 01122203 Тартылған ет 1 килограмм
51 01122204 Бұқтырылған ет консервілері салмағы 350 грамм 

1 шартты банкі
52 01122206 Еттен жасалған котлеттер 1 килограмм
53 01122208 Ұсақ кесекті жартылай дайын ет өнімдері 1 килограмм
54 01122210 Қазы 1 килограмм
55 01122212 Шошқа етінің ысталған өнімдері 1 килограмм
56 01122213 Еттің басқа да түрлерінен ысталған өнімдер 1 килограмм
57 01131001 Жаңа ауланған немесе салқындатылған балық 1 килограмм
58 01131002 Мұздатылған балық 1 килограмм
59 01131003 Теңіз өнімдері 1 килограмм
60 01132001 Тұздалған жəне ысталған (жеңсік тағамсыз) балық 1 килограмм
61 01132002 Тұздалған жəне ысталған жеңсік тағам балығы 1 килограмм
62 01132003 Майшабақ 1 килограмм
63 01132004 Қызыл уылдырық 1 килограмм
64 01132005 Жеңсік емес тағам балық консервілері салмағы 350 грамм 

1 шартты банкі
65 01132006 Жеңсік балық консервілері салмағы 350 грамм 

1 шартты банкі
66 01141101 Шикі сүт 1 литр
67 01141103 Ультрапастерленген, зарарсыздандырылған сүт 1 литр
68 01141104 Пастерленген сүт 1 литр
69 01141106 Кілегей 1 литр
70 01141201 Қант қосылған қоюландырылған сүт салмағы 400 грамм 

1 шарттты банкі
71 01141202 Балаларға арналған құрғақ сүт қоспалары 1 килограмм
72 01141203 Құрғақ кілегей 1 килограмм
73 01141205 Қант қосылмаған концентратталған сүт салмағы 400 грамм 

1 шартты банкі
74 01141301 Йогурт 1 килограмм
75 01141302 Айран 1 литр
76 01141303 Қаймақ 1 килограмм
77 01141305 Кымыз 1 литр
78 01141306 Ряженка 1 литр
79 01141407 Майлылығы 5-9% сүзбе 1 килограмм
80 01141402 Сүзбелі ақ ірімшік жəне ақ ірімшік массасы 1 килограмм
81 01141403 Мəйек ірімшік 1 килограмм
82 01141404 Балқытылған ірімшік 1 килограмм
83 01141406 Тұзды iрiмшiктер, брынза 1 килограмм
84 01142003 Жұмыртқа, 1 жəне 2 дəрежелі 10 дана
85 01151001 Тұздалмаған сары май 1 килограмм
86 01151004 Өсімдік-сары май 1 килограмм
87 01152001 Маргарин 1 килограмм
88 01153001 Күнбағыс майы 1 литр
89 01153004 Зəйтүн майы 1 литр
90 01161001 Алмалар 1 килограмм
91 01161002 Жүзімдер 1 килограмм
92 01161007 Банандар 1 килограмм
93 01161008 Апельсиндер 1 килограмм
94 01161009 Лимондар 1 килограмм
95 01161011 Алмұрттар 1 килограмм
96 01162101 Кептірілген алмұрттар, алмалар жəне олардың 

қоспалары
1 килограмм

97 01162102 Жаңғақтар 1 килограмм
98 01162103 Күнбағыс дəндері 1 килограмм
99 01162105 Кептірілген өрік 1 килограмм

100 01162106 Мейіз 1 килограмм
101 01162201 Консервіленген жемістер 1 килограмм
102 01162302 Мұздатылған жидектер 1 килограмм
103 01171001 Ақ қауданды қырыққабат 1 килограмм
104 01171002 Басты пияз 1 килограмм
105 01171003 Қызылша 1 килограмм
106 01171004 Сəбіз 1 килограмм
107 01171005 Қиярлар 1 килограмм
108 01171006 Қызанақтар 1 килограмм
109 01171008 Сарымсақ 1 килограмм
110 01171010 Тəтті бұрыш 1 килограмм
111 01172001 Картоп 1 килограмм
112 01174101 Бұршақ 1 килограмм
113 01174105 Үрме бұршақ 1 килограмм
114 01174202 Тұздалған жəне маринадталған қияр 1 килограмм
115 01174203 Түскі асқа арналған жеңіл тағам консервілері 1 килограмм
116 01174204 Табиғи, консервіленген, маринадталған көкөністер 1 килограмм
117 01174205 Консервіленген жасыл бұршақ 1 килограмм
118 01174206 Консервіленген жүгері 1 килограмм
119 01174207 Тұздалған жəне маринадталған саңырауқұлақтар 1 килограмм
120 01174209 Картоп чипсылары 100 грамм
121 01174211 Табиғи мұздатылған көкөністер 1 килограмм
122 01181001 Құмшекер 1 килограмм
123 01181003 Шақпақ қант 1 килограмм
124 01182001 Тосап, джем жəне повидло 1 килограмм
125 01182002 Бал 1 килограмм
126 01183001 Ирис 1 килограмм
127 01183002 Жеміс-жидек карамелі 1 килограмм
128 01183004 Шоколадпен глазурленген кəмпиттер 1 килограмм
129 01183005 Шоколадпен глазурленбеген кəмпиттер 1 килограмм
130 01183007 Сағыз 5 пластинок немесе 

10 жастықша
131 01183008 Зефир 1 килограмм
132 01183009 Шоколад 1 килограмм
133 01183010 Мармелад 1 килограмм
134 01183011 Халуа 1 килограмм
135 01184001 Балмұздақ 1 килограмм
136 01191001 Ұнтақталған қызыл бұрыш 1 килограмм
137 01191002 Ұнтақталған қара бұрыш 1 килограмм
138 01191099 Басқа да татымдықтар 1 килограмм
139 01199017 Тұз, экстрадан басқа 1 килограмм
140 01199002 Майонез 1 килограмм
141 01199003 Ашытқы 1 килограмм
142 01199004 Дайын дəмдеуіштер мен тұздықтар 1 килограмм
143 01199005 Сірке суы, сірке су эссенциясы 1 литр
144 01199007 Қызанақ тұздығы, кетчуп 1 литр
145 01199008 Текшелердегі, пакеттердегі сорпа 100 грамм
146 01199010 Ас содасы жəне қопсытқыштар 1 килограмм
147 01199011 Қызанақ пастасы 100 грамм
148 01199014 Сорпа концентраттары 100 грамм
149 01211001 Еритін кофе 1 килограмм
150 01211002 Дəнді, ұнтақталған кофе 1 килограмм
151 01212001 Байха қара шайы 1 килограмм
152 01212002 Көк шай 1 килограмм
153 01213002 Какао негізінде сусындар жасауға арналған жарты-

лай дайын өнімдер
1 килограмм

154 01221001 Минералды су 1 литр
155 01221002 Ыдыстарда сатылатын ауыз су 1 литр
156 01222001 Газдалмаған сусындар 1 литр
157 01222002 Газдалған сусындар 1 литр
158 01223001 Жеміс шырындары 1 литр
159 01223002 Көкөніс шырындары 1 литр
160 02110001 Арақ 1 литр
161 02110003 Маркалық жай коньяктар 1 литр
162 02121001 Асханалық құрғақ, жүзім шарабы 1 литр
163 02122001 Күшейтілген жүзім шарабы 1 литр
164 02122002 Шампан, көпіршікті шарап 1 литр
165 02130001 Құрамында алкоголі бар сыра 1 литр
166 02201001 Фильтрлі шылымдар 1 қорап (20 дана)
167 03110001 Көйлектік мақта маталары 1 қума метр
168 03110003 Костюмдік жəне көйлектік жүн, жартылай жүн, 

құрама маталар
1 қума метр

169 03110005 Жасанды талшықтан жасалған жібек маталар 1 қума метр
170 03121114 Ерлердің маусымдық қысқа пальтосы 1 бұйым
171 03121102 Астарсыз ерлер күртесі (жеңіл күрте) 1 бұйым
172 03121103 Ерлердің жылы күртесі 1 бұйым
173 03121104 Ерлердің екілік костюмі 1 бұйым
174 03121105 Ерлер джинсасы 1 бұйым
175 03121106 Жүн, жартылай жүнді маталардан тігілген ерлер 

шалбары
1 бұйым

176 03121107 Ерлердің сыртқы жейдесі 1 бұйым
177 03121109 Ерлер тоны 1 бұйым
178 03121201 Ерлер свитері, жемпірі, пуловері 1 бұйым
179 03121202 Ерлердің спорттық костюмі 1 бұйым
180 03121209 Ерлер майкасы 1 бұйым
181 03121204 Ерлер ұйығы 1 жұп
182 03121205 Ерлерге арналған трусылар 1 бұйым
183 03122102 Əйелдердің маусымдық пальтосы (драпты) 1 бұйым
184 03122103 Əйелдер плащы 1 бұйым

№ 
п/п

Коды Атауы Өлшем бірлігі

185 03122104 Əйелдердің астары жылы синтетикалық пальтосы 1 бұйым
186 03122105 Əйелдердің астары жылы синтетикалық күртесі 1 бұйым
187 03122106 Жүн, жартылай жүннен тігілген көйлек, костюм 1 бұйым
188 03122107 Белдемше 1 бұйым
189 03122108 Əйелдер джинсасы 1 бұйым
190 03122109 Блузка 1 бұйым
191 03122110 Ұйықтағанда киетін жейде 1 бұйым
192 03122123 Мақтадан жəне құрама маталардан тігілген ха-

латтар
1 бұйым

193 03122112 Жібек, құрама матадан тігілген көйлек, костюм 1 бұйым
194 03122113 Төсқап 1 бұйым
195 03122115 Əйелдер шалбары 1 бұйым
196 03122116 Əйелдер тоны 1 бұйым
197 03122201 Əйелдер свитері, жемпірі, пуловері 1 бұйым
198 03122203 Əйелдер колготкалары 1 бұйым
199 03122204 Əйелдер панталоны, трусылары 1 бұйым
200 03122206 Əйелдердің спорттық костюмі 1 бұйым
201 03122207 Əйелдер футболкасы 1 бұйым
202 03123101 Мектеп жасына дейінгі балаларға арналған қыстық 

комбинезон (костюм)
1 бұйым

203 03123102 Мектеп жасындағы балаларға арналған қыстық 
күрте

1 бұйым

204 03123104 Мектеп жасындағы балаларға арналған 
маусымдық күрте

1 бұйым

205 03123105 Мектеп жасындағы балаларға арналған костюм 1 бұйым
206 03123106 Маталардың барлық түрінен тігілген қыздардың 

көйлегі
1 бұйым

207 03123108 Маталардың барлық түрінен тігілген қыздардың 
белдемшесі

1 бұйым

208 03123109 Джинсы матадан тігілген балалар шалбары, са-
рафаны

1 бұйым

209 03123110 Ер балаларға арналған сырт жейде 1 бұйым
210 03123111 Мектеп жасына дейінгі балаларға арналған кос-

тюм, жиынтық
1 бұйым

211 03123112 Мақтадан, жүннен жəне құрама матадан тігілген 
балалар шалбары

1 бұйым

212 03123113 Қыздарға арналған жейде 1 бұйым
213 03123201 Балаларға арналған спорттық костюм 1 бұйым
214 03123202 Балаларға арналған жемпір, свитер, пуловер 1 бұйым
215 03123208 Балаларға арналған футболка 1 бұйым
216 03123204 Балаларға арналған колготкалар 1 бұйым
217 03123205 Балаларға арналған трусылар 1 бұйым
218 03123206 Балалардың ұйығы, қысқа шұлығы 1 жұп
219 03124001 Нəрестелерге арналған жиынтық 1 комплект
220 03124002 Ползунки 1 бұйым
221 03124003 Сəбилерге арналған комбинезон 1 бұйым
222 03131001 Ерлердің қалпағы, кепкалары 1 бұйым
223 03131002 Əйелдер қалпағы, береттер 1 бұйым
224 03131004 Балалардың мақта-матадан тігілген қалпағы 1 бұйым
225 03132001 Ерлердің үлбірлі бас киімдері 1 бұйым
226 03132002 Əйелдердің үлбірлі бас киімдері 1 бұйым
227 03133001 Орамалдар, шарфтар 1 бұйым
228 03133002 Былғары биялай 1 жұп
229 03133003 Тоқуға арналған иірімжіп 100 грамм
230 03133005 Галстук 1 бұйым
231 03133007 Белдік 1 бұйым
232 03133010 Мақта-матадан тоқылған биялай 1 жұп
233 03140009 Ерлер костюмін химиялық тазалау 1 бұйым
234 03140005 Киімдерді шақтау 1 бұйым
235 03211008 Ерлердің қысқа қонышты бəтеңкелері 1 жұп
236 03211002 Ерлердің қысқы етіктері 1 жұп
237 03211003 Ерлердің кроссовка аяқкиімдері 1 жұп
238 03211004 Ерлер сандалеттері, жазғы туфлиі 1 жұп
239 03211005 Ерлердің үйде киетін аяқкиімі 1 жұп
240 03212001 Əйелдердің қысқы аяқкиімі 1 жұп
241 03212002 Əйелдердің маусымдық етіктері 1 жұп
242 03212003 Əйелдердің аласа өкшелі былғары туфлиі 1 жұп
243 03212004 Əйелдердің сəндік туфлиі 1 жұп
244 03212005 Əйелдердің жаздық, былғары туфлиі, жеңіл 

аяқкиімі
1 жұп

245 03212009 Əйелдердің үйде киетін аяқкиімі 1 жұп
246 03213001 Балалардың қыстық бəтеңкелері мен қысқа 

қонышты бəтеңкелері
1 жұп

247 03213002 Қыздардың қыстық етігі, қысқа қонышты етігі, 
бəтеңкелері

1 жұп

248 03213003 Балалардың кроссовка аяқкиімдері 1 жұп
249 03213004 Қыздардың туфлиі 1 жұп
250 03213005 Ұлдардың жаздық туфлиі, сандалеттері 1 жұп
251 03213008 Қыздардың жаздық туфлиі, босоножкилері 1 жұп
252 03220005 Ерлердің аяқкиімін жөндеу (нəл ауыстыру) 1 қызмет
253 03220006 Əйелдердің аяқкиімін жөндеу (өкше нəлін ауы-

стыру)
1 қызмет

254 04110001 Тұрғын үйді күтіп ұстауға жұмсалған шығындар 1 шаршы метр
255 04120001 Абаттандырылған тұрғын үйді жалға алу төлемі 1 шаршы метр
256 04120002 Абаттандырылмаған тұрғын үйді жалға алу төлемі 1 шаршы метр
257 04310009 Қағаз, винил түсқағаздар 1 бума (10 метр)
258 04310010 Су эмульсиялық сырлар 1 килограмм
259 04310011 Қабырғалық кафель 1 шаршы метр
260 04310005 Цемент М 400 50 килограмм
261 04310007 Құрғақ құрылыс қоспалары 50 килограмм
262 04310012 Майлы сырлар 1 килограмм
263 04320001 Тұсқағаз жұмыстарын атқару 1 шаршы метр
264 04320002 Кафельмен қаптау жұмысын атқару 1 шаршы метр
265 04320003 Пластикалық терезелерді орнату 1 бұйым
266 04410001 Суық су 1 текше метр
267 04550006 Ыстық су 1 текше метр
268 04420001 Қоқыс шығару айға 1 адамнан
269 04430001 Кəріз 1 текше метр
270 04440002 Домофон айға тариф
271 04510001 Электр энергиясы 100 кВт.сағат
272 04520001 Тарату желілері бойынша тасымалданатын газ 1 текше метр / 1ки-

лограмм
273 04520002 Сұйытылған газ үшін төлем 1 баллон 50 литр
274 04540001 Тас көмір 1 тонна
275 04540002 Ағаш 1 текше метр
276 04550001 Орталықтан жылыту 1 Гкал
277 05110001 Үстел 1 бұйым
278 05110002 Көйлектерге, киімдерге арналған шкаф 1 бұйым
279 05110003 Орындық 1 бұйым
280 05110004 Ұйықтайтын бөлмеге арналған жиһаздар 

жиынтығы
комплект (5-6 зат)

281 05110005 Жұмсақ жиһаздар жиынтығы комплект (2-3 зат)
282 05110006 Стенка, горка 1 бұйым
283 05110007 Диван-төсек 1 бұйым
284 05110008 Электр аспалы шамы 1 бұйым
285 05110009 Ас үйге арналған жиһаздар жиынтығы комплект (5-6 зат)
286 05110010 Айна 1 бұйым
287 05120001 Жібек, жүн қосылған түкті кілем 1 шаршы метр
288 05120002 Синтетикалық кілем (палас) 1 шаршы метр
289 05120004 Линолеум 1 шаршы метр
290 05200001 Жастық 1 бұйым
291 05200002 Төсек-орын жинақтары комплект (3-4 зат)
292 05200003 Тысқабы бар сырмалы көрпе 1 бұйым
293 05200004 Тоқылған жүннен жəне жасанды маталардан 

жасалған пледтер
1 бұйым

294 05200005 Түкті сүлгі 1 шаршы метр
295 05200006 Перделік тор жайма 1 қума метр
296 05200007 Перделік маталар 1 қума метр
297 05200009 Дастархан 1 шашы метр
298 05311001 Тоңазытқыш, көлемі 290-350 текше дм 1 дана
299 05312001 Кір жуатын машина 1 дана
300 05313001 Шаңсорғыш 1 дана
301 05313003 Қысқа толқынды пеш 1 дана
302 05313004 Ас үй плитасы 1 дана
303 05313005 Электр жылытқыш 1 дана
304 05313006 Ауа баптағыш 1 дана
305 05320001 Үтік 1 дана
306 05320002 Шайнек 1 дана
307 05320003 Миксер 1 дана
308 05320007 Ет тартқыш 1 дана
309 05330004 Тоңазытқышты жөндеу (мотор компрессорын 

ауыстыру)
1 қызмет

310 05330005 Кір жуатын машинаны жөндеу (басқарудың элек-
тронды платасын ауыстыру)

1 қызмет

311 05330003 Кілт жасау 1 кілт
312 05401001 Хрусталь рюмка, фужер 1 дана
313 05401002 Стақан 1 дана
314 05401003 Табақшасымен шай ішетін кесе 1 жұп
315 05401004 Бокал, пиала 1 дана
316 05401006 Шағын тарелка 1 дана
317 05402001 Асхана қасықтары, шанышқылары 6 дана
318 05402003 Асхана пышақтары 1 дана
319 05403001 Эмалданған кастрюль 1 дана
320 05403002 Қазан 1 дана
321 05403003 Таба 1 дана
322 05403004 Пластмассадан жасалған шелек 1 дана
323 05403005 Өнімдерді салуға арналған пластмассадан 

жасалған сыйымдылық
1 дана

324 05403009 Үтiктеу тақтайы 1 дана
325 05510001 Электр бұрғы 1 дана
326 05521001 Электр шамы 1 дана
327 05521002 Электр батарейкалары 1 дана
328 05521003 Энергия үнемдейтін шам 1 дана
329 05522001 Балға 1 дана
330 05522002 Күрек, тырма 1 дана
331 05522003 Суаруға арналған шлангі 1 метр
332 05522004 Терезе ернеулері 1 дана
333 05522005 Жалюзи 1 шаршы метр
334 05611001 Кір сабын 200 грамм
335 05611002 Жуғыш ұнтақ 500 грамм
336 05611003 Ағартқыштар 100 миллилитр
337 05611004 Ванна, раковиналарды тазалауға арналған 

құралдар
1 килограмм

338 05611005 Аяқкиімге арналған крем 100 грамм
339 05611006 Ыдысты жууға арналған құралдар 250 миллилитр
340 05612001 Сыпыртқылар, щеткалар 1 дана
341 05612002 Сіріңке 1 қорап
342 05612004 Жинауға арналған майлықтар 1 дана
343 06110001 Антибиотиктер 10 таблетка
344 06110002 Витаминдік өнімдер 10 таблетка
345 06110003 Тамыр кеңейткіштер 10 таблетка
346 06110004 Дене қызуын түсіретіндер 10 таблетка
347 06110005 Антисептикалық құралдар 10 миллилитр
348 06110006 Корвалол 15 миллилитр
349 06110007 Анальгетиктер 10 таблетка
350 06110008 Гормондық препараттар 10 таблетка
351 06110009 Асқазан препараттары 10 таблетка
352 06110010 Бүйрек препараттары 10 таблетка
353 06110011 Зəр айдайтын препараттар 10 таблетка
354 06110012 Жөтелге қарсы шəрбат 100 миллилитр
355 06110013 Жақпамайлар 20 грамм
356 06110014 Шөп дəрілер 100 грамм
357 06110015 Антигистаминдік, аллергияға қарсы құралдар 10 таблетка
358 06110018 Назалдық тамшылар 10 миллилитр
359 06120001 Шприцтер 1 дана
360 06120002 Медициналық таңғыштар 1 дана
361 06120003 Мақта 1 бұйым (100 

грамм)
362 06131001 Түзеткіш көзілдірік 1 дана
363 06132001 Қан қысымын өлшеуге арналған құрылғы 1 дана
364 06210001 Амбулаториядағы дəрігер-мамандардың 

қызметтері
1 бару

365 06210002 Дəрігерге алғашқы қаралу 1 бару
366 06220004 Жергілікті жансыздандыру арқылы тісті жұлдырту 1 емшара
367 06220005 Сүйек шірігін емдеу 1 емшара
368 06231001 Құрсақ қуысын УДЗ-ға түсіру 1 емшара 
369 06231002 Қанды жалпы талдау 1 талдау
370 06231003 Зəрді жалпы талдау 1 талдау
371 06231004 Рентген 1 тексерілу
372 06232001 Қосымша медициналық қызметкерлердің қызметі 1 емшара
373 06232003 Мойын-жақ шеңберіне массаж 1 емшара
374 06233004 Физиотерапиялық емдеу 1 емшара
375 06300001 Санаторийлер қызметтері 1 тəулік
376 06300004 Күндізгі стационарда емдеу 1 күн
377 07111001 Импорттық өндіріс жаңа жеңіл автомобильдері 1 дана
378 07111002 ТМД елдерінде шығарылған жаңа жеңіл автомо-

бильдер
1 дана

379 07111003 Отандық құрастырма жаңа жеңіл автомобильдер 1 дана
380 07112001 Ұсталған жеңіл автомобильдер 1 дана
381 07120001 Скутер, мопед 1 дана
382 07130001 Ересектерге арналған велосипед 1 дана
383 07130003 Балалар велосипеді 1 дана
384 07210001 Автошина 1 дана
385 07210002 Авто сүзгіш 1 дана
386 07221001 Бензин АИ-98 1 литр
387 07221002 Бензин АИ-80 1 литр
388 07221005 Бензин АИ-92 1 литр
389 07221007 Бензин АИ-95, АИ-96 1 литр
390 07222001 Дизель отыны 1 литр
391 07222004 Мотор майы 1 литр
392 07230001 Техникалық байқау 1 қызмет

№ 
п/п

Коды Атауы Өлшем бірлігі

393 07230003 Машиналарды жуу 1 қызмет
394 07240001 Автомобиль жүргізуді үйрету сабағы 1 айға
395 07240002 Автотұрақты жалға алу 1 тəулік
396 07311001 Қала маңына қатынайтын поезд бір бағытқа 

1 жол жүру
397 07312001 Поезд бір бағытқа 

1 жол жүру
398 07321001 Ішкі қалалық қатынастарда автобуспен жол жүру бір бағытқа 

1 жол жүру
399 07322001 Қалалық көлік (такси) бір бағытқа 

1 жол жүру
400 07323001 Қалааралық автобус бір бағытқа 

1 жол жүру
401 07330001 Ұшақ бір бағытқа 

1 жол жүру
402 07360001 Жиһаздарды, жүктерді тасымалдау 1 сағат
403 08100002 Посылкаларды жіберу 1 қызмет
404 08200001 Телефон аппараты 1 дана
405 08200004 Ұялы телефон 1 дана
406 08300001 Телефон үшін абоненттік төлем 1 айға тариф
407 08300002 Қалааралық қоңырау шалу (республика ішінде) 1 минутқа тариф
408 08300004 Интернет желісіне шығу үшін абоненттік төлем 1 айға тариф
409 08300006 Кабельдік телевизия қызметтері 1 айға тариф
410 08300008 Ұялы байланыс қызметтері 1 минутқа тариф
411 08300013 Халықаралық қоңырау шалу (республика шегінен 

тыс)
1 минутқа тариф

412 09110010 Сұйық кристалды теледидар, диагоналы 102-
109 см

1 дана

413 09110008 Blu-ray плеер 1 дана
414 09120001 Сандық фотоаппарат 1 дана
415 09120002 Видеокамера 1 дана
416 09130001 Калькуляторлар 1 дана
417 09130002 Тасымалданатын дербес компьютер (ноутбук) 1 дана
418 09130003 Планшет 1 дана
419 09141001 DVD дискілер 1 дана
420 09142003 Алмалы-салмалы жазып алатын құрылғы 

(флэшка)
1 дана

421 09150003 Теледидар жөндеу (жай түйіндерді жөндеу) 1 қызмет
422 09150002 Техникалық қызмет көрсету жəне ақпаратты 

өңдеуге арналған жабдықтарды жөндеу
1 қызмет

423 09220001 Гитара 1 дана
424 09220002 Домбыра 1 дана
425 09310001 Қуыршақ 1 дана
426 09310002 Балалардың ойыншық машинасы 1 дана
427 09310003 Жұмсақ ойыншықтар 1 дана
428 09310004 Мерекелерді безендіруге арналған заттар мен 

əшекейлер
1 дана

429 09310005 Үстел ойындары 1 дана
430 09320002 Тенниске арналған ракетка 1 дана
431 09320004 Футбол добы 1 дана
432 09320006 Шана 1 дана
433 09320007 Роликті конькилер 1 жұп
434 09330001 Жаңадан қиылған гүлдер 1 дана
435 09330002 Бөлме гүлдері 1 дана
436 09340003 Үй жануарларына арналған азық 1 килограмм
437 09410001 Ойын-сауық паркі 1 бару
438 09410002 Спорт кешендерінің қызметтері 1 бару
439 09410003 Мектептен тыс сабақтар 1 бару
440 09410004 Музыка үйрену бойынша сабақтар 1 бару
441 09421003 Фотографтардың қызметтері (құжатқа 4 түрлі-

түсті фото)
1 қызмет

442 09421002 Фотосуреттердi басып шығару 1 дана
443 09422001 Кинотеатрлардың қызметтері 1 билет
444 09422002 Театрлардың қызметтері 1 билет
445 09422006 Музыканттар, клоундар, жеке ойын-сауық 

бағдарламаларын ұйымдастыру бойынша 
артистердің қызметтері

1 қызмет

446 09422005 Музейлер жəне көрмелер қызметтері 1 билет
447 09510001 Əдеби кітаптар 1 кітап
448 09510004 Оқу-анықтамалық əдебиет 1 кітап
449 09520002 Апталық газет 1 газет
450 09520003 Журнал 1 журнал
451 09540001 Оқушы дəптері 1 дəптер (12 парақ)
452 09540002 Шарикті қалам 1 дана
453 09540003 Түрлі-түсті қарындаштардың жиынтығы 1 терім (12 дана)
454 09540004 Сурет салуға, сызуға арналған альбом 1 альбом (12 

парақ)
455 09540005 Акварель бояулары 1 терім
456 09540011 А4 қағазы 50 парақтық қорап
457 09600001 Саяхаттар мен демалыс үйлеріне жолдамалар 1 күн
458 09600002 Түркияға демалысқа сапар 1 күн
459 09600003 Тайландқа демалысқа сапар 1 күн
460 10100001 Мектепке дейінгі балалар мекемесінің қызметтері 1 күн
461 10100002 Балаларды дамыту орталықтарының қызметтері 1 сағат
462 10200001 Жалпы орта айға 1 оқылушыға
463 10300001 Кəсіптік орта жылға 1 оқылушыға
464 10400001 Жоғары білім жылға 1 оқылушыға
465 10500001 Ересектерге арналған білім айға 1 оқылушыға
466 11110001 Кофе, шай 200 грамм
467 11110002 Шырын мен сусындар 200 грамм
468 11110003 Мейрамханалардағы дайын тағам 1 тағам
469 11120001 Асханалардағы дайын тағам 1 тағам
470 11200001 Қонақ үйде тұру 1 тəулік
471 12111001 Əйелдердің шашын сəнді қию 1 қызмет
472 12111002 Ерлердің шашын қию 1 қызмет
473 12111003 Маникюр 1 қызмет
474 12112003 Моншаға бару (жалпыға ортақ зал) 1 бару
475 12120001 Электр ұстара 1 дана
476 12120002 Электр фен 1 дана
477 12130001 Су сабын 150 миллилитр
478 12130002 Тіс пастасы 75 миллилитр
479 12130003 Иіс сабын 100 грамм
480 12130004 Балалар сабыны 100 грамм
481 12130005 Бетке арналған крем 100 миллилитр
482 12130006 Дезодорант 110 миллилитр
483 12130007 Қырынуға арналған заттар 1 дана
484 12130008 Тіс щеткасы 1 дана
485 12130009 Ерін далабы 1 дана
486 12130010 Иіс су 100 миллилитр
487 12130011 Дəретхана қағазы 1 бұйым (орама)
488 12130012 Шашқа арналған бояу 1 орама
489 12130013 Гигиеналық төсемелер 10 дана
490 12130014 Балалар жөргектері 10 дана
491 12130016 Қолға арналған крем 100 миллилитр
492 12311001 Қол сағат 1 дана
493 12311003 Алтыннан жасалған зергерлік бұйымдар 1 грамм
494 12311004 Күмістен жасалған зергерлік бұйымдар 1 грамм
495 12312004 Қол сағаттардағы қуат көзінің элеметтерін ау-

ыстыру
1 қызмет

496 12321001 Əйелдер сөмкесі 1 дана
497 12321002 Оқушылардың ранеці, рюкзагы 1 дана
498 12321003 Шамадандар, жол сөмкелері 1 дана
499 12322001 Балалар арбасы 1 дана
500 12322002 Автокресло 1 дана
501 12329001 Қол шатыр 1 дана
502 12329002 Темекі шегушілерге арналған заттар 1 дана
503 12540001 Жеке көлiк құралдарын сақтандыру 1 сақтандыру 

полисі
504 12620001 Карточкаларға қызмет көрсету бойынша қызметтер 1 қызмет
505 12620002 Төлемдер жүргізгені үшін ақы 1 қызмет
506 12620003 Ақшалай қаражаттарды аудару 1 қызмет
507 12701001 Табыт дайындау 1 қызмет
508 12701002 Көму 1 қызмет
509 12709001 Бланкілер мен құжаттарды көшіру 1 қызмет
510 12709003 Құқықтық қызметтер 1 қызмет

Тұтыну тауарлары мен көрсетілетін қызметтер бағасын байқау бойынша 
əдістемеге 2-қосымша

Қала жəне аудан орталықтарының іріктелген шеңбері үшін бағаларды байқауға 
арналған тұтыну тауарлары мен көрсетілетін қызметтер жиынтығы 

№ 
п/п

Коды Атауы Өлшем бірлігі

1 01111001 Тазартылған, жылтыратылған күріш 1 килограмм
2 01112101 Жоғары сұрыпты бидай ұны 1 килограмм
3 01112102 Бірінші сұрыпты бидай ұны 1 килограмм
4 01112201 Ұнтақ жарма 1 килограмм
5 01112202 Қарақұмық жармасы 1 килограмм
6 01112203 Сұлы жармасы 1 килограмм
7 01112204 Арпа жармасы 1 килограмм
8 01112205 Сөк 1 килограмм
9 01113003 Бірінші сұрыпты ұннан пісірілген бидай наны 1 килограмм
10 01114001 Вермишель 1 килограмм
11 01114002 Кеспе 1 килограмм
12 01114003 Рожкилер 1 килограмм
13 01115002 Пряниктер 1 килограмм
14 01115003 Қантты печеньелер 1 килограмм
15 01116004 Баланың тамақтануына арналған ботқалар 1 килограмм
16 01121105 Сиыр еті жауырын-төс бөлігі 1 килограмм
17 01121201 Сүйегі бар жылқы еті 1 килограмм
18 01121304 Шошқа еті жауырын бөлігі 1 килограмм
19 01121401 Сүйегі бар қой еті 1 килограмм
20 01121501 Тауық 1 килограмм
21 01121902 Сиырдың бауыры 1 килограмм
22 01122101 Пісірілген шұжық 1 килограмм
23 01122102 Шала ысталған шұжық 1 килограмм
24 01122204 Бұқтырылған ет консервілері салмағы 350 грамм 

1 шартты банкі
25 01131001 Жаңа ауланған немесе салқындатылған балық 1 килограмм
26 01131005 Мұздатылған, бөлінбеген балық 1 килограмм
27 01132001 Тұздалған жəне ысталған (жеңсік тағамсыз) 

балық
1 килограмм

28 01132003 Майшабақ 1 килограмм
29 01132005 Жеңсік емес балық консервілері салмағы 350 грамм

1 шартты банкі
30 01141101 Шикі сүт 1 литр
31 01141104 Пастерленген сүт 1 литр
32 01141201 Қант қосылған қоюландырылған сүт салмағы 400 грамм

1 шартты банкі
33 01141303 Қаймақ 1 килограмм
34 01141407 Майлылығы 5-9% сүзбе 1 килограмм
35 01141403 Мəйек ірімшік 1 килограмм
36 01142003 Жұмыртқа, 1 жəне 2 дəрежелі ондық
37 01151001 Тұздалмаған сары май 1 килограмм
38 01152001 Маргарин 1 килограмм
39 01153001 Күнбағыс майы 1 литр
40 01161001 Алмалар 1 килограмм
41 01162105 Кептірілген өрік 1 килограмм
42 01171001 Ақ қауданды қырыққабат 1 килограмм
43 01171002 Басты пияз 1 килограмм
44 01171003 Қызылша 1 килограмм
45 01171004 Сəбіз 1 килограмм
46 01171005 Қиярлар 1 килограмм
47 01171006 Қызанақтар 1 килограмм
48 01172001 Картоп 1 килограмм
49 01174101 Бұршақ 1 килограмм
50 01181001 Құмшекер 1 килограмм
51 01183002 Жеміс-жидек карамелі 1 килограмм
52 01183005 Шоколадпен глазурленбеген кəмпиттер 1 килограмм
53 01183009 Шоколад 1 килограмм
54 01191001 Ұнтақталған қызыл бұрыш 1 килограмм
55 01191002 Ұнтақталған қара бұрыш 1 килограмм
56 01199017 Тұз, экстрадан басқа 1 килограмм
57 01199002 Майонез 1 килограмм
58 01199003 Ашытқы 1 килограмм
59 01199007 Қызанақ тұздығы, кетчуп 1 литр
60 01212001 Байха қара шайы 1 килограмм
61 01221001 Минералды су 1 литр
62 01223001 Жеміс шырындары 1 литр
63 01223002 Көкөніс шырындары 1 литр
64 02110001 Арақ 1 литр
65 02122001 Күшейтілген жүзім шарабы 1 литр
66 02201001 Фильтрлі шылымдар 1 қорап
67 03110001 Көйлектік мақта маталары 1 қума метр
68 03110003 Костюмдік жəне көйлектік жүн, жартылай жүн, 

құрама маталар
1 қума метр

69 03121104 Ерлердің екілік костюмі 1 бұйым
70 03121106 Жүн, жартылай жүнді маталардан тігілген ер-

лер шалбары
1 бұйым

71 03121107 Ерлердің сыртқы жейдесі 1 бұйым
72 03121209 Ерлер майкасы 1 бұйым
73 03121204 Ерлер ұйығы 1 жұп
74 03121205 Ерлерге арналған трусылар 1 бұйым
75 03122106 Жүн, жартылай жүннен тігілген көйлек, костюм 1 бұйым
76 03122123 Мақтадан жəне құрама маталардан тігілген ха-

латтар
1 бұйым

77 03122203 Əйелдер колготкалары 1 бұйым
78 03122204 Əйелдер панталоны, трусылары 1 бұйым
79 03123104 Мектеп жасындағы балаларға арналған 

маусымдық күрте
1 бұйым

№ 
п/п

Коды Атауы Өлшем бірлігі

80 03123105 Мектеп жасындағы балаларға арналған костюм 1 бұйым
81 03123113 Қыздарға арналған жейде 1 бұйым
82 03123208 Балаларға арналған футболка 1 бұйым
83 03123204 Балаларға арналған колготкалар 1 бұйым
84 03124001 Нəрестелерге арналған жиынтық 1 комплект
85 03211008 Ерлердің қысқа қонышты бəтеңкелері 1 жұп
86 03211002 Ерлердің қысқы етіктері 1 жұп
87 03212005 Əйелдердің жаздық, былғары туфлиі, жеңіл 

аяқкиімі
1 жұп

88 03213005 Ұлдардың жаздық туфлиі, сандалеттері 1 жұп
89 04540001 Тас көмір 1 тонна (метрлік)
90 04540002 Ағаш 1 текше метр
91 05611001 Кір сабын 200 грамм
92 05611002 Жуғыш ұнтақ 500 грамм
93 05612002 Сіріңке 1 қорап
94 06110001 Антибиотиктер 10 таблетка
95 06110004 Дене қызуын түсіретіндер 10 таблетка
96 06110007 Анальгетиктер 10 таблетка
97 09540001 Иіс сабын 1 дəптер (12 парақ)
98 09540002 Шарикті қалам 1 дана
99 12130001 Су сабын 150 миллилитр
100 12130002 Тіс пастасы 75 миллилитр
101 12130003 Оқушы дəптері 10 грамм

Тұтыну тауарлары мен көрсетілетін қызметтер бағасын байқау бойынша 
əдістемеге 3-қосымша

Теледидарды алмастыру рəсімінің мысалы

Базалық объектіде екі айдан аса келесі сипаттамалармен теледидар жоқ:
1) теледидардың түрі – сұйықкристалды;
2) экранның көлемі (диагоналі) – 102 см;
3) сауда маркасы жəне моделі – LG KDL-40R453 Smart;
4) бағасы – 129 990 теңге.
Теледидарды алмастыру рəсімін жүзеге асыру үшін теледидардың тұтыну сегменті 

анықталады. Тұтыну сегменті өлшемшарттарының бірі теледидардың қолданылу мақсатын 
айқындайтын теледидар диагоналінің өлшемі болып табылады. 

Базалық объектіде экранның диагоналі 102 см үлкен теледидар байқалды. Теледидар 
экранының көлеміне сүйене отырып, тауар сай келетін түрлерінің моделдері бойынша, сауда 
маркасы жəне басқа да сипаттамаларына бөлінеді.

Тиісті сипаттамалары бойынша базалық объектідегі 
теледидарлар модельдерін бөлудің үлгісі

Samsung 
UE40HU7000UXKZ 

Smart 4K UHD

Samsung 
UE40H6500ATXKZ 

Smart 3D

Hisense 
LED-

N42K220DP

Samsung UE-
43J5500AUXKZ 

Smart
Баға 189 990 132 500 99 990 154 990
Экран түрі сұйықкристалды сұйықкристалды плазмалық сұйықкристалды
Диагональ, см 102 102 107 107
Экран мүмкіндігі 3840x2160 1920x1080 1920x1080 1920x1080
Ұңғылау жиілігі, Гц 200 100 100
Экран жақтарының 
ара қатынасы

16:9 16:9 16:9

HD-формат 2160р 
(4K UHDTV)

1080p 
(Full HD)

1080p Full HD

«SMART TV» тех-
нологиясын қолдау 

Ия Ия Жоқ Ия

3D форматын 
қолдау

Жоқ Ия Жоқ Жоқ

Wi-Fi қолдау Ия Ия Жоқ Ия
HDMI саны 4 4 3
USB саны 3 3 2
SCART Ия Ия Жоқ

«LG KDL-40R453 Smart» теледидарын алмастыру үшін сай келетін «Samsung 
UE40H6500ATXKZ Smart 3D» моделі болып табылады. Алмастыру үшін алынған «Samsung 
UE40H6500ATXKZ Smart» теледидар моделі бірдей сипаттамаларға ие (диагоналі, түрі, 
экранның рұқсаттылығы, ұңғалау жиілігі жəне бейненің форматы) жəне сол сауда маркасына 
жатады (орташа бағалық белгіленім).

Əдіснаманың 42-тармағының 1) тармақшасына сəйкес тауарды алмастыруды «бағаны тура 
салғастыру» əдісімен жүзеге асырылады. «Samsung UE40H6500ATXKZ Smart» теледидарының 
бағасын (132 500 теңге) бағасы жоқ «LG KDL-40R453 Smart» (129 990 теңге) моделімен тура 
салыстырылады жəне 101,9% баға индексі көрсетіледі.

Баға белгіленімі бойынша теледидар сауда маркаларының классификациясы

Баға санаты
Жоғары Орташа Төмен

Теледидар SONY, TOSHIBA, 
LOEWE, 

PANASONIC

BLOMBERG, CANDY, 
LG, PHILLIPS, 

SAMSUNG, SHARP 

DAEWOO, H A I E R ,  AKAI, 
AVEST, BBK, ELENBERG, 

VESTEL, SUPRA, ERICSSON 
ERISSON

Ауыстыруға таңдалған «Samsung UE40H6500ATXKZ Smart» (диагоналі 102 см) теледи-
дары көп сатылым моделіне жатпаса жəне нарықта аз көлемде сатылған жағдайда тауардың 
репрезентативті моделі таңдалады. Алмастыру сатылым көлемінің үлесін анықтау арқылы 
жүзеге асырылады, үлесті бағалау базалық объекті сатушысының көмегі арқылы жүзеге асыры-
лады (мысалы, сарапшылық əдіс арқылы алмастыру үшін ең өкілді модель ретінде «Samsung 
UE-43J5500AUXKZ Smart» теледидары бағасы 154 990 теңге анықталды).

«Samsung UE-43J5500AUXKZ Smart» теледидарының алмастыратын моделі «LG KDL-
40R453 Smart» бұрынғы моделінен экран көлемі (диагоналі 107 см) бойынша өзгешеленеді. 
Ауыстыратын тауар жоқ тауармен сəйкес емес болғанда тауар сапасындағы айтарлықтай 
өзгеріс болған жағдайда Əдіснаманың 42-тармағының 2) тармақшасына сəйкес «біріктіру» 
əдісімен тауар сапасына бағаны түзетуді қолдану ұсынылады.

«LG KDL-40R453 Smart» теледидарын «Samsung UE-43J5500AUXKZ Smart» алмастыру 
жоқ тауардың алдыңғы бағасын (129 990 теңге) алдыңғы кезеңдегі алмастыратын бағаға (154 
990 теңге) түзету арқылы жүзеге асырылады. 

Тұтыну тауарлары мен көрсетілетін қызметтер бағасын байқау бойынша 
əдістемеге 4-қосымша

Автомобильді алмастыру рəсімінің мысалы

Автомобиль нарығы тұрмыстық электр техникасы нарығы сияқты жиі технологиялық 
өзгерістерге ұшырайды. Автомобиль позициясы бойынша алмастыру рəсімі белгілі марканың 
бір моделі шеңберінде, сол сияқты автомобильдің əртүрлі маркалары шеңберінде жүзеге асы-
рылады. Модель белгілі автомобиль маркасының əртүрлі өнімін білдіреді.

Автомобильдер маркаларының, модельдерінің жəне 
комплектацияларының мысалдары

Маркалар Модельдер Комплектациялар
Renault Logan

Renault Fluence
Жаңа Sandero
Renault Sandero Stepway

Access
Confort
Privilege
Luxe 
Privilege
Authentique
Expression

Chevrolet Cobalt
Aveo
Cruze
Malibu
Orlando

LS, LT, LTZ

Kia Picanto
Cee`d
Pro_cee`d
Cerato new
Rio 

Base, Base+, Luxe, Prestige, 
Premium, Comfort

Тауарды алмастыру рəсімін жүзеге асыру кезінде автомобиль шанағының типі əсіресе 
автомобильдің бір маркасы жəне моделі шеңберінде алмастыру кезінде қарастырылады.

Шанақ типі бойынша жеңіл автомобильдер төмендегідей жіктелімдерге бөлінеді:
1) седан;
2) универсал;
3) хетчбэк;
4) жолсызбен жүретін автомобиль;
5) минивэн.
Шанақ типі туралы ақпараттымен бірге автомобиль кластары туралы деректер ескеріледі. 

Автомобильдер класы латын əріптерімен (негізгі түрлері «A», «B», «C», «D», «Е») белгіленеді. 
Бір моделді шанақ типі седан, класы D (мысалы, Volkswagen Passat) автомобилін басқа 

моделді шанақ типі седан, класы E (мысалы, BMW 5) автомобилімен салыстырылмайды. D 
класты автомобильдер – орташа, ал Е класты автомобильдер жоғары орташа класқа жатады, 
бұл автомобиль бағасына едəуір əсер етеді.

Бір марка, модель жəне комплектация шеңберінде, бірақ шығарылған жылдары əртүрлі 
автомобильді алмастыру кезінде Əдіснаманың 42-тармағы 1) тармақшасына сəйкес «бағаны 
тікелей салғастыру» тəсілі қолданылады.

Белгілі бір маркалы жəне модельді автомобиль өндірістен шығарылған кезде сипаттама-
лары ұқсас (комплектациясы, шанақ типі, класы жəне шығарылған жылы) басқа маркалы жəне 
модельді автомобиль таңдалынады.

Шартты мысал, есепті кезеңде Renault маркалы Logan модельді, Access комплектация-
лы (ауабаптағышсыз, шанақ типі седан, B класты, 2015ж. шығарылған) құны 3 000 500 теңге 
тұратын автомобиль таныла қоймады жəне оның сатылу көлемдері төмендеді. Автомобиль 
салоны нарықта тауардың репрезентативті болмауына байланысты мұндай комплектациядағы 
автомобильді сатпау туралы шешім қабылдады.

Автокөлікті ауыстыруды жүзеге асыру үшін сатылымда бар модельдер мен комплектация-
лар бойынша Renault маркалы автокөлік нарығын зерделенеді. Ауыстыратын тауарды таңдау 
кезінде оның репрезентативтілігі, сатылымда тұрақты болуы жəне сатылу көлемі ескеріледі. 
Осындай маркалы автокөлік нарығын зерделеп, ауыстыру үшін құны 3 720 000 теңге Logan-
ның неғұрлым репрезентативті модельді Confort (ауа баптағышпен, шанақтың типі седан, В 
класты, 2016 жылы шығарылған) комплектациясы таңдалады.

Автомобильдің ауыстыратын моделі жоқ автомобильмен салыстырғанда сипаттама 
параметрлері бойынша айтарлықтай өзгешеліктері бар (ауа баптағыштың болуы). Тауар 
сапасының өзгерісінде айтарлықтай өзгешеліктер болған жағдайда Əдіснаманың 42-тармағы 
2)-тармақшасына сəйкес «бірлестіру» тəсілімен бағаға түзету қолданылады.

Access комплектациялы Renault маркалы Logan модельді (3 000 500 теңге) тек Confort 
(бағасы 3 720 000 теңге) комплектациясына алдыңғы бағаны ауыстырылатын бағаға түзету 
арқылы ауыстырылады

Тұтыну тауарлары мен көрсетілетін қызметтер бағасын байқау бойынша 
əдістемеге 5-қосымша

Айқын көрінетін маусымдық тауарлардың тізбесі

Код Атауы
03121114 Ерлердің маусымдық қысқа пальтосы
03121103 Ерлердің жылы күртесі
03121109 Ерлер тоны
03122102 Əйелдердің маусымдық пальтосы (драпты)
03122104 Əйелдердің астары жылы синтетикалық пальтосы
03122105 Əйелдердің астары жылы синтетикалық күртесі
03122116 Əйелдер тоны
03123101 Мектеп жасына дейінгі балаларға арналған қыстық комбинезон (костюм)
03123102 Мектеп жасындағы балаларға арналған қыстық күрте
03132001 Ерлердің үлбір бас киімдері
03132002 Əйелдердің үлбір бас киімдері
03211008 Ерлердің қысқа қонышты бəтеңкелері
03211002 Ерлердің қысқы етіктері
03211004 Ерлер сандалеттері, жазғы туфлиі
03212001 Əйелдердің қысқы аяқкиімі
03212002 Əйелдердің маусымдық етіктері
03212005 Əйелдердің жаздық, былғары туфлиі, жеңіл аяқкиімдері
03213001 Ұлдардың бəтеңкелері мен қысқа қонышты бəтеңкелері
03213002 Қыздардың етігі, қысқа қонышты етігі, бəтеңкелері
03213005 Ұлдардың жаздық туфлиі, сандалеттері
03213008 Қыздардың жаздық туфлиі, жеңіл аяқкиімдері
04540001 Тас көмір
09320006 Шана
09320007 Роликті конькилер

Тұтыну тауарлары мен көрсетілетін қызметтер бағасын байқау бойынша 
əдістемеге 6-қосымша

Бағаларды тіркеу кезінде тауарлардың (көрсетілетін қызметтердің) мəртебелерін 
қолдану комбинациялары

Өткен кезеңнің 
мəртебесі

Мүмкін 
емес

Есепті кезеңнің статусы Рұқсат 
етілген

Есепті кезеңнің 
мəртебесі

Ж1 ≠ Ж1, Ж3, Ж4, Ж5,Ж6, Ж7, Ж8, МТ, А = Ж2, С, СТ
Ж2 ≠ Ж1, Ж2, Ж4, Ж5,Ж6, Ж7, Ж8, МТ, А = Ж3, С, СТ
Ж3 ≠ Ж1, Ж2, Ж3, Ж5,Ж6, Ж7, Ж8, МТ = Ж4, С, А, СТ
Ж4 ≠ Ж1, Ж2, Ж3, Ж4, Ж6, Ж7, Ж8 = Ж5, С, А, СТ
Ж5 ≠ Ж1, Ж2, Ж3, Ж4, Ж5, Ж7, Ж8 = Ж6, С, А, СТ
Ж6 ≠ Ж1, Ж2, Ж3, Ж4, Ж5, Ж6, Ж8 = Ж7, С, А, СТ
Ж7 ≠ Ж1, Ж2, Ж3, Ж4, Ж5, Ж6, Ж7 = Ж8, С, А, СТ
Ж8 ≠ Ж1, Ж2, Ж3, Ж4, Ж5, Ж6, Ж7, Ж8 = А, С, СТ
Ж9 ≠ Ж1, Ж2, Ж3, Ж4, Ж5, Ж6, Ж7, 

Ж8, С, МТ
= А, СТ

С ≠ Ж2, Ж3, Ж4, Ж5, Ж6, Ж7, Ж8 = С, Ж1, А, СТ,МТ
А ≠ З, Ж2, Ж3, Ж4, Ж5, Ж6, Ж7, 

Ж8, СТ
= С, Ж1, МТ

МТ ≠ Ж2, Ж3, Ж4, Ж5, Ж6, Ж7, Ж8 = С, Ж1, А, СТ, МТ
СТ ≠ НС, Ж2, Ж3, Ж4, Ж5, Ж6, Ж7, Ж8,А = С, Ж1, МТ

Ж1-Ж9 мəртебелердің белгілері:
Ж1 – Тауар бір кезең сатылымда жоқ;
Ж2 – Тауар екі кезең бойы сатылымда жоқ;
Ж3 – Тауар үш кезең бойы сатылымда жоқ;
Ж4 – Тауар төрт кезең бойы сатылымда жоқ;
Ж5 – Тауар бес кезең бойы сатылымда жоқ;
Ж6 – Тауар алты кезең бойы сатылымда жоқ;
Ж7 – Тауар жеті кезең бойы сатылымда жоқ;
Ж8 – Тауар сегіз кезең бойы сатылымда жоқ;
Ж9 – Тауар тоғыз кезең бойы сатылымда жоқ.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 10 қа-
занда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15872 
болып енгізілді.


