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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 28 желтоқсан            №521          Астана қаласы

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрінің кейбір бұйрықтарының күші жойылды деп 

тану туралы

«Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы 
27-бабының 1-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. Мыналардың күші жойылды деп танылсын:
1) «Кредиттер бойынша, сондай-ақ технологиялық жабдық жəне ауыл шаруашылығы 

техникасының лизингі бойынша сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет регламентін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрінің 2015 жылғы 9 шілдедегі № 9-1/633 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11876 болып тіркелген, 2015 жылғы 21 тамызда «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған);

2) «Агроөнеркəсіптік кешен субъектілерін қаржылық сауықтыру жөніндегі бағыт шеңберінде 
кредиттік жəне лизингтік міндеттемелер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл 
шаруашылығы министрінің 2016 жылғы 15 қаңтардағы № 12 бұйрығы (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13097 болып тіркелген, 2016 жылғы 5 наурызда 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған).

2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Инвестициялық саясат 
департаменті заңнамада белгіленген тəртіппен:

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

жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесінің ресми жариялау жəне 
Қазақстан 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 баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберілуін;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің интернет-
ресурсында орналастырылуын;

5) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде осы тармақтың 1), 
2), 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтердің 
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Заң қызметі департаментіне 
ұсынылуын қамтамасыз етсін. 

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

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

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – 
Қазақст  ан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрі 

Ө.ШӨКЕЕВ

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 16 қаң-
тарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16230 
болып енгізілді.

 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 12 желтоқсан             №490            Астана қаласы

Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал 
шаруашылығының өнімділігін және өнім сапасын 

арттыруды субсидиялау қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 

орынбасары – Қазақстан Республикасы Ауыл 
шаруашылығы министрінің 2017 жылғы 27 қаңтардағы 

№ 30 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы

бұйырамын:
1. «Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал шаруашылығының өнімділігін жəне 

өнім сапасын арттыруды субсидиялау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 
2017 жылғы 27 қаңтардағы № 30 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 14813 болып тіркелген, 2017 жылғы 23 ақпанда «Егемен Қазақстан» газетінің № 
38 (29019) санында жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал 
шаруашылығының өнімділігін жəне өнім сапасын арттыруды субсидиялау қағидаларында: 

2-тармақ мынадай мазмұндағы 8) тармақшамен толықтырылсын: 
«8) электрондық цифрлық қолтаңба (бұдан əрі - ЭЦҚ) – электрондық цифрлық қолтаңба 

құралдарымен жасалған жəне электрондық құжаттың анықтығын, оның тиесілілігін жəне 
мазмұнының өзгермейтіндігін растайтын электрондық цифрлық нышандар жиынтығы.»;

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«3. Субсидиялауға жататын бағыттар:
1) асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуға:
ірі қара малдың, қойлардың, ешкілердің, маралдардың (бұғылардың) аналық басымен, 

сондай-ақ балараның ұяларымен селекциялық жəне асыл тұқымдық жұмыстар жүргізуге 
жұмсалған шығындарды арзандату;

отандық жəне шетелдік шаруашылықтардан асыл тұқымды ірі қара мал, қой, ешкі, жылқы, 
шошқа, түйе, марал (бұғы) төлін сатып алуға жұмсалған шығындарды арзандату;

отандық жəне шетелдік шаруашылықтардан ет жəне жұмыртқа бағытындағы құстардың 
ата-енелік/ата-тектік нысандағы асыл тұқымды тəуліктік балапанын сатып алуға жұмсалған 
шығындарды арзандату; 

жеке жəне заңды тұлғалардың табынның өсімін молайтуға пайдаланылатын етті, сүтті 
жəне сүтті-етті тұқымдардың асыл тұқымды тұқымдық бұқаларын күтіп-бағуға жұмсалған 
шығындарын арзандату; 

асыл тұқымдық жəне дистрибьютерлік орталықтардың жеке қосалқы шаруашылықтарда 
жəне ауыл шаруашылығы кооперативтерінде, сондай-ақ, қойдың қаракөл тұқымдарын 
өсірумен айналысатын шаруа (фермер) қожалықтарында ірі қара малдың жəне қойдың 
аналық басын қолдан ұрықтандыру бойынша қызметтер көрсетуге жұмсалған шығындарын 
100 %-ға дейін өтеу. 

асыл тұқымдық жəне дистрибьютерлік орталықтардың ауыл шаруашылығы жануарларының 
аналық басын сақтау жəне қолдан ұрықтандыруды ұйымдастыру үшін пайдаланылатын арнайы 
техника мен технологиялық жабдық сатып алуға жұмсалған шығындарын 50 %-ға дейін өтеу;

2) мал шаруашылығының өнiмдiлiгi мен өнiм сапасын арттыруға:
бұқашықтарды бордақылау, қозы етін, шошқа етiн, жылқы етiн, түйе етін, құс етiн (брой-

лер тауығының етін, күрке тауықтың етін, суда жүзетін құс етін), тағамдық жұмыртқа (тауық 
жəне бөдене жұмыртқасы), сүт (сиыр, бие, түйе, ешкі сүті), биязы жүн жəне жартылай биязы 
жүн өндіру құнын арзандату;

құрамажем зауыттары өндірген жəне ауыл шаруашылығы кооперативтеріне өткізілген 
құрамажем құнын арзандату;

ауыл шаруашылығы жануарлары азығына жұмсалған шығындар құнын арзандату;
ірі қара малды союмен жəне етін бастапқы қайта өңдеумен айналысатын ет 

комбинаттарының сиыр етінің құнын арзандату.»;
6-тармақтың 7) жəне 8) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
«7) тауар өндiрушiлер ауыл шаруашылығы кооперативтерін, сондай-ақ, ірі қара малды со-

юмен жəне етін бастапқы қайта өңдеумен айналысатын ет комбинаттарын қоспағанда, басқа 
жеке жəне заңды тұлғалардан одан əрi қайта сату жəне (немесе) қайта өңдеу үшiн сатып 
алған мал шаруашылығы өнімі; 

8) тауар өндірушілер айырбас бойынша, өзара есеп айырысу шотына өткізген немесе ірі 
қара малды союмен жəне етін бастапқы қайта өңдеумен айналысатын ет комбинаттары сатып 
алатын бұрын субсидияланған мал шаруашылығы өнімін қоспағанда, бұрын субсидияланған 
мал шаруашылығы өнімі;»;

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«7. Субсидиялар тауар өндірушілерге, өзге де жеке жəне заңды тұлғаларға бағыттардың 

мынадай басымдықтарына сəйкес төленеді: 
асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуға:
ірі қара малдың жəне қойдың аналық басымен селекциялық жəне асыл тұқымдық 

жұмыстар жүргізу;
асыл тұқымды ірі қара мал жəне қой сатып алу;
асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытудың қалған бағыттары;
мал шаруашылығының өнімділігін жəне өнім сапасын арттыруға:
ауыл шаруашылығы кооперативінің бұқашықтарды бордақылауы жəне сүт өндіруі;
сүт (сиыр, бие, түйе, ешкі сүті) өндірісінің құнын арзандату;
құс еті өндірісінің құнын арзандату;
бұқашықтарды бордақылау құнын арзандату;
қозы еті өндірісінің құнын арзандату;
құрамажем құнын арзандату;
биязы жəне жартылай биязы жүн өндірісінің құнын арзандату;
шошқа еті өндірісінің құнын арзандату;
жылқы еті өндірісінің құнын арзандату;
түйе еті өндірісінің құнын арзандату;
тағамдық жұмыртқа (тауық жəне бөдене жұмыртқасы) өндірісінің құнын арзандату;
ірі қара малды союмен жəне етін бастапқы қайта өңдеумен айналысатын ет комбинатта-

рымен алынатын сиыр етінің құнын арзандату. 
Бір немесе бірнеше бағыт бойынша қаражат қалып қойған жағдайда, субсидиялар субси-

диялау бағыттарының басымдығына сəйкес қайта бөлінеді.
9-тармақ мынадай мазмұндағы 10) тармақшамен толықтырылсын: 
 «10) ірі қара малды союмен жəне етін бастапқы қайта өңдеумен айналысатын ет комби-

наттарында алынған сиыр етінің бір килограмы үшін төленеді.»; 
14, 15 жəне 16-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«14. Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамыту бағыты бойынша тауар өндірушілер 

тиісті негіздердің туындауына қарай, осы Қағидаларға 5-қосымшаға сəйкес нысан бойынша: 
1) қағаз түрінде «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық 

емес акционерлік қоғамы (бұдан əрі – Мемлекеттік корпорация) арқылы;
2) электрондық түрде «электрондық үкіметтің» веб-порталы www.egov.kz (бұдан əрі – пор-

тал) арқылы субсидиялар алуға арналған өтінімдер жолдайды.
Тауар өндірушілер негіздер туындаған сəттен бастап (тауар өндіруші осы Қағидалардың 

өлшемшарттары мен талаптарына сəйкес келген сəттен бастап) он екі айдан аспаған 
өтінімдерді береді.

Мемлекеттік корпорация бір жұмыс күні ішінде өтінімді Бөлімге жолдайды. 
Тауар өндірушінің ЭЦҚ-сы қойылған электрондық өтінім автоматты түрде Бөлімге өңдеу 

үшін жолданады. 
15. Бөлім өтінім түскен күннен бастап екі жұмыс күні ішінде осы Қағидалардың 16-тарма-

ғының 2 абзацында көрсетілмеген бағыттар бойынша өтінімді толтырылған деректердің 
толықтығына тексереді жəне осы Қағидаларға 6-қосымшаға сəйкес 3-нысан бойынша АТЖ 
жəне АЖБ деректеріне салыстырып-тексеруді жүзеге асырады. 

Өтінімді толықтай толтырмау немесе АТЖ жəне АЖБ деректерін салыстырып-тек-
серу нəтижелері бойынша сəйкес келмеу анықталған жағдайда, Бөлім осы Қағидаларға 
5-1-қосымшаның нысанына сəйкес, ескертулерді жою үшін екі күндік мерзімді көрсете отырып, 
өтінімді пысықтау қажеттігі туралы хабарламаны қағаз түрінде Мемлекеттік корпорацияға не-
месе электрондық түрде портал арқылы жолдайды. 

Хабарламада көрсетілген мерзімде пысықталған өтінім қағаз түрінде Мемлекеттік 
корпорацияға немесе электрондық түрде порталға беріледі.

 Мемлекеттік корпорация бір жұмыс күні ішінде өтінімді Бөлімге жолдайды. 
Тауар өндірушінің ЭЦҚ-сы қойылған электрондық өтінім автоматты түрде Бөлімге өңдеу 

үшін жолданады. 
Ескертулерді хабарламада көрсетілген мерзімде пысықтамағанда, Мемлекеттік корпорация 

өтінімді қабылдамайды, сондай-ақ, портал өтінімді қабылдамайды.
Тауар өндірушілер пысықталғаннан кейін өтінімді қайта енгізе алады. 
16. Бөлім құжаттардың толық пакеті түскенен кейін екі жұмыс күні ішінде осы Қағидалардың 

2-қосымшасында көрсетілген өлшемшарттар мен талаптарға сəйкестігін тексеруді жүзеге 
асырады. 

Бұл ретте, асыл тұқымды жануарларды сатып алу, асыл тұқымды ірі қара мал мен қойдың 
аналық басымен селекциялық жəне асыл тұқымдық жұмыс жүргізу, тұқымдық түрленумен 
қамтылған асыл тұқымды ірі қара мал мен қойдың аналық басымен селекциялық жəне асыл 
тұқымдық жұмыс жүргізу жəне өсімді молайту үшін пайдаланылатын етті, сүтті, сүтті-етті 
тұқымдардың асыл тұқымды тұқымдық бұқаларын күтіп-бағу субсидиялау бағыттары бойынша 
құрамында Бөлім маманы бар жұмыс тобы тиісті ауылдық округ əкімдігінің маманы мен вете-
ринар дəрігері жеті жұмыс күні ішінде осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес өлшемшарттар 
мен талаптарға сəйкестігін салыстырып-тексеру үшін шаруашылыққа барады. Жұмыс тобының 
құрамы Бөлім бұйрығымен бекітіледі. 

Шығу нəтижелері бойынша осы Қағидаларға 6-қосымшаға сəйкес 2-нысан бойынша са-
лыстырып-тексеру актісі жасалады, оның түпнұсқасы осы Қағидалардың 28-тармағында 
көрсетілген мерзімдерде Бөлімде сақталады. 

Осы Қағидалардың 2-қосымшасында көрсетілген өлшемшарттар мен талаптарға сəйкес 
келмеу анықталған жағдайда Бөлім көрсетілген мерзім ішінде тауар өндірушіге бас тарту 
себептерін көрсете отырып, Мемлекеттік корпорацияға қағаз түрінде немесе электрондық 
түрде АТЖ арқылы порталға осы Қағидалардың 11-қосымшаның 2-нысаны бойынша хабар-
лама жібереді. 

Тауар өндіруші осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес өлшемшарттар мен талаптарға 
сəйкес келген жағдайда, Бөлім көрсетілген мерзім ішінде өтінімді АТЖ арқылы салыстырып-
тексеру актісінің электрондық көшірмесін қоса бере отырып, Облыс басқармасына, Қала 
басқармасына жолдайды. 

Облыс басқармасы, Қала басқармасы өтінім түскеннен кейін екі жұмыс күні ішінде 
көрсетілетін деректердің толықтығын тексереді жəне сəйкес келген жағдайда, тауар өндірушіге 
осы Қағидаларға 11-қосымшаға сəйкес 2-нысан бойынша АТЖ арқылы өтінімнің мақұлданғаны 
туралы хабарлама жолдайды.

 Құжаттарды Мемлекеттік корпорация арқылы берген жағдайда Облыс басқармасы, 
Қала басқармасы көрсетілген мерзім ішінде өтінімнің мақұлданғаны туралы хабарламаны 
Бөлімге жолдайды. Бөлім бір жұмыс күні ішінде өтінімнің мақұлданғаны туралы хабарламаны 
Мемлекеттік корпорацияға жолдайды. 

Тауар өндіруші Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде, құжаттарды қабылдау күні 
мемлекеттік қызмет көрсету күніне жатпайды, бұл ретте Бөлім мемлекеттік қызмет көрсету 
нəтижесін Мемлекеттік корпорацияға мемлекеттік қызмет көрсету мерзімінің аяқталуына бір 
күн бұрын ұсынады. 

Көрсетілген деректердің толық еместігі жəне салыстырып тексеру актісінің қате жасалғаны 
анықталса, өтінім көрсетілген мерзім ішінде АТЖ арқылы барлық сəйкессіздіктердің уəжді 
негіздемесімен бірге Бөлімге пысықтауға қайтарылады.

Салыстырып тексеру актісі қате жасалуы себебінен қайтарылған жағдайда, Бөлім бір күн 
ішінде Басқармаға АТЖ арқылы пысықталған актіні енгізеді.»; 

21, 22, 23 жəне 24-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«21. Тауар өндірушілер базалық норматив бойынша тұқымдық түрлендірумен қамтылған 

ірі қара малдың аналық басымен селекциялық жəне асыл тұқымдық жұмыс жүргізуге 
субсидия алу үшін ағымдағы жылдың 1 қыркүйегіне дейінгі мерзімде осы Қағидаларға 
2-қосымшада көрсетілген өлшемшарттар мен талаптарға сəйкестікті қамтамасыз етеді жəне 
осы Қағидалардың 14-тармағында айқындалған мерзімдерде Мемлекеттік корпорациясы не-
месе портал арқылы өтінім береді. 

Қосымша норматив бойынша ірі қара малдың асыл тұқымды аналық басымен жəне 
тұқымдық түрлендірумен қамтылған ірі қара малдың аналық басымен селекциялық жəне 
асыл тұқымдық жұмыс жүргізуге субсидия алуға арналған өтінімдер күнтізбелік жылда бір рет, 
бірақ ағымдағы жылдың 20 қарашасынан кешіктірілмей беріледі. Бұзаулардың шығу пайызы 
мынадай формуламен есептеледі:

В=Т/К*100, мұнда:
В – өтінім берген күнге төлдердің шығу пайызы;
Т – өтінім берген күнге дейінгі соңғы он екі ай ішінде соңғы төлдегенде сиырлардан (сиыр 

– төлдеген аналық бас немесе 36 айдан үлкен аналық бас) алынған бұзаулардың саны;
К – өтінім берген күнге сиырлардың (сиыр – төлдеген аналық бас немесе 36 айдан үлкен 

аналық бас) саны. 
Тауар өндірушілер қойлардың аналық басымен селекциялық жəне асыл тұқымдық 

жұмыс жүргізуге субсидиялар алу үшін ағымдағы жылдың 1 қазанына дейін осы Қағидаларға 
2-қосымшада көрсетілген өлшемшарттар мен талаптарға сəйкестікті қамтамасыз етеді жəне 
осы Қағидалардың 14-тармағында айқындалған мерзімдерде Мемлекеттік корпорация немесе 
портал арқылы өтінім береді. 

Тауар өндіруші асыл тұқымды ірі қара малды төлемін кейінге қалдыра отырып (ішінара 
төлей отырып), кредитке немесе лизингке сатып алған жағдайда, бюджеттік қаражатты 
өтінімде көрсетілетін сатушының, кредит берушінің немесе лизинг берушінің есебіне аударуға 
жол беріледі. 

Жеке жəне заңды тұлғалар табынның өсімін молайту үшін асыл тұқымды тұқымдық 
бұқаларды күтіп-бағуға субсидиялар алу үшін ағымдағы жылдың 1 қыркүйегіне дейін осы 
Қағидаларға 2-қосымшада көрсетілген өлшемшарттар мен талаптарға сəйкестікті қамтамасыз 
етеді жəне осы Қағидалардың 14-тармағында айқындалған мерзімдерде Мемлекеттік корпо-
рация немесе портал арқылы өтінім береді.

22. Тауар өндірушілер мал шаруашылығының өнімділігін жəне өнім сапасын арттыру бағыты 
бойынша осы Қағидаларға 5-қосымшаға сəйкес нысан бойынша:

1) Мемлекеттік корпорация арқылы қағаз түрінде; 
2) портал арқылы электрондық түрде өтінімдер ұсынады.
23. Субсидиялар алудың ашықтығын қамтамасыз ету мақсатында құс фабрикаларының/100 

мал орнынан басталатын бордақылау алаңдарының/шошқа өсіруші кəсіпорындардың/ірі 
қара малды союмен жəне етін бастапқы қайта өңдеумен айналысатын ет комбинаттарының 
тізбесі (бұдан əрі – Тізбе) жəне олардың өлшемшарттар мен талаптарға сəйкестігі облыстар, 
Астана мен Алматы қалалары деңгейінде «Атамекен» Қазақстан Республикасының Ұлттық 
кəсіпкерлер палатасының (бұдан əрі – «Атамекен» ҚР ҰКП) өңірлік кəсіпкерлер палаталары 
құратын, құрамында «Атамекен» ҚР ҰКП-да аккредиттелген қоғамдық салалық одақтар мен 
қауымдастықтар өкілдері жəне Бөлім маманы бар арнайы комиссияның осы Қағидаларға 
6-қосымшаға сəйкес 1-нысан бойынша қорытындысы негізінде жылына бір рет айқындалады, 
ол Облыс басқармасы мен Бөлімге жолданады.

24. Арнайы комиссия осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес құс фабрикаларының/100 
мал орнынан басталатын бордақылау алаңдарының/шошқа өсіруші кəсіпорындардың/ірі қара 
малды союмен жəне етін бастапқы қайта өңдеумен айналысатын ет комбинаттарының тиісті 
инфрақұрылымының бар-жоғын тексереді. 

Жыл ішінде Тізбені өзгертуге жол беріледі. Бұл ретте, құс фабрикалары мен шошқа өсіруші 
шаруашылықтар үшін арнайы комиссияның қорытындысына қоса берілетін өнім өндірудің 
технологиялық картасы жасалады. 

Тауар өндірушілердің өлшемшарттар мен талаптарға сəйкестігін айқындау бес жұмыс күні 
ішінде өтеусіз негізде «Атамекен» ҚР ҰКП-ның өңірлік кəсіпкерлер палатасына тауар өндірушінің 
жазбаша хабарламасы негізінде жүзеге асырылады. 

Құрамажем құнын субсидиялау құрамажем кəсіпорындарына бекітілген ауыл шаруашылығы 
кооперативтері тізімінен ауыл шаруашылығы кооперативтеріне арзандатылған баға бойын-
ша нақты өткізілген құрамажем көлемі үшін жүзеге асырылады. Ағымдағы жылдың 1 на-
урызына дейін Бөлім осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес өлшемшарттар мен талаптарды 
ескере отырып, субсидиялауға жататын ауыл шаруашылығы кооперативтері тізімін бекітеді 
жəне ауыл шаруашылығы жануарлары түрлері (кооператив мүшелерінің ИСЖ-да тіркелген) 
бойынша жылдық қажеттілік нормалары негізінде олардың құрамажемге жылдық қажеттілігі 
көлемдерін айқындайды. 

Бекітілген ауыл шаруашылығы кооперативтері тізімі тоқсан сайынғы негізде қайта қаралуы 
мүмкін. Бекітілген ауыл шаруашылығы кооперативтері тізімі Облыс басқармасына жолданады 
жəне аудан, облыстық маңызы бар қала əкімдігінің сайтында жарияланады.

Субсидиялауға бір килограмы 40 теңгеден аспайтын арзандатылған бағамен өткізілген 
құрамажем жатады.

Құрамажем зауыты құрамажем бекітілген Тізбедегі ауыл шаруашылығы кооперативтеріне 
өткізілген жағдайда, оның өткізілген көлемі үшін өтінім береді.»;

26 жəне 27-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«26. Бөлім өтінім беруге негіз пайда болған сəттен бастап (өткізілген өнім үшін ақы төленген 

сəттен бастап) үш айдан аспаған өтінімдерді қабылдайды.
27. Бөлім өтінімді алған сəттен бастап бес жұмыс күні ішінде тауар өндірушінің өтінімін осы 

Қағидалардың 6, 7, 8-тармақтарында көрсетілген талаптарға сəйкестігі тұрғысынан тексереді.
Бөлім бұқашықтарды бордақылау, қозы еті, жылқы еті, түйе еті, шошқа еті құнын арзан-

датуды субсидиялау бағыттары бойынша салыстырып тексеру жүргізу үшін ветеринариялық 
ұйымнан осы Қағидаларға 10-қосымшаға сəйкес нысан бойынша бір мал иесінің тіркелген/
шығып кеткен (АЖБ-дан) жануарлары бойынша ақпарат алады. 

Бөлім мал шаруашылығы өнімін субсидиялауға өтінім берген тауар өндірушілерді, оларда 
болған жағдайда, ауданның, республикалық жəне облыстық маңызы бар қалалардың ветери-
нария бөлімі ұсынған, ауыл шаруашылығы жануарларының тиісті түрлері бойынша аса қауіпті 
жəне инфекциялық аурулар бойынша карантиндiк iс-шаралар қолданылған тауар өндірушілер 
тізімімен салыстырып тексеруді жүзеге асырады.

Бөлім көрсетілген мерзім ішінде тауар өндірушінің қызмет орнына осы Қағидаларға 
3-қосымшада көрсетілген өлшемшарттар мен талаптарға сəйкестікті айқындау жəне зоотехни-
калық есепке алудың бастапқы құжаттарына (малдың қозғалысы туралы есепті, өнім өндіру 
журналын қоса алғанда) салыстырып тексеру жүргізу үшін мынадай жағдайларда барады: 

1) жекелеген бағыт бойынша өтінімді алғаш рет беру;
2) алдыңғы өтініммен салыстырғанда, өндіріс деңгейінің/кəсіпорын қуатының ұлғаюына 

байланысты субсидиялау нормативінің артуы; 
3) жекелеген бағыт бойынша өтінім берілген көлемдердің өткен айдың өтінімінен жиырма 

пайыздан астам асып кетуі.
Осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес өлшемшарттар мен талаптарға, осы Қағидалардың 

6, 7, 8-тармақтарында көрсетілген шарттарға сəйкес келмеу анықталған жағдайда, өтінім 
көрсетілген мерзім ішінде барлық сəйкессіздіктердің уəжді негіздемесі бар Мемлекеттік кор-
порация жəне портал арқылы ілеспе хатпен тауар өндірушіге қайтарылады. 

Тауар өндірушілер түзетілген сəйкессіздіктерді ескере отырып, өтінімді қайта енгізе алады.»;
32-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«32. Облыс басқармасы облыс, қала бойынша жиынтық акт бекітілген күннен кейін үш 

жұмыс күні ішінде Бөлімге осы Қағидаларға 11-қосымшаға сəйкес 1-нысан бойынша мал 
шаруашылығының өнімділігін жəне өнім сапасын арттыруға арналған бағыттар бойынша та-
уар өндірушілердің өтінімдерін қарастыру қорытындылары жөніндегі ақпаратты жолдайды. 

Бөлім алынған ақпарат бойынша кейіннен тауар өндірушіге (өтінім берушіге) Мемлекеттік 
корпорация немесе портал арқылы беру үшін қарау нəтижелерін қысқаша сипаттай отырып, 
əр тауар өндіруші (өтінім беруші) бойынша жеке-жеке осы Қағидаларға 11-қосымшаға сəйкес 
2-нысан бойынша өтінімді қарау нəтижелері туралы хабарлама қалыптастырады.». 

көрсетілген Қағидаларға 1 жəне 3-қосымшалар осы бұйрыққа 1 жəне 2-қосымша ларға 
сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;

көрсетілген Қағидаларға 5-қосымшаның 4-нысаны осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес 
жаңа редакцияда жазылсын;

осы бұйрықтың 4-қосымшасына сəйкес көрсетілген Қағидаларға 5-1-қосымшасымен 
толықтыру;

көрсетілген Қағидаларға 11-қосымша осы бұйрыққа 5-қосымшаға сəйкес жаңа редакция-
да жазылсын;

2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Мал шаруашылығы 
департаменті заңнамада белгіленген тəртіппен:

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

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

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

4) осы бұйрықтың ол ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ауыл 
шаруашылығы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын; 

5) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2), 
3) жəне 4) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтердің 
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Құқықтық қамтамасыз ету 
департаментіне ұсынылуын қамтамасыз етсін. 

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

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

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары –
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрі 

А.МЫРЗАХМЕТОВ

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Ақпарат жəне коммуникациялар Қаржы министрі 
министрі ________ Д.Абаев  _______________Б.Сұлтанов
2017 жылғы 12 желтоқсан  2017 жылғы 12 желтоқсан

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика
министрі _______________Т.Сүлейменов
2017 жылғы 12 желтоқсан

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – 
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2017 жылғы 12 

желтоқсандағы № 490 бұйрығына 1-қосымша

Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал шаруашылығының 
өнімділігін жəне өнім сапасын арттыруды субсидиялау қағидаларына 

1-қосымша
Субсидиялар нормативтері

№ Субсидиялау бағыты Өлшем 
бірлігі

1 бірлікке 
арналған 

субсидиялар 
нормативтері, 

теңге
Етті мал шаруашылығы

1. Асыл тұқымдық жəне селекциялық жұмыс жүргізу
1.1 Тауарлы аналық бас
1) Базалық норматив бас 10 000
2) Қосымша норматив:

80%-дан бастап (қоса алғанда) төл беру шығымы бас 8 000
60%-дан бастап (қоса алғанда) төл беру шығымы бас 6 000

1.2 Асыл тұқымды аналық бас
1) Базалық норматив бас 1  0 000
2) Қосымша норматив:

80%-дан бастап (қоса алғанда) төл беру шығымы бас 20 000
70%-дан бастап (қоса алғанда) төл беру шығымы бас 15 000

2. Асыл тұқымды ірі қара мал сатып алу* бас 150 000
2.1. Ірі қара малды союмен жəне етін бастапқы қайта өңдеумен 

айналысатын ет комбинаттарының сиыр еті өндірісінің 
құнын арзандату

килограмм 175

Сүтті жəне сүтті-етті мал шаруашылығы
1. Селекциялық жəне асыл тұқымдық жұмыс жүргізу
1.1 Асыл тұқымды аналық бас 
1) Базалық норматив бас 10 000
2) Қосымша норматив

70%-дан бастап (қоса алғанда) төл беру шығымы бас 20 000
60%-дан бастап (қоса алғанда) төл беру шығымы бас 15 000

2. Асыл тұқымды ірі қара мал сатып алу*
1) отандық шаруашылықтардың асыл тұқымды ірі қара малы бас 170 000
2) импортталған асыл тұқымды ірі қара мал

Аустралия, АҚШ жəне Канада елдерінен бас 225 000
Еуропа жəне ТМД елдерінен бас 150 000

3. Сүт өндіру мен дайындауды ң құнын арзандату**: 
1) бағымдағы мал басы 400 бастан басталатын шаруашылық килограмм 25
2) бағымдағы мал басы 50 бастан басталатын шаруашылық килограмм 15
3) ауыл шаруашылығы кооперативтері килограмм 10

Мал шаруашылығы
1. 100 бастан бастап тірі салмақтағы бұқашықтарды бордақылау шығындарын арзан-

дату:
1) 400-ден 450 килограмға дейін бас 45 000
2) 451-ден 500 килограмға дейін 60 000
3) 501-ден 550 килограмға дейін 65 000
4) 551-ден 600 килограмға дейін жəне одан жоғары 75 000
2. Ауыл шаруашылығы кооперативтері үшін бұқашықтарды 

бордақылау шығындарын арзандату
бас 20 000

3.
Жеке қосалқы шаруашылықтарда жəне ауыл 
шаруашылығы кооперативтерінде сондай-ақ, қойдың 
қаракөл тұқымдарын өсірумен айналысатын шаруа (фер-
мер) қожалықтарында ірі қара малдың аналық басын 
қолдан ұрықтандыруды ұйымдастыру

бас ****

4. Асыл тұқымдық жəне дистрибьютерлік орталықтар сатып 
алған ауыл шаруашылығы жануарларының аналық ба-
сын қолдан ұрықтандыруды жүргізу үшін пайдаланылатын 
арнайы техника мен технологиялық жабдықтың құнын 
арзандату

бірлік ****

5. Қоғамдық жəне тауарлы табындарда етті, сүтті жəне сүтті-
етті тұқымдардың асыл тұқымды тұқымдық бұқаларын 
күтіп-бағу 

бас 100 000

Етті құс шаруашылығы
1. Отандық жəне шетелдік шаруашылықтардан ата-енелік/

ата-тектік нысандағы етті бағыттағы асыл тұқымды 
тəуліктік балапан сатып алу

голова 600

2. Құс (бройлер) етін өндіру құнын арзандату **
1) 15 000 тоннадан басталатын нақты өндіріс***** килограмм 80
2) 10 000 тоннадан басталатын нақты өндіріс***** килограмм 70
3) 5 000 тоннадан басталатын нақты өндіріс***** килограмм 60
4) 1000 тоннадан басталатын нақты өндіріс ***** килограмм 50
3. Күрке тауық етін өндіру құнын арзандату***** килограмм 200
4. Нақты өндірісі 20 тоннадан басталатын құс (суда жүзетін 

құс жəне бройлер) етін өндіру құнын арзандату*****
килограмм 40

Жұмыртқалы құс шаруашылығы
1. Отандық жəне шетелдік шаруашылықтардан ата-енелік/

ата-тектік нысандағы жұмыртқа бағытындағы асыл 
тұқымды тəуліктік балапан сатып алу

бас 400

2. Тағамдық жұмыртқа өндіру құнын арзандату*****
1) 200 млн. данадан басталатын нақты өндіріс дана 3
2) 150 млн. данадан басталатын нақты өндіріс дана 2,7
3) 100 млн. данадан басталатын нақты өндіріс дана 2,5
4) 50 млн. данадан басталатын нақты өндіріс дана 2,2
5) 20 млн. данадан басталатын нақты өндіріс дана 2
3. Бөдене жұмыртқаларын өндіру құнын арзандату дана ****

Шошқа шаруашылығы
1. Асыл тұқымды шошқалар сатып алу* бас 75 000
2. Шошқа етін өндіру құнын арзандату***
1) нақты бордақыланғаны 3 000 бастан бастап килограмм 100
2) нақты бордақыланғаны 2 000 бастан бастап килограмм 85
3) нақты бордақыланғаны 1 000 бастан бастап килограмм 70
4) нақты бордақыланғаны 500 бастан бастап килограмм 55

Қой шаруашылығы
1. Жеке қосалқы шаруашылықтарда, ауыл шаруашылығы 

кооперативтерінде, сондай-ақ, қойдың қаракөл 
тұқымдарын өсірумен айналысатын шаруа (фермер) 
қожалықтарында қойлардың аналық басын қолдан 
ұрықтандыруды ұйымдастыру

бас ****

2. Асыл тұқымдық жəне дистрибьютерлік орталықтар сатып 
алған, ауыл шаруашылығы жануарларының аналық ба-
сын қолдан ұрықтандыруды жүргізу үшін пайдаланылатын 
арнайы техника мен технологиялық жабдықтың құнын 
арзандату

бірлік ****

3. Селекциялық жəне асыл тұқымдық жұмыс жүргізу

1) асыл тұқымды қойлардың аналық басы бас 2 500
2) тауарлы қойлардың аналық басы бас 1 500
4. Асыл тұқымды қойлар сатып алу*
1) тұсақтар бас 8 000
2) тұқымдық қошқарлар бас 20 000
3) асыл тұқымдық орталықтарға арналған тұқымдық 

қошқарлар 
бас 30 000

5. Қозы етін өндіру құнын арзандату** бас 1 500
6. Қайта өңдеуге өткізілген биязы жəне жартылай биязы жүн өндіру құнын арзандату*****
1) сапасы 60-тан басталатын жүн килограмм 150
2) сапасы 50-ден басталатын жүн килограмм 100

Жылқы шаруашылығы
1. Асыл тұқымды айғырлар сатып алу* бас 100 000
2. Асыл тұқымды аналық бас сатып алу* бас 40 000
3. Бие сүтін өндіру жəне қайта өңдеу құнын арзандату, оның 

ішінде ауыл шаруашылығы кооперативтері үшін
килограмм ****

4. Жылқы етін өндіру құнын арзандату килограмм ****
Түйе шаруашылығы

1. Асыл тұқымды тұқымдық түйелер сатып алу* бас 100 000
2. Асыл тұқымды аналық бас сатып алу* бас 40 000 
3. Түйе сүтін өндіру жəне қайта өңдеу құнын арзандату, 

оның ішінде ауыл шаруашылығы кооперативтері үшін
килограмм ****

4. Түйе етін өндіру құнын арзандату килограмм ****
Марал шаруашылығы (бұғы шаруашылығы)

1. Асыл тұқымды жануарлар сатып алу бас ****
2. Аналық баспен селекциялық жəне асыл тұқымдық жұмыс 

жүргізу
бас ****

Ешкі шаруашылығы
1. Асыл тұқымды мал сатып алу бас ****
2. Асыл тұқымды ешкілердің аналық басымен селекциялық 

жəне асыл тұқымдық жұмыс жүргізу
бас ****

3. Ешкі сүтін өндіру жəне қайта өңдеу құнын арзандату, оның 
ішінде ауыл шаруашылығы кооперативтері үшін

килограмм ****

Балара шаруашылығы
1. Балара ұясымен селекциялық жəне асыл тұқымдық 

жұмыс жүргізу
балара 
ұясы

****

Азық өндіру 
1. Мал шаруашылығы өнімін өндірумен айналысатын ауыл 

шаруашылығы кооперативтері үшін құрамажем зауыттары 
өткізген құрамажем құнын арзандату 

тонна 20 000

2. Ауыл шаруашылығы жануарлары азықтарына арналған 
шығындар құнын арзандату******

бас ****

 Ескертпе:
* - асыл тұқымды жануарларды сатып алу бекітілген нормативке дейін, бірақ оны сатып 

алу құнының 50%-ынан аспайтын мөлшерде субсидияланады;
** - осы Қағидаларға 5-тармаққа сəйкес Министрлікпен келісу бойынша белгіленген нор-

мативтен жергілікті бюджеттен жəне/немесе басқа бюджеттік бағдарламалардан бөлінген 
кезде қосымша бюджеттік қаражат бөлінгенде субсидиялау нормативін ұлғайту 50% -ға дейін 
рұқсат етіледі;

*** - союға жіберілген жануарлардың нақты саны АЖС базасынан соңғы 12 ай үшін 
үзінді-көшірме негізінде айқындалады (пайдалануға жаңа енгізілген бордақылау алаңдарын 
қоспағанда); 

**** - субсидиялар нормативі мен өлшемшарттары мен талаптары осы Қағидалардың 
5-тармағына сəйкес Министрлікпен келісім бойынша облыс, Астана жəне Алматы қалалары 
əкімдігінің қаулысымен, бірақ, қолдан ұрықтандыруды жəне сүтті бағыттағы асыл тұқымды ірі 
қара малды жыл бойы қорада күтіп-баққан жағдайда, азыққа жұмсалған шығындар құнын ар-
зандатуды қоспағанда, шығындардың 50%-ынан аспайтын мөлшерде бекітіледі; 

***** - ауыл шаруашылығы өнімнің нақты өндірісі өткен жылдың 24-сх нысаны бойынша 
өткен жылдың жылдық статистикалық деректерімен айқындалады;

****** - субсидиялар нормативі Министрлік ұсынған ауыл шаруашылығы жануарларының 
бір басына арналған тікелей өндірістік шығындар нормативтері негізінде айқындалады.

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – 
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2017 жылғы 12 

желтоқсандағы № 490 бұйрығына 2-қосымша

Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал шаруашылығының 
өнімділігін жəне өнім сапасын арттыруды субсидиялау қағидаларына 

3-қосымша

Мал шаруашылығының өнiмдiлiгiн жəне өнім сапасын арттыруға арналған 
субсидиялар беруге үміткер ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерге, жеке жəне 

заңды тұлғаларға қойылатын өлшемшарттар мен талаптар
№ Субсидиялау 

бағыты
Параметр-лері Өлшемшарттар мен талаптар

1 Бұқашықтарды 
бордақылау 
шығындарын 
арзандату

1000 бастан ба-
сталатын нақты 
бордақылау*

1. Жануарлардың бірдейлендіру нөмірлерінің бо-
луы жəне бордақылаудағы бұқашықтар басының 
АЖБ мен АТЖ-да тіркелуі.
2. Бұқашықтардың тiрiдей салмағы кемінде 400 
килограмм**.
3. Əр бұқашықты бордақылау мерзімі кемінде 100 
күн (бордақылау мерзімі бұқашықтың АЖБ жүйесі 
арқылы бордақылау алаңына қойылған мерзімнен 
бұқашықты бордақылау алаңына қабылдау-
беру актісінің күнінен бұқашықтарды сою актісіне 
дейін саналады), малды бордақылау жөніндегі 
көрсетілетін қызметті жүзеге асыру кезінде 
бордақылау мерзімі бұқашықты бордақылау 
алаңына қойған мерзімнен (бордақылау қызметін 
көрсететін шарт бойынша бұқашықтарды 
бордақылау алаңына қабылдау-тапсыру актісінің 
күнімен расталады) құқық меншігінен тыс байла-
ныссыз жəне бұқашықты бордақылау алаңынан 
басқа жерге ауыстырусыз бұқашықтарды сою 
актісіне дейін есептеледі. 
4. Ветеринариялық, ветеринариялық-
санитариялық iс-шараларды ұйымдастыру мен 
жүзеге асыру жəне зоотехникалық есепке алу-
ды жүргізу.
5. Етті бағыттағы ірі қара мал кəсіпорның 
технологиялық жобалаудың ұсынылған нормала-
рына сəйкес келетін дамыған инфрақұрылымы 
бар, ірі қара малды бордақылауға арналған 
мамандандырылғаналаң:
-кіреберістегі дезинфекциялық тосқауыл;
-карантиндік алаң;
-жануарларды күтiп-бағуға арналған алаңдар;
- желден қорғаныс (оңтүстік өңірлер үшін міндетті 
емес);
- науалар мен астаулар алдында қатты төсем;
-науалар жəне/немесе азық үстелі;
-сумен жабдықтау көзі мен жүйесі;
-жылытқышы бар астаулар (оңтүстік өңірлер үшін 
міндетті емес);
- көң сақтау қоймасы жəне қар суын жинауға 
арналған мүйіс;
-азық дайындау (дəн уатқыш/жаныштағыш неме-
се құрама жем цехі) жəне азық тарату техникасы/
жабдығы; 
- азықтарға арналған сақтау қоймасы;
- ветеринариялық пункт, ІҚМ-ға арналған тара-
зылары бар өткелек пен бекіткіш, жануарларды 
түсіру мен тиеуге арналған басқыш;
-қажетті азық көлемінің болуы жəне 
бұқашықтарды астықпен бордақылауға арналған 
рационныңсақталуы.

100 бастан ба-
сталатын нақты 
бордақылау*

1. Жануарлардың бірдейлендіру нөмірлерінің бо-
луы жəне бордақылаудағы бұқашық бастарының 
АЖБ-да тіркелуі.
2. Сойысқа өткізу сəтінде бұқашықтардың тiрiдей/
сойыс салмағы кемінде 400 килограмм/200 ки-
лограмм**.
3. Əр бұқашықты бордақылау мерзімі кемінде 
100 күн (бордақылау мерзімі бұқашық АТЖ 
жүйесі арқылы бордақылау алаңына қойылған 
мерзімнен, бұқашықтарды бордақылау алаңына 
қабылдау-беру актісінің күнінен бұқашықтарды 
сою актісіне дейін саналады).
4. Ветеринариялық, ветеринариялық-
санитариялық iс-шараларды ұйымдастырумен 
жүзеге асыру жəне зоотехникалық есепке алу-
ды жүргізу.
5. Бір реттік бордақыланатын ірі қара мал-
ды бордақылауға арналған жəне мынадай 
инфрақұрылымы бар алаң:
Жануарларды күтiп-бағуға арналған алаңдар;
Азық дайындау (дəнуатқыш/жаныштағыш немесе 
құрама жем цехі) жəне азық тарату техникасы /
жабдығы; 
Жануарларды түсірумен тиеуге арналған басқыш.

Ауыл 
шаруашылығы 
кооперативі

1. Жануарлардың бірдейлендіру нөмірлерінің 
болуы жəне бордақылаудағы мал басының (коо-
ператив мүшелерінің) АЖБ-да тіркелуі.
2. Сойысқа өткізу сəтінде бұқашықтардың тiрiдей/
сойыс салмағы кемінде 350 килограмм/170 кило-
грамм** жəне бордақылау алаңдарына өткізгенде 
бұқашықтардың тірідей салмағы кемінде 250 
килограмм;
3. Ветеринариялық, ветеринариялық-
санитариялық iс-шараларды ұйымдастыру мен 
жүзеге асыру жəне зоотехникалық есепке алу-
ды жүргізу;
4. Кооператив мүшелерінің саны кеміндежиырма; 
5. Келесі шарттардың біреуін орындау:
5.1 ет өндіруші кəсіпорынға өткізу;
5.2 Есепке алу нөмірі бар өзінің немесе коопе-
ратив мүшелерінің біріне (қызметтер көрсетуге 
арналған шарт жасасумен) тиесілі сою пунктінде 
(тоңазытқыш қондырғысы жəне ветеринариялық-
санитариялық зертханасы бар) немесе сою 
алаңында (тоңазытқыш жабдығы бар) сою;
5.3 бұқашықтарды 1000 мал орнынан 
басталатынбордақылау алаңына өткізу.

2. Қозы етін 
өндіруді арзан-
дату

1. Жануарлардың бірдейлендіру нөмірлерінің бо-
луы жəне қозыбасының АЖБ-да тіркелуі.
2. Қозыны өткізу кезіндегі жасы он екі айдан аспа-
уы керек.
3. Ветеринариялық, ветеринариялық-
санитариялық iс-шараларды ұйымдастырумен 
жүзеге асыру жəне зоотехникалық есепке алу-
ды жүргізу.

3. Жылқы етін 
өндіруді арзан-
дату

Жылқының 
кемінде 75 
аналық басы бар 
шаруашылық

1. Жануарлардың бірдейлендіру нөмірлерінің бо-
луы жəне мал басының АЖБ-да тіркелуі.
2. Жылқылардың (союға өткізілетін) тiрiдей 
салмағы кемінде 350 килограмм болуытиіс**.
3. Ветеринариялық, ветеринариялық-
санитариялық iс-шараларды ұйымдастыру мен 
жүзеге асыру жəне зоотехникалық есепке алу-
ды жүргізу.

4. Түйе етін 
өндіруді арзан-
дату

Түйенің кемінде 
75 аналық басы 
бар шаруашылық

1. Жануарлардың бірдейлендіру нөмірлерінің бо-
луы жəне мал басының АЖБ-да тіркелуі.
2. Түйелердің (союға өткізілетін) тiрiдей салмағы 
кемінде 350 килограмм болуы тиіс**.
3. Ветеринариялық, ветеринариялық-
санитариялық iс-шараларды ұйымдастыру мен 
жүзеге асыру жəне зоотехникалық есепке алу-
ды жүргізу.

5. Шошқа етін 
өндіруді арзан-
дату

500 бастан ба-
стап нақты 
бордақыланатын 
шошқа кешені

1. Жануарлардың бірдейлендіру нөмірлерінің бо-
луы жəне мал басының АЖБ-да тіркелуі.
2. Шошқалардың сойысқа өткізу сəтіндегі тiрiдей 
салмағы кемінде 100 килограмм**.
3. Ветеринариялық, ветеринариялық-
санитариялық iс-шараларды ұйымдастыру мен 
жүзеге асыру жəне зоотехникалық есепке алу-
ды жүргізу.
4.Мыналардың: 
- шошқа басының (толықтыратын төл жəне 
мегежін);
- өнеркəсіптік алаңды (азық тарату, суару желісі 
жəне микроклимат) автоматтандырудың; - сою 
жабдығы;
- құрама жем цехінің; 
- таразы құрылғысының болуы.

6. Құс (бройлер, 
күрке тауық, 
суда жүзетін) 
етін өндіруді 
арзандату

Жылына құс 
(бройлер, күрке 
тауық) етін 1000 
тоннадан бастап 
нақты өндіру
***

1. Мынадай инфрақұрылымы бар құсфабрикасы:
- құсты жыл бойы күтіп-бағу үшін технологиялық 
жағдайдың болуы;
- құсты торда немесе еденде күтіп-бағуға 
арналған технологиялық жабдықтың болуы;
-құс сою жөніндегі желінің (сою цехі) болуы;
2. Аталған сертификаттардың (ИСО, ХАССП 
тамақ қауiпсiздiгі жүйесi) бiрiнiң болуы.
3. Ветеринариялық, ветеринариялық-санитария-
лық iс-шараларды ұйымдастырумен жүзеге асыру 
жəне зоотехникалық есепке алуды жүргізу.

Жылына құс (суда 
жүзетін, бройлер) 
етін 20 тоннадан 
бастап нақты 
өндіру***

1. Құстарды күтіп-бағуға арналған жайдың болуы.
2. Өнеркəсіптік союды жүзеге асыру.
3. Ветеринариялық, ветеринариялық-
санитариялық iс-шараларды ұйымдастыру жəне 
жүзеге асыру.

7. Тағамдық 
жұмыртқа 
өндіруді арзан-
дату

Жылына 20 млн. 
жұмыртқадан 
бастап нақты 
өндіру***

1. Мынадай инфрақұрылымы бар құсфабрикасы:
- құсты жыл бойы күтіп-бағу үшін технологиялық 
жағдайдың болуы;
- құсты торда немесе еденде күтіп- бағуға 
арналған технологиялық жабдықтың болуы; 
- жұмыртқаны сұрыптауға арналған автоматты 
машинаның болуы****;
2. Аталған сертификаттардың (ИСО, ХАССП 
тамақ қауiпсiздiгі жүйесi) бiрiнiң болуы.
3. Ветеринариялық, ветеринариялық-санитария-
лық iс-шараларды ұйымдастырумен жүзеге асыру 
жəне зоотехникалық есепке алуды жүргізу.

Жылына 1000 
данадан ба-
стап бөдене 
жұмыртқасын 
нақты өндіру***

1. Құстарды күтіп-бағуға арналған торлы жабдығы 
бар жайдың болуы.
2. Ветеринариялық, ветеринариялық-
санитариялық iс-шараларды ұйымдастыру жəне 
жүзеге асыру.

8. Сүт өндіруді 
арзандату

Кемінде 400 бас 
бағымдағы сауын 
сиыры бар сүтті-
тауарлы ферма 

1. Жануарлардың мал басының бірдейлендіру нө-
мірлерінің болуы жəне АТЖ мен АЖБ-да тіркелуі.
2. Ветеринариялық, ветеринариялық-
санитариялық iс-шараларды ұйымдастыру мен 
жүзеге асыру жəне зоотехникалық есепке алу-
ды жүргізу.
3. Тиiстi инфрақұрылымы, механикаландырылған 
сауу, көң шығару жəне азық тарату, автосуару 
мүмкіндігі мен азық цехі бар сүт кешенiнiң болуы.

Кемінде 50 бас 
бағымдағы сауын 
сиыры бар сүтті-
тауарлы ферма

1. Жануарлардың бірдейлендіру нөмірлерінің бо-
луы жəне мал басының АТЖ мен АЖБ-да тіркелуі.
2. Ветеринариялық, ветеринариялық-санитария-
лық iс-шараларды ұйымдастыру мен жүзеге асы-
ру жəне зоотехникалық есепке алуды жүргізу.
3. Тасымалды сауу қондырғыларын қоса алғанда, 
машинамен сауудың болуы.

Ауыл 
шаруашылығы 
кооперативі

1.Ветеринариялық, ветеринариялық-
санитариялық iс-шараларды ұйымдастыру жəне 
іске асыру.
2. Кооператив мүшелерінің саны кемінде 20.
3. Өзінің сүтқабылдау пунктінің болуы.
4. Сүтті қайта өндеуші (оның ішінде меншікті) 
кəсіпорынға өткізілген жəне дайындалған сүт 
субсидиялауға жатады.
5. аналық басты қолдан ұрықтандыруды 
ұйымдастыру (қолдан ұрықтандыру бойынша 
қызмет көрсету шартпен расталады) немесе 
асылтұқымды тұқымдық бұқашықтарды табында 
қолдану (шағылыстыру контингентінің отыз басы-
на кемінде бір тұқымдық қошқар) 2018 жылдың 1 
қаңтарынан аналық басты қолдан ұрықтандыруды 
ұйымдастыру (қолдан ұрықтандыру бойынша 
қызмет көрсетуге шартпен расталады) жəне сүтті, 
сүтті-етті тұқымды асыл тұқымдық тұқымдық 
бұқаларды қолдану (шағылыстыру контингентінің 
отыз басына кемінде бір тұқымдық қошқар).

9. Бие/түйе/ешкі 
сүтін өндіруді 
арзандату*****

1. Жануарлардың бірдейлендіру нөмірлерінің 
болуы жəне мал басының АЖБ-да тіркелуі, 
ауылшаруашылығы кооперативтерінен басқа.
2. Сүтті қайтаөңдеуші кəсіпорынға немесе есептік 
нөмірі бар сүтті қайта өңдеу жөніндегі цехқа 
өткізу.
3.Ветеринариялық, ветеринариялық-
санитариялық iс-шараларды ұйымдастыру жəне 
жүзеге асыру.

10. Биязы жəне 
жартылай бия-
зы жүн
өндіруді арзан-
дату

1.Қойларды қырқуға, жүнді сұрыптауға жəне 
дайындауға арналған қора-жайлардың болуы.
2. Жүннiң сапасы кемінде 50******.
3. Биязы жəне жартылай биязы жүндi бастапқы 
қайта өңдеуші кəсiпорынға өткiзу.

11. Құрама жем
құнын арзан-
дату

1. Есептік нөмірі бар құрама жем зауыты.
2. Құрама жем сапасын растаудың зертханалық 
талдауының болуы.
3. Кемінде 20 мүшесі бар ауылшаруашылығы коо-
перативтеріне арзандатылған құрама жем өткізу.

12. Сою 
салмағындағы 
сиыр еті 
өндірісін арзан-
дату

Ірі қара малды 
союмен жəне етін 
бастапқы қайта 
өңдеумен айна-
лысатын ет ком-
бинаты

1. Жобалау қуаты жылына кемінде 100 мың басты 
құрайтын ірі қара малды союға арналған өзінің 
жабдығының болуы;
2. Сойылған ірі қара малдың қалдықтарын кəдеге 
жарататын өз жүйесінің болуы;
3. Экспорт көлемі физикалық мəнде жалпы нақты 
жылдық өндірістің кемінде 30%-ын құрауы;
4. Халықаралық сапа стандартына сəйкес болуы 
(халықаралық аудитпен расталған);

Ескертпелер:
* нақты бордақылау субсидиялар алуға арналған өтінім берген күннің алдындағы он екі 

айлық кезең үшін бордақылау алаңынан өткізілген бұқашықтар санымен анықталады (нормативі 
12 айға көбейтілген өндірілген өнімнің нақты өтінім берілген көлемдеріне сүйене отырып 
анықталады, жаңадан іске қосылған мал бордақылау алаңдарын қоспағанда);

** - жануарлардың малдың (союға өткiзiлетiн) тiрiдей/сойыс салмағы мал шаруашылығы 
өнiмі өткізілген, есептік нөмiрi (коды) бар қайта өңдеуші кəсіпорын немесе тауар өндiрушi 
қызметтерiн (малды сою жөнiндегi) пайдаланған, есептік нөмірі (коды) бар сою пункті берген 
анықтамамен расталуы тиiс. Жыл бойы етке өткізілген шошқа төлінің саны есепті жылдың  
1 қаңтарындағы жағдай бойынша шаруашылықтың негізгі мегежіндеріне арналған төл 
шығымының 50%-ы нормативі бойынша анықталады;

*** - деңгей 12 айдан кем қызметі етіп жатқан тауар өндірушілер үшін, қызмет кезеңіне 
айлармен бөлініп, 12 айға көбейтілген өндірілген өнімнің нақты өтінім берілген көлемдеріне 
сүйене отырып анықталады;

**** - талап 2017 жылдың бірінші шілдесінен бастап қолданылады;
***** - бие/түйе/ешкі/ сүтін өндірудің жылдық көлемі сауын биенің/түйенің 1 басына 

750/1500/800 килограмм нормативі бойынша айқындалады;
****** - жүннiң сапасы жүн сапасын бағалау жөнiндегi зертхана берген анықтамамен рас-

талады.

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары –
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2017 жылғы 12 

желтоқсандағы № 490 бұйрығына 3-қосымша

Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал шаруашылығының
өнiмдiлiгiн жəне өнім сапасын арттыруды  субсидиялау қағидаларына 5-қосымша

4-нысан
_________________ ауданының 

ауыл шаруашылығы бөлімі

Бұқашықтарды бордақылау,
қозы етін, сүт, жылқы етiн, түйе етін, шошқа етiн, құс жəне күрке тауық етiн, тағамдық жұмыртқа, 
биязы жəне жартылай биязы жүн өндiру, ірі қара малды союмен жəне етін бастапқы қайта 
өңдеумен айналысатын ет комбинаттарының сиыр етін өндіру шығындарын арзандатуға суб-
сидиялар алуға арналған өтінім

1. Тауар өндіруші: ____________________________________________________  
            (жеке тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/заңды тұлғаның атауы) 
2. Жеке сəйкестендіру нөмірі/бизнес сəйкестендіру нөмірі (жеке/заңды тұлға үшін) 
_______________________________________________________________ 
3.Тауар өндірушінің мекенжайы:________________________________________  
                 (облыс, аудан, қала/село/ауыл, көше, үй №)
4. Шаруашылықтың есепке алу нөмірі (бар болса): ___________________________
5. Табын бойынша орташа сауым (бағымдағы сүтті сиырлардың кемінде 50 басы бар сиыр 

сүтін өндіретін тауар өндірушілер үшін) 
6. Өткізілген/өндірілген көлем (қажеттісін толтыру): 

Өнім түрі

Сою/өңдеу 
жөніндегі

кəсіпорынның 
есепке алу 
нөмірі

Өнімді 
сатып 
алушы, 
бизнес 
сəйкес-
тендіру 
нөмірі

Өлшем 
бірлігі

Өндірілген/
дайын-
далған 
жəне 

өткізілген 
көлем, 
бірлік

1 бірлік 
үшін суб-
си-диялау 
нормативі, 

теңге

Субсидия-
лардың 
жиыны, 

мың теңге

1 2 3 5 6 7 8
Бұқашықтар 
бордақылау

  бас    

Қозы еті   бас    
Жылқы еті   килограмм    
Түйе еті   килограмм    
Шошқа еті   килограмм    
Құс еті   килограмм    
Күрке тауық 
еті

  килограмм    

Тағамдық 
жұмыртқа

  дана    

Сиыр сүті   килограмм    
Бие сүті   килограмм    
Ешкі сүті   килограмм    
Түйе сүті килограмм
Биязы жəне 
жартылай 
биязы жүн

  килограмм    

Сиыр еті килограмм 

Р/с 
№

Деректер көзі Қажетті мəліметтер Деректер

1 2 3 4
1. Өнімнің өткізілгенін растайтын 

құжаттар (өнімді өзінің қайта 
өңдеуші кəсіпорындарына не-
месе цехтеріне берген жағдайда 
ұсынылмайды)

Құжат (тар) атауы
Нөмір (лер) (бар болса)
Құжатта (тарда) көрсетілген күн 
Өткізілген өнім көлемі 
Шарт бойынша сомасы, теңге

2. Өткізілген өнімге ақы толық 
төленгенін растайтын құжаттар 
(өнімді өзінің қайта өңдеуші 
кəсіпорындарына немесе цехтеріне 
берген жағдайда ұсынылмайды) 

Құжатта (тар) атауы
Нөмір (лер) (бар болса)
Құжатта (тарда) көрсетілген күн
Өткізілген өнім көлемі
Төленген сома, теңге 

3. Тауар өндірушіге тиесілі емес 
кəсіпорынның көрсетілетін 
қызметін пайдаланған кезде жану-
арларды сою жəне бастапқы өңдеу 
бойынша көрсетілген қызметтерді 
растайтын құжаттар (шарт, шот-
фактура, төлем құжаты) 

Құжат (тар) атауы
Нөмір (лер) (бар болса)
Құжатта (тарда) көрсетілген күн 
Өткізілген жəне төленген өнім көлемі 

4. Өнімді өткізуге арналған тауарлық-
көліктік жүкқұжаттардың тізілімі 
(өнімді өзінің жеке қайта өңдеуші 
кəсіпорындарына немесе цехтеріне 
өткізген жағдайда)

Тауарлық-көліктік жүкқұжаттың 
нөмірі жəне күні (əрбір жүкқұжат бой-
ынша көрсетіледі)
Өткізілген өнім көлемі, кило-
грамм (əрбір жүкқұжат бойынша 
көрсетіледі)

5. Кассалық чектердің тізілімі (өнімді 
өздері өткізген жағдайда толты-
рылады)

Кассалық чектің нөмірі жəне күні 
(əрбір чек бойынша көрсетіледі)
Өткізілген өнім көлемі, килограмм 
(əрбір чек бойынша көрсетіледі)

6. Жануарларды сою актісі Акт (тар) нөмірі жəне күні
Сойылған мал басы саны, бас 
Барлық тірідей салмағы, килограмм
Барлық сойыс салмағы, килограмм
Бір бастың орташа сойыс салмағы, 
килограмм

7. Электрондық шаруашылық бой-
ынша есепке алудан немесе «Мал 
шаруашылығы жай-күйінің есебі» 
24-аш нысаны есебінен үзінді-
көшірме (ауыл шаруашылығы 
кооперативтері ұсынбайды) 

Құжат атауы
Күні жəне кезеңі
Нөмірі (бар болса)
Өндірілген өнім көлемі, килограмм
Есептің тіркеу нөмірі жəне статис-
тика органдарының оны қабылдау 
күні 

8. Ағымдағы шоттың болуы туралы 
екінші деңгейдегі банктiң неме-
се ұлттық почта операторының 
анықтамасы

ЖСН/БСН
ЖСК
Кбе
Банктің немесе почта операто рының 
деректемелері: Банктің немесе по-
чта операторының атауы:
БСК
БСН
Кбе

Ұсынылған ақпараттың дұрыстығын растаймын жəне дұрыс емес мəліметтер ұсынғаным 
үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жауапкершілік туралы хабардармын.

Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді 
пайдалануға келісемін.

Тауар өндіруші______________ _________________________________________
           (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), мөрі (бар болса))

20__ жылғы«_____» _______________ 
Өтінім 20__ жылғы«_____» _______________ қарауға қабылданды
_________________ облысы _____ ___________ 
ауданының ауыл шаруашылығы бөлімінің басшысы
____________________________________________________
 (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), мөр (бар болса))

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

2017 жылғы 12 желтоқсандағы № 490 бұйрығына 4-қосымша

Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал шаруашылығының өнiмдiлiгiн 
жəне өнім сапасын арттыруды субсидиялау қағидаларына 5-1-қосымша

нысан
Субсидиялар алуға арналған өтінімді пысықтау қажеттілігі туралы 

№_____ хабарлама*
20 ___ жылғы «___» _________

Тауар өндіруші_______________________________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
Жүгіну мақсаты ______________________________________________________
          (субсидияланатын бағыт)
Өтініш берілген күн 20 ___ жылғы «_______» ____________________________
_________________________________________________ қайта жөндеу қажет
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

_________________облысы ____________________ ауданы (қаласы) 
ауыл шаруашылығы бөлімінің басшысы______________________________________ 
____________________________________________ _______________________
 (тегі, а ты, əкесінің аты (бар болса) (қолы)

* - Өтінімді пысықтау мерзімі екі жұмыс күні. 
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РЕСМИ

(Соңы. Басы 13-бетте) 

(Жалғасы 15-бетте) 

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

2017 жылғы 12 желтоқсандағы № 490 бұйрығына 5-қосымша

Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал шаруашылығының 
өнiмдiлiгiн жəне өнім сапасын арттыруды субсидиялау қағидаларына 11-қосымша

Əкімшілік деректерді жинауға 
арналған 1-нысан

«________________облысы________ ауданы (қаласы) бойынша 
«тауар өндірушілердің өтінімдерін қарау қорытындылары жөніндегі ақпарат»

 20___ жылғы «____» ___________ жай-күй бойынша есептік кезең

Индекс: 4-ЖИВ 
Кезеңділігі: тұрақты

Ұсынатын тұлғалар шеңбері: облыстардың, Астана жəне Алматы қалаларының жергілікті 
атқарушы органдарының ауыл шаруашылығы басқармалары 

Қайда ұсынылады: аудандардың жергілікті атқарушы органдарының ауыл шаруашылығы 
бөлімдері 

Ұсыну мерзімі: тұрақты мал шаруашылығының өнiмдiлiгiн жəне өнім сапасын арттыру 
жөніндегі облыс бойынша жиынтық актіні бекіту қорытындылары бойынша 

Р/с 
№

Тауар 
өндірушінің 

(өтінім 
берушінің) 
атауы

Жеке 
сəйкестіндіру 
нөмірі/бизнес 
сəйкестендіру 

нөмірі

Субси-
диялау 
бағыты

Өтінім бойын-
ша өндірілген 
жəне өткізіл-
ген өнімнің 

көлемі (тонна, 
бас, дана)

Субси-
диялау 

нормативі 
(теңге) 

Тиесілі 
субсидия-
лар сома-
сы (теңге)

Қарау 
қорытын-
дысы 

1 2 3 4 5 6 7 8

 
Ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы 
_______________ ___________________________________  
       (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), мөр)
 
Мал шаруашылығы/субсидиялау бөлімінің басшысы 
_____________ _______________________________________
       (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

Қаржы бөлімінің басшысы
 _________________ _____________________________________  
       (қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

Ескертпе: Толтыру бойынша түсіндірме осы əкімшілік деректерді жинауға арналған «Тауар 
өндірушілердің өтінімдерін қарау қорытындылары жөніндегі ақпарат» нысанына қосымшада 
келтірілген. 

Əкімшілік деректерді жинауға арналған «Тауар өндірушілердің өтінімдерін қарау 
қорытындылары жөніндегі ақпарат» нысанына қосымша

Əкімшілік деректерді жинауға арналған 
«Тауар өндірушілердің өтінімдерін қарау қорытындылары жөніндегі ақпарат» ныса-

нын толтыру бойынша түсіндірме
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Əкімшілік деректерді жинауға арналған «Тауар өндірушілердің өтінімдерін қарау 
қорытындылары жөніндегі ақпарат» нысанын толтыру бойынша түсіндірме «Мал шаруашылығы 
саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 28 сəуірдегі № 3-2/378 бұйрығына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде  № 11284 болып тіркелген) 
сəйкес əзірленді. 

2. Аталған Нысанды жүргізудің негізгі міндеті аудандардың ауыл шаруашылығы бөлімдерін 
тауар өндірушілердің мал шаруашылығының өнімділігін жəне өнім сапасын арттыруға арналған 
өтінімдерін қарау қорытындылары туралы хабардар ету болып табылады. 

3. Толтырылған нысан аудандардың жергілікті атқарушы органдарының ауыл шаруашылығы 
бөлімдеріне ұсынылады. 

4. Көрсеткіштер облыс бойынша бекітілген жиынтық акт бойынша қалыптастырылады. 
5. Нысанға бірінші басшы, ол болмаған жағдайда, оның міндетін атқарушы адам қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Мал шаруашылығының өнімділігін жəне өнім сапасын арттыру бағыты бойынша:
6. Нысанның 1-бағанында реттік нөмір көрсетіледі. 
7. Нысанның 2-бағанында тауар өндірушінің атауы көрсетіледі. 
8. Нысанның 3-бағанында жеке сəйкестіндіру нөмірі немесе бизнес сəйкестендіру нөмірі 

көрсетіледі.
9. Нысанның 4-бағанында субсидиялау бағыты көрсетіледі.
10. Нысанның 5-бағанында өтінім бойынша өндірілген жəне өткізілген өнімнің көлемі 

көрсетіледі. 
11. Нысанның 6-бағанында субсидиялау нормативі көрсетіледі.
12. Нысанның 7-бағанында тиесілі субсидиялар сомасы көрсетіледі. 
13. Нысанның 8-бағанында қарау нəтижесі көрсетіледі. 

2-нысан
Хабарлама

20 ___ жылғы «___» _________

Тауар өндіруші_______________________________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

Жүгіну мақсаты ______________________________________________________
         (субсидияланатын бағыт)
Өтініш берілген күн 20 ___ жылғы «_______» ____________________________
Шешім__________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

_________________облысы ____________________ ауданы (қаласы) ауыл шаруашылығы
бөлімінің басшысы______________________________________ ____________________
_______________________ _______________________
      (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) (қолы)

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 14 жел-
тоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16092 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 13 желтоқсан            №615              Астана қаласы 

«Білім беру ұйымдары білім беру қызметінде 
пайдаланатын қатаң есептіліктегі құжаттардың нысанын 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрінің міндетін атқарушының 2007 жылғы 

23 қазандағы № 502 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

бұйырамын:
1. «Білім беру қызметінде білім беру ұйымдары пайдаланатын қатаң есептегі құжаттардың 

нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін 
атқарушының 2007 жылғы 23 қазандағы № 502 бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеудің тізілімінде № 4991 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген білім беру қызметінде білім беру ұйымдары пайдалана-
тын қатаң есептегі құжаттардың нысандарындағы нысандар:

орта білім беру ұйымындағы бұйрықтарды тіркеу кітабы осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес 
жаңа редакцияда жазылсын;

орта білім беру ұйымдарының педагогикалық кеңесі хаттамаларының кітабы осы бұйрыққа 
2-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;

орта білім беру ұйымдарының педагог қызметкерлерінің жеке құрамын есепке алу кітабы 
осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;

білім алушыларды жазатын алфавиттік кітап осы бұйрыққа 4-қосымшаға сəйкес жаңа 
редакцияда жазылсын;

жеке іс қағазы осы бұйрыққа 5-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;
1-4-сыныптарға арналған сынып журналы осы бұйрыққа 6-қосымшаға сəйкес жаңа ре-

дакцияда жазылсын;
5-11 (12)-сыныптарға арналған сынып журналы осы бұйрыққа 7-қосымшаға сəйкес жаңа 

редакцияда жазылсын;
факультативтік сабақтардың/үйде оқыту журналы осы бұйрыққа 8-қосымшаға сəйкес жаңа 

редакцияда жазылсын;
босатылған жəне ауыстырылған сабақтарды есепке алу журналы осы бұйрыққа 

9-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;
мектепалды сыныптарының журналы осы бұйрыққа 10-қосымшаға сəйкес жаңа редак-

цияда жазылсын;
білім алушылардың үлгерімі туралы табельдерді есепке алу кітабы осы бұйрыққа 

11-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;
1-4 сынып білім алушысының үлгерімі туралы табель осы бұйрыққа 12-қосымшаға сəйкес 

жаңа редакцияда жазылсын;
5-11(12) сынып білім алушысының сабақ үлгерімі туралы табель осы бұйрыққа 

13-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;
негізгі орта орта білім беру ұйымын бітіргендігі туралы аттестатты беру жəне есепке алу 

кітабы осы бұйрыққа 14-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;
жалпы орта білім туралы аттестатты есепке алу жəне беру кітабы осы бұйрыққа 

15-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;
мақтау грамоталарын жəне мақтау қағаздарын беруді есепке алу кітабы осы бұйрыққа 

16-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;
орта білім беру ұйымынан кеткен білім алушыларды есепке алу кітабы осы бұйрыққа 

17-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;
орта білім беру ұйымына келген білім алушыларды есепке алу кітабы осы бұйрыққа 

18-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Мектепке дейінгі жəне орта білім департаменті (Ш.Т. Каринова) Қазақстан Республика-

сының заңнамасында белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрықтың мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін 

мерзімді баспа басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде елтаңбалық 
мөрімен куəландырылған қағаз данасы қосымшасының электронды тасығышта ресми жа-
риялауды;

3) тіркелген осы бұйрықты алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде оның көшірмесін 
Қазақстан Республикасы нормативтік құқұқтық актілердің эталондық бақылау банкісіне енгізу 
үшін осы бұйрықты қол қоюға уəкілетті адамның куəландырылған электрондық цифрлық 
қолтаңбасын жəне Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің расталған мөрлі 
электронды жəне басылымды түрін жіберуді;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі интернет-ресур-
сында орналастыруды;

5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден 
өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің 
Заң қызметі жəне халықаралық ынтымақтастық департаментіне осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 
4) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды 
қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым 
вице-министрі А.Қ. Аймағамбетовке жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының
 Білім жəне ғылым министрі Е.САҒАДИЕВ

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2017 жылғы 13 желтоқсандағы №615 бұйрығына 1-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін атқарушының
2007 жылғы 23 қазандағы №502 бұйрығымен бекітілген

Нысан
Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі

Орта білім беру ұйымындағы бұйрықтарды тіркеу кітабы

 (облыс, республикалық маңызы бар қала жəне астана)
_________________________________________________________

(аудан, қала (ауыл)
__________________________________________________________

(орта білім беру ұйымының атауы)

__________________ жылы кітап басталды
__________________ жылы кітап аяқталды

№ 
р/с

Бұйрық
№

Шығарылған 
күні

Бұйрықтың 
атауы

Кім қол қойды 
(Т.А.Ə. (болған ж ағдайда), лауазымы

Ескерту: Бұйрықтарды тіркеу кітабы (бұдан əрі – Кітап) орта білім беру ұйымдарында негізгі 
қызмет бойынша, кадрлар жəне оқушылардың жеке құрамы жəне ауысуы бойынша жүргізіледі.

Бұйрықтар Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2015 жылы 23 қаңтарда 
№ 10129 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрінің 2014 
жылғы 22 желтоқсандағы № 144 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік жəне мемлекеттік емес 
ұйымдарда құжаттама жасаудың жəне құжаттаманы басқарудың үлгілік қағидаларына сəйкес 
сəйкес ресімделеді. 

Кітаптың əрбір парағы нөмірленеді, тігіледі жəне орта білім беру ұйымы директорының 
қолы қойылып, мөр басылады.

Электрондық жүйеге қосылған білім беру ұйымдарында бұйрықтарды тіркеу кітабы тек қана 
электронды түрде толтырылады, оны қағаз нұсқада толтыру талап етілмейді.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2017 жылғы 13 желтоқсандағы № 615 бұйрығына 2-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін атқарушының
2007 жылғы 23 қазандағы №502 бұйрығымен бекітілген

Нысан
Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі 

Орта білім беру ұйымдарының педагогикалық кеңесі 
хаттамаларының кітабы

___________________________________________________________________ 
(облыс, республикалық маңызы бар қала жəне астана)

___________________________________________________________________ 
(аудан, қала (ауыл)

_______________________________________________________________ 
(орта білім беру ұйымының атауы)

__________________ жылы кітап басталды
 __________________ жылы кітап аяқталды

№ хаттама
________________________________________________________________
_____________________________________отырысы (кеңесі, жиналысы) 
         (өткізілген күні толық көрсетілуі тиіс)

Қатысқандар: (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда) толық көрсетіледі) Күн тəртібі:
 1. Тыңдалды: 1. Қаралған мəселенің тақырыбы.
 2. Сөйледі: 1. Сөйлеген адамның (Т.А.Ə. (болған жағдайда) жəне сөзінің қысқаша мазмұны.
 3. Қаулы етті: 1. Аталған мəселе бойынша қабылданған шешім
 
Төраға ______________________ (Т.А.Ə. (болған жағдайда) 
Хатшы _____________________ (Т.А.Ə. (болған жағдайда) 

Ескерту: Орта білім беру ұйымының педагогикалық кеңесі хаттамаларының кітабы (бұдан 
əрі – Хаттамалар кітабы) барлық орта білім беру ұйымдарында жүргізіледі, онда педагогикалық 
кеңеске шығарылған мəселелердің талқылануы, педагогикалық кеңес мүшелерінің ұсыныстары 
мен ескертулері тіркеледі. 

Хаттамалар кітабы нөмірленеді, тігіледі, орта білім беру ұйымы директорының қолымен 
жəне мөрімен бекітіледі.

Хаттамаларды дайындау мен рəсімдеу тəртібі Қазақстан Республикасының Əділет 
министрлігінде 2015 жылы 23 қаңтарда № 10129 болып тіркелген Қазақстан Республикасы 
Мəдениет жəне спорт министрінің 2014 жылғы 22 желтоқсандағы № 144 бұйрығымен бекітілген 
Мемлекеттік жəне мемлекеттік емес ұйымдарда құжаттама жасаудың жəне құжаттаманы 
басқарудың үлгілік қағидаларына сəйкес сəйкес ресімделеді. 

Орта білім беру ұйымы педагогикалық кеңесінің хаттамасы білім беру ұйымы электрондық 
жүйеге қосылған жағдайда электронды түрде толтырылады, оның қағаз нұсқасын толтыру 
талап етілмейді.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2017 жылғы 13 желтоқсандағы №615 бұйрығына 3-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін атқарушының
2007 жылғы 23 қазандағы №502 бұйрығымен бекітілген

Нысан
Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі 

Орта білім беру ұйымдарының педагог қызметкерлерінің
жеке құрамын есепке алу кітабы

___________________________________________________________________ 
(облыс, республикалық маңызы бар қала жəне астана)

_________________________________________________________________ 
(аудан, қала (ауыл)

_________________________________________________________________ 
(орта білім беру ұйымының атауы)

__________________ жылы кітап басталды
 __________________ жылы кітап аяқталды

(сол жақ беті)

№
р/с

Тегі,  а ты, ə кес  інің аты 
(болған  жағдайда), ла-

уазымы

Жынысы Туған 
жылы

Ұлты Білімі (қашан, қандай оқу ор-
нын жəне факультетті бітірген, 
мамандығы, дипломның №)

1 2 3 4 5 6

Беттің соңына дейін (30 жол) 
(оң жақ беті)

Қашан 
жəне 
қандай 

біліктілігін 
арттыру 
курстарын 
бітірді

Қандай 
пəнді 
жүргі-
зеді

Осы орта білім 
беру ұйымына 
қабылданған 
кездегі жалпы 
педагогикалық 

стажы

Осы орта 
білім беру 
ұйымында 

қай 
уақыттан 
бері жұмыс 
істейді, 

бұйрықтың 
нөмірі, күні

Аттестаттау 
дан өткен 
күні, ат-
тестаттау 
коммис-
сия сының 
шығарған 
қорытын 
дысы

Награда-
лары мен 
атағы, 
ғылыми 
дəрежесі

Мекен-
жайы, 
теле-
фоны

Кеткен-
дігі 

туралы 
белгі

7 8 9 10 11 12 13 14

Беттің соңына дейін (30 жол)

Ескерту: Мектептің педагогикалық қызметкерлерінің жеке құрамын есепке алу кітабы (бұдан 
əрі - Есепке алу кітабы) барлық орта білім беру ұйымдарда жүргізіледі.

Жұмысқа кірген педагогикалық қызметкерлер келесі нөмір тəртібімен жазылады. Бір бетке 
10 адамнан артық жазылмайды. 

Кітаптағы жазбалар тиісті құжатпен негізделген болуы қажет. 
Есепке алу кітабы нөмірленеді, тігіледі, орта білім беру ұйымының қолы жəне мөрімен 

бекітіледі.
Педагогикалық қызметкерлердің жеке құрамын есепке алу кітабы орта білім беру ұйымы 

электрондық жүйеге қосылған жағдайда электронды түрде толтырылады, оның қағаз нұсқасын 
толтыру талап етілмейді.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2017 жылғы 13 желтоқсандағы № 615 бұйрығына 4-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін атқарушының
2007 жылғы 23 қазандағы № 502 бұйрығымен бекітілген

Нысан
Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі

Білім алушыларды жазатын алфавиттік кітап

_________________________________________________________________
(облыс, республикалық маңызы бар қала жəне астана)

_________________________________________________________________
(аудан, қала (ауыл)

_________________________________________________________________
(орта білім беру ұйымының атауы)

__________________ жылы кітап басталды
__________________ жылы кітап аяқталды

Кітаптың ішкі беттері (сол жақ беті)

№
р/с

Білім алушының тегі, 
аты, əкесінің аты 

(болған жағдайда)

Туған 
жылы 

жəне айы

Жынысы Ана 
тілі

Орта білім 
беру ұйымына 

қаб ылданған күні

Қай сыныпқа 
қабылданды

1 2 3 4 5 6 7

Кітаптың ішкі беттері (оң жақ беті)

Білім 
алушының 
мекен-
жайы

Кеткен
күні

Қай сы-
ныптан 
кетті

Кету 
жөніндегі 
бұйрықтың 
күні мен 
нөмірі

Қайда кетті (облыс, 
республикалық 
маңызы бар қала 
жəне астана, ау-
дан, орта білім 
беру ұйымы)

Кету 
себептері 

(оның ішінде, 
орта білім 

беру ұйымын 
бітіргенде)

Жеке іс 
қағазының 
берілгенін 
белгілеу

8 9 10 11 12 13 14

Ескерту: Алфавиттік жазба кітабына (бұдан əрі - Алфавиттік кітап) орта білім беру 
ұйымының барлық оқушылары жазылады. Жыл сайын кітап жаңа қабылданған оқушылармен 
толықтырылып отырады. Оқушылардың тегі оның оқитын сыныбына қарамастан алфавиттік 
ретпен енгізіледі.

Алфавиттің əрбір əрпіне жеке бет арналып, əр əріпке реттік нөмір қойылады. Кітаптағы 
рет нөмірі оқушының жеке іс қағазындағы нөмірі болып табылады.

Жеке іс қағазда бұл нөмір бөлшек түрінде қойылады. Мысалы, № Б/1-оқушының алфавиттік 
кітапта «Б» əрпіндегі №15 болып жазылғанын білдіреді.

Егер бұйрықпен рəсімделіп мектептен шығып кеткен оқушы қайтып келсе, онда ол туралы 
мəлімет жаңадан келген оқушы ретінде қайтадан жазылады.

Барлық беттері толған жағдайда жазуды жалғастыру əрбір əріп бойынша келесі нөмірлер 
тəртібімен жаңа кітапқа жазылады.

Алфавиттік кітаптың беттері нөмірленіп, бауланып, директордың қолы қойылып, мөр 
басылады.

Білім беру ұйымы электронды жүйеге қосылған жағдайда Алфавиттік кітап тек электронды 
түрде толтырылады, оның қағаз нұсқасын толтыру талап етілмейді.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2017 жылғы 13 желтоқсандағы №615 бұйрығына 5-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін атқарушының
2007 жылғы 23 қазандағы №502 бұйрығымен бекітілген

Нысан
Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі 

Суреттің
орны

№ ________ жеке іс қағазы
Тегі _________________________________
Аты __________________________________
Əкесінің аты (болған жағдайда)_________________________
Туған күні, айы, жылы ________________
Мекен-жайы ___________________________
Тегі __________________________________________________________
Аты __________________________________________________________
Əкесінің аты (болған жағдайда) _______________________________________
1. Жынысы: ер, əйел  _______ (астын сызу)
2. ____________________________________________________ туған
   (күні, айы, жылы)
Негізі:
Туу туралы куəлік № ___ берілген күні ____ сериясы ____ №_______
3. Əкесінің тегі, аты, əкесінің аты ____________________________
Шешесінің тегі, аты, əкесінің аты ______________________________ 
 немесе оларды алмастыратын адамның тегі, аты, əкесінің аты 
___________________________________________________________________
4. Ұлты ________________________________________________________

5. Бірінші сыныпқа қабылданғанға дейін қай жерде тəрбиеленді/оқытылды/ 
_________________________________________________________________ 
6. Осы орта білім беру ұйымынан басқа орта білім беру ұйымына кету туралы мəліметтер 

(ауысқан орта білім беру ұйымының атын жəне қай сыныпқа қабылданғанын көрсету керек)
________________________________________________________________ 
7. Орта білім беру ұйымынан кету туралы белгі (қашан, қайда, себептері) 
________________________________________________________________

8. Білім алушының мекен-жайы 
_____________________________________________________________ 
9. Наградалары мен марапаттаулары 
________________________________________________________________ 
10. Қоғамдық жұмысқа, олимпиадаларға, конференцияларға түрлі жарыстарға 
жəне т.б. қатысуы туралы қысқаша мəліметтер 
_______________________________________________________________ 

11. Оқытылған факультативтік курстар туралы мəліметтер 
___________________________________________________________________

Ескерту: Білім алушының жеке іс қағазы (бұдан əрі – Жеке іс қағазы) орта білім беру 
ұйымына қабылданған кезден бастап мектеп бітіргенше (мектептен шыққанша) əрбір оқушыға 
жүргізіледі.

10-11 (12) сынып оқушыларының білім алу кезеңінде негізгі орта мектепті бітіргені туралы 
аттестат Жеке іс қағазында болады.

1-4 сынып оқушыларының жеке іс қағаздарын мұғалімдер, 5-11 (12) сыныптарда жетекшілері 
жүргізеді.

Оқушылардың іс қағаздары білім алуы кезінде жəне мектепті бітіргеннен кейін үш жылға 
дейін сақталады.

Жеке іс қағазға:
1) Туу туралы аттестаттың көшірмесі;
2) 2 дана 3х4 көлеміндегі фотосуреті;
3) медициналық карта (мектепке қабылданған кезде талап етіледі) жəне мектептің 

медициналық кабинетінде сақталады;
4) əрбір сыныптағы үлгерім табелі тіркеледі.
Оқу жылының соңында Жеке іс қағазына барлық пəндер бойынша бағалары туралы жаз-

балар, оқушылардың жетістіктері мен босатқан сабақтарының саны жазылады.
Бір мектептен екінші мектепке ауысқан кезде «_________мектептен кетті» деген жазба 

жазылып, директордың қолы қойылып, мөр басылып Жеке іс қағазы ата-анаға немесе өзге 
де заңды өкіліне беріледі.

Алфавиттік кітапқа тіркеу үшін əрбір оқушының Жеке іс қағазы нөмірленеді.
Жеке іс қағаздарының сақталуына мектеп директорының бұйрығымен бекітілген адам 

жауапты.
Білім беру ұйымы электронды жүйеге қосылған жағдайда Жеке іс қағазы электрондық 

форматта толтырылады, оны қағаз түрінде толтыру талап етілмейді.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2017 жылғы 13 желтоқсандағы № 615 бұйрығына 6-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін атқарушының
2007 жылғы 23 қазандағы № 502 бұйрығымен бекітілген

 Нысан
Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі

1-4-сыныптарға арналған сынып журналы
_________________________________________________________

(облыс, республикалық маңызы бар қала жəне астана)
_________________________________________________________

(аудан, қала (ауыл)

_________________________________________________________
 (орта білім беру ұйымының атауы)

_____________________________________________________сынып
 ______________________________________________оқу жылы

Ескерту: Сынып журналы орта білім беру ұйымының əрбір мұғалімі жүргізуге міндетті бо-
лып табылатын мемлекеттік құжат.

Сынып журналы орта білім беру ұйымы электрондық жүйеге қосылған жағдайда тек қана 
электрондық форматта толтырылады, оны қағаз нұсқасында толтыруға жол берілмейді.

Электрондық журнал əр тоқсанның қорытындысы бойынша ақпараттық жүйеден жүктеледі 
жəне басып шығарылады, беттері бауланып, нөмірленіп, орта білім беру ұйымы директорының 
қолы қойылып, мөр басылады, олардың сақталуы қамтамасыз етіледі. 

1-жарты жылдыққа арналған сабақ кестесі

Күні.
Сабақ уақыты

Дүйсенбі Сейсенбі Сəрсенбі Бейсенбі Жұма Сенбі

1 сабақ
__сағ.__мин.
__сағ.__мин.

2 сабақ
__сағ.__мин.
__сағ.__мин.

3 сабақ
__сағ.__мин.
__сағ.__мин.

4 сабақ
__сағ.__мин.
__сағ.__мин.

5 сабақ
__сағ.__мин.
__сағ.__мин.

6 сабақ
__сағ.__мин.
__сағ.__мин.

2-жарты жылдыққа арналған сабақ кестесі

Күні.
Сабақ уақыты

Дүйсенбі Сейсенбі Сəрсенбі Бейсенбі Жұма Сенбі

1 сабақ
_сағ.__мин.
_сағ.__мин.

2 сабақ
__сағ._мин.
__сағ._мин.

3 сабақ
__сағ._мин.
__сағ._мин.

4 сабақ
__сағ._мин.
__сағ._мин.

5 сабақ
__сағ._мин.
__сағ._мин.

6 сабақ
__сағ._мин.
__сағ._мин.

Мазмұны

Атауы Беті
1. Сауат ашу ___________________
2. Ана тілі ___________________
3. Əдебиет ___________________
4. Қазақ тілі ___________________
5. Орыс тілі ___________________
6. Шетел тілі _______________
 (қандай)

___________________

7. Математика ___________________
8. Информатика (Ақпараттық коммуникациялық тех-
нология)

___________________

9. Жаратылыстану ___________________
10. Дүниетану ___________________
11. Өзін-өзі тану ___________________
12. Музыка ___________________
13. Бейнелеу өнері ___________________
14. Еңбекке баулу (Көркем еңбек) ___________________
15. Дене шынықтыру ___________________
16. ________________ ___________________
17. ________________ ___________________
18. ________________ ___________________
19. ________________ ___________________
20. Білім алушылар туралы жалпы мағлұматтар ___________________
21. Білім алушылардың дене шынықтыру 
дайындығының көрсеткіштері

___________________

22. Білім алушылардың қатыспаған сабақтары мен 
күндерінің саны туралы мағлұматтар 

___________________

23. Білім алушылардың оқу үлгерімі жəне тəртібі 
есебінің жинақ тізімдемесі

___________________

24. Сынып журналының жүргізілуі туралы ескертулер ___________________
(Сол жақ беті)

Пəннің аты_______________________

№
р/с

Білім 
алушының 
тегі, аты

Айы, күні
одан əрі, 26-ға 

дейін

Одан əрі, 42-ге дейін 

(оң жақ беті)

Мұғалімнің тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда) _____________________

Айы,
күні

Сабақта не өтілді Үй тапсырмасы Мұғалімнің 
ескертулері

Барлығы 42 жол

(сол жақ беті)

Жаңартылған бағдарлама бойынша 1-4 сыныптар үшін*

Пəн атауы _______________________
№
п/п

Білім алушының 
аты-жөні

Күні, айы
одан əрі, 26-ға дейін

Барлығы, 42-ге дейін 

(оң жақ беті)

Мұғалімнің Т.А.Ə. (болған жағдайда) ____________________________

Тоқсандық бағалау көрсеткіші

Кү
ні

, а
йы

Та
қы
ры

бы
 

Үй
 та

пс
ыр

ма
сыОқу бағдарламалары бөлімдері үшін 

тоқсандық ЖБ балы
Тоқсан-
дық ЖБ 
балы

%
 Ж

Б 
р 

(е
ң 
жо

ға
ры

 
50

%
)

%
 Ж

Бч
 (е
ң 
жо

ға
ры

 
50

%
)

Со
мм

ас
ы 

%

То
қс
ан
ды

қ б
ағ
ал
ау

ЖБ р 1 ЖБ р 2 ЖБ р 3 ЖБ р 4
Ең жоғары көрсеткіш балл

Барлығы, 42-ге дейін (сол жақ беті)
*Ескерту: 2016-2017 оқу жылы – 1-сынып, 2017-2018 оқу жылы – 1, 2 - сыныптар, 2018-2019 

оқу жылы – 1, 2 жəне 3-сыныптар, 2019-2020 оқу жылы – 1, 2, 3 жəне 4-сыныптар.
 

Білім алушылар туралы жалпы мағлұматтар

№ 
р/с

Жеке іс 
қағазының 

№

Білім 
алушылардың 

тегі, аты

Жынысы Туған жылы 
жəне айы

Ұлты Мектепке дейінгі ме-
кемеде болуы

1.
2.
3.
Беттің соңына дейін
 
(оң жақ беті)

Оқуды 
қашан 
баста-
ды

Қашан 
жəне 
қайда 
кетті

Əке-шешесінің немесе олар-
ды алмастырушы өкілдерінің 
тегі, аты, əкесінің аты (болған 

жағдайда)

Көрсетілген тұлғаның қызметі, 
жұмыс істейтін мекемесінің 

адресі жəне атауы

Мекен-
жайы, 
теле-
фоны

Беттің соңына дейін

(сол жақ беті)

Білім алушылардың дене шынықтыру дайындығының көрсеткіштері
(дене тəрбиесі мұғалімі жылына екі рет толтырады)

№
п/п

Білім 
алушылардың 
тегі жəне аты

Медици-
налық 
топ

Оқу жылының басында (қыркүйек)
жүгіру Қолдың күші Орнынан 

ұзындыққа 
секіру

Тығыз 
допты 
лақтыру 

(1кг)

Дене тəрбиесі 
дайындығы 
жағдайының 

бағасы

сол оң

Одан əрі, 42-ге дейін 

(оң жақ беті)

Медициналық 
топ

Оқу жылының аяғында (мамыр)

жүгіру
 Қолдың күші Орнынан 

ұзындыққа 
секіру

Тығыз до-
пты лақтыру 

(1кг)

Дене тəрбиесі 
дайындығы жағдайының 

жалпы бағасысол оң

(сол жақ беті)
 
Білім алушылардың босатқан күндері мен сабақтарының саны туралы мағлұмат

№
Білім 

алушылардың 
тегі жəне аты

қыркүйек қазан қараша 1 тоқсан

Ба
рл
ық

 кү
нд
ер

 

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ай
ла
ны

ст
ы

Ба
рл
ық

 кү
нд
ер

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ай
ла
ны

ст
ы

Ба
рл
ық

 кү
нд
ер

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ай
ла
ны

ст
ы

Ба
рл
ық

 кү
нд
ер

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ай
ла
ны

ст
ы

Одан əрі, 42-ге дейін
(оң жақ беті)

№
Білім 

алушылардың 
тегі жəне аты

қараша желтоқсан 2-тоқсан

Ба
рл
ық

 кү
нд
ер

 

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ай
ла
ны

ст
ы

Ба
рл
ық

 кү
нд
ер

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ай
ла
ны

ст
ы

Ба
рл
ық

 кү
нд
ер

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ай
ла
ны

ст
ы

одан əрі, 42-ге дейін

№
Білім 

алушылардың 
тегі жəне аты

қаңтар ақпан наурыз 3 тоқсан

Ба
рл
ық

 
кү
нд
ер

 

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ай
ла
ны

ст
ы

Ба
рл
ық

 
кү
нд
ер

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ай
ла
ны
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ы

Ба
рл
ық

 
кү
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де
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лы

ғы
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ы

Ба
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ық

 
кү
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ер

де
нс
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лы

ғы
на

 
ай
ла
ны

ст
ы

Одан əрі, 42-ге дейін

(сол жақ беті)

№
Білім 

алушылардың тегі 
жəне аты

сəуір мамыр 4 тоқсан жылдық

Ба
рл
ық

 кү
нд
ер

 

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты

Ба
рл
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 кү
нд
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Де
нс
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ғы
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ыс

ты

Ба
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 кү
нд
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ық

 кү
нд
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нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты

(сол жақ беті)

 Білім алушылардың оқу үлгерімі мен сабаққа қатысуын есепке алудың жинақ тізімдемесі

№ Білім 
алушы-
лардың 
тегі, аты

Оқу жылдарының 
кезеңдері

Пəндердің аттары

Са
уа
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у
Ан

а 
тіл

і
Ə
де
би
ет
іті
к о

қу
Қа
за
қ т

лі
О
ры

с 
тіл

і 
Ш
ет
ел

 т
іл
і

М
ат
ем

ат
ик
а 

Ин
ф
ор
ма

ти
ка

 (А
КТ

)
Ж
ар
ат
ыл

ыс
та
ну

 
Дү

ни
ет
ан
у 

Ө
зін

-ө
зң

 т
ан
у 

Бе
йн
ел
еу

 ө
не
рі

М
уз
ык

а 
Ең

бе
кк
е 
ба
ул
у 

(К
өр
ке
м 
ең
бе
к)

Де
не

 т
əр
би
ес
і

1-тоқсан
2-тоқсан
3-тоқсан
4-тоқсан
Жылдық баға
Жазғы тапсырма-
ларды орындауы
Қорытынды баға

Одан əрі, 42-ге дейін 

Журналды жүргізу жөніндегі ескертулер
(директордың оқу-тəрбие жұмысы жөніндегі орынбасары немесе орта білім беру ұйымының 

директоры толтырады)

Күні мен 
айы

Тексерушілердің ескертулері мен ұсыныстары Орындалғаны жөнінде белгі

Беттің соңына дейін

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2017 жылғы 13 желтоқсандағы №615 бұйрығына 7-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін атқарушының 
2007 жылғы 23 қазандағы №502 бұйрығымен бекітілген

  Нысан
Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі 

5-11 (12)-сыныптарға арналған сынып журналы

______________________________________________________
 (облыс, республикалық маңызы бар қала жəне астана)

____________________________________________________
 (аудан, қала (ауыл)

____________________________________________________
 (орта білім беру ұйымының атауы)

_______________________________________________ сынып 
__________________________ оқу жылы

Ескерту: Сынып журналы əрбір мұғалім жəне сынып жетекшісі үшін жүргізуге міндетті 
мемлекеттік құжат болып табылады.

Сынып журналы орта білім беру ұйымы электрондық жүйеге қосылған жағдайда тек қана 
электрондық форматта толтырылады, оны қағаз нұсқасында толтыруға жол берілмейді.

Электрондық сынып журналы əр тоқсанның қорытындысы бойынша ақпараттық жүйеден 
жүктеледі жəне басып шығарылады, беттері нөмірленіп, бауланып, орта білім беру ұйымы 
директорының қолы қойылып, мөр басылады, олардың сақталуы қамтамасыз етіледі.

1-жарты жылдыққа арналған сабақ кестесі

Күні. Сабақ уақыты Дүйсенбі Сейсенбі Сəрсенбі Бейсенбі Жұма Сенбі
1 сабақ
__сағ.__мин
___сағ._мин
2 сабақ __сағ.__мин
___сағ._мин
3 сабақ __сағ.__мин
___сағ._мин
4 сабақ __сағ.__мин
___сағ._мин.
5 сабақ
__сағ.__мин
___сағ._мин
6 сабақ __сағ.__мин
___сағ._мин

2-жарты жылдыққа арналған сабақ кестесі

Күні.
Сабақ уақыты

Дүйсенбі Сейсенбі Сəрсенбі Бейсенбі Жұма Сенбі

1 сабақ
__сағ.__мин
___сағ._мин
2 сабақ __сағ.__мин
___сағ._мин
3 сабақ __сағ.__мин
___сағ._мин
4 сабақ __сағ.__мин
___сағ._мин.
5 сабақ
__сағ.__мин
___сағ._мин
6 сабақ __сағ.__мин
___сағ._мин

Мазмұны

Атауы беті
1. Қазақ тілі _______________
2. Қазақ əдебиеті ____________________
3. Орыс тілі  
4. Орыс əдебиеті ____________________
5. Ана тілі ____________________
6. Əдебиеті ____________________
7. Шетел тілі __________________ 
                                 (қандай)

 

8. Математика ____________________
9. Алгебра жəне анализ бастамалары ____________________
10. Геометрия ____________________
11. Информатика  
12. Жаратылыстану ____________________
13. География ____________________
14. Биология ____________________
15. Химия  
16. Физика ____________________
17. Қазақстан тарихы ____________________
18. Дүниежүзі тарихы ____________________
19. Құқықтану негіздері  
20. Адам.Қоғам.Құқық. ____________________
21. Өзін-өзі тану  
22. Музыка ____________________
23. Бейнелеу өнері ____________________
24. Көркем еңбек ____________________
25. Технология  
26. Дене шынықтыру ____________________
27. Білім алушылар туралы жалпы мағлұмат ____________________
28. Білім алушылардың босатқан күндері мен сабақтары 
туралы мағлұмат

 

29. Білім алушылардың оқу үлгерімі мен тəртібін есепке 
алудың жинақ тізімдемесі

 

30. Қоғамдық пайдалы еңбек жəне қоғамдық тапсырма-
ларды есепке алу

 

31. Үйірмелер (секциялар, клубтар) жəне факультативтік 
сабақтар туралы мағлұмат

 

32. Дене шынықтыру дайындығынан Президенттік тест 
тапсыру туралы мəлімет

 

33. Білім алушылардың дене шынықтыру 
дайындығының көрсеткіштері

 

34. Сынып журналының жүргізілуі туралы ескертулер  
(сол жақ беті)

Пəннің аты _______________________________
№
р/с

Білім 
алушының 
тегі, аты

Айы, күні Одан əрі, 35-
ке дейін

одан əрі, 42-ге дейін

(оң жақ беті)

Мұғалімнің аты-жөні, тегі (болған жағдайда)____________________________

Күні, айы Сабақта не өтілді Үй тапсырмасы Мұғалім ескертпесі

Жаңартылған бағдарлама бойынша 5-11 (12) сыныптар үшін*

Пəндер атауы _______________________________
№
п/п

Білім 
алушының 
аты-жөні

 Айы, күні Одан əрі, 35-
ке дейін

42-ге дейін 

(оң жақ бетте)

Мұғалімнің аты-жөні, тегі (болған жағдайда)____________________________
Тоқсандық бағалау көрсеткіші

Кү
ні

, а
йы

Та
қы
ры

бы
 

Үй
 та

пс
ыр

ма
сы

Оқу бағдарламалары бөлімдері 
үшін тоқсандық ЖБ баллы Тоқсандық 

ЖБ баллы

%
 Ж

Б 
р 

(м
ак
с 

50
%

)
%

 Ж
Бч

 (м
ак
с 

50
%

)

Со
ма

сы
 %

То
қс
ан
ды

қ 
ба
ға
ла
у

ЖБ р 1 ЖБ р 2 ЖБ р 3 ЖБ р 4
Ең жоғары көрсеткіш балл

Барлығы, 42 жол (сол жақ бетте)
*Ескерту: 2017-2018 оқу жылы – 5,7- сыныптар, 2018-2019 оқу жылы – 5,6,7,8 жəне 10-сы-

ныптар, 2019-2020 оқу жылы - 5,6,7,8,9,10 жəне 11 (12)- сыныптар.

Білім алушылар туралы жалпы мағлұматтар

№
р/с

Жеке іс 
қағазының 

№

Білім алушылардың 
тегі, аты, əкесінің аты 

(болған жағдайда)

Жынысы Туған жылы 
жəне айы

Ұлты Оқуды қашан 
бастады

1
2
3
4
Одан əрі, 42-ге дейін 
(оң жақ беті)

Қашан жəне 
қайда кетті

Үйірмелерге 
қатысуы, 
қоғамдық 
жұмысы

Əке-шешесінің немесе олар-
ды алмастырушы адамның 
тегі, аты, əкесінің аты (болған 
жағдайда)

Ата-анасының 
жұмыс орны, 
қызметі, теле-
фоны

Мекен-
жайы, те-
лефоны

Беттің соңына дейін 
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(Жалғасы. Басы 14-бетте) 

(Соңы 16-бетте) 

(сол жақ беті)

Білім алушылардың сабақтарының саны мен босатқан күндері туралы мағлұматтар

№
Білім 

алушылардың тегі 
жəне аты

қыркүйек қазан қараша 1 тоқсан

Ба
рл
ық

 кү
нд
ер

 

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ай
ла
ны

ст
ы

Ба
рл
ық

 кү
нд
ер

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ай
ла
ны

ст
ы

Ба
рл
ық

 кү
нд
ер

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ай
ла
ны

ст
ы

Ба
рл
ық

 кү
нд
ер

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ай
ла
ны

ст
ы

Одан əрі, 42-ге дейін 

№ Білім алушылардың тегі жəне аты

қараша желтоқсан 2-тоқсан

Ба
рл
ық

 кү
нд
ер

 

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ай
ла
ны

ст
ы

Ба
рл
ық

 кү
нд
ер

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ай
ла
ны

ст
ы

Ба
рл
ық

 кү
нд
ер

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ай
ла
ны

ст
ы

одан əрі, 42-ге дейін

Барлығы (оқу жылы жəне тоқсандар бойы, 11 (12)-сыныптар оқу жылы жəне жарты жыл 
бойында)

(сол жақ беті)

№
Білім 

алушылардың тегі 
жəне аты

қаңтар ақпан наурыз 3 тоқсан

Ба
рл
ық

 
кү
нд
ер

 

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ай
ла
ны

ст
ы

Ба
рл
ық

 
кү
нд
ер

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ай
ла
ны

ст
ы

Ба
рл
ық

 
кү
нд
ер

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ай
ла
ны

ст
ы

Ба
рл
ық

 
кү
нд
ер

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ай
ла
ны

ст
ы

Одан əрі, 42-ге дейін

Барлығы (оқу жылы жəне тоқсандар бойы, 11 (12)-сыныптар оқу жылы жəне жарты жыл 
бойында)

(оң жақ беті)

№
Білім 

алушылардың тегі 
жəне аты

сəуір мамыр 4 тоқсан жылдық

Ба
рл
ық

 кү
нд
ер

 

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты

Ба
рл
ық

 кү
нд
ер

Де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты

Ба
рл
ық

 кү
нд
ер

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты

Ба
рл
ық

 кү
нд
ер

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты

Барлығы (оқу жылы жəне тоқсандар бойы, 11-12 сыныптар оқу жылы жəне жарты жыл 
бойында) 

          Білім алушылардың үлгерімі мен тəртібін есепке алудың жинақ тізімдемесі

№
Білім 

алушының 
тегі, аты

Оқу жылының 
кезеңдері Пəндер аты

Қа
за
қ т

іл
і

Қа
за
қ ə

де
би
ет
і

О
ры

с 
тіл

і
О
ры

с 
əд
еб
ие
ті

Ан
а 
тіл

і
Ə
де
би
ет
і

Ш
ет
ел

 т
іл
і

М
ат
ем

ат
ик
а

Ал
ге
бр
а 
жə

не
 а
на

-
ли
з 
ба
ст
ам

ал
ар
ы

Ге
ом

ет
ри
я

Ин
ф
ор
ма

ти
ка

Ж
ар
ат
ыл

ыс
та
ну

Ге
ог
ра
ф
ия

Би
ол
ог
ия

1 1-тоқсан
2-тоқсан (1-жарты 
жылдық)
3-тоқсан
4-тоқсан (2-жарты 
жылдық)
Жылдық бағасы
Емтихан бағасы
Қорытынды баға
4-тоқсан (2-жарты 
жылдық)
Жылдық бағасы
Емтихан бағасы
Қорытынды баға

2
Беттің соңына дейін

(оң жақ беті)

Ж
ар
ат
ыл

ыс
та
ну

Ге
ог
ра
ф
ия

Би
ол
ог
ия

Хи
ми

я

Ф
из
ик
а

Қа
за
қс
та
н 
та
ри
хы

Қа
зір

гі 
əл
ем

де
гі 
Қа
за
қс
та
н

Дү
ни
еж

үз
і т
ар
их
ы

Ад
ам

. Қ
оғ
ам

. Қ
ұқ
ық

. (
Құ
қы

қ 
не
гіз
де
рі

)

Ө
зін

-ө
зі 
та
ну

М
уз
ык

а

Те
хн
ол
ог
ия

Де
не

 т
əр
би
ес
і

Ал
ға
ш
қы

 ə
ск
ер
и 
да
йы

нд
ық

 
(А
лғ
аш

қы
 ə
ск
ер
и 
жə

не
 

те
хн
ол
ог
ия
лы

қ д
ай
ын

ды
қ)

Кə
сіп

ке
рл
ік 
жə

не
 э
ко
но
ми

-
ка

 н
ег
ізд

ер
і

Гр
аф

ик
а 
жə

не
 ж
об
ал
ау

Кестенің жалғасы

Дене 
шынықтыру

Алғашқы əскери дайындық (Алғашқы 
əскери жəне технологиялық дайындық)

Таңдау пəндері

(сол жақ беті)
 
 Қоғамдық пайдалы еңбекті есепке алу

№ Білім алушының 
тегі жəне аты

Айы, күні
Одан əрі, 25-

ке дейін

беттің соңына дейін 

(оң жақ беті)

Мұғалімнің тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда) __________________________

Айы, күні Орындалған 
жұмыстың мазмұны

Орындалған 
жұмыстың көлемі

Мұғалімнің 
белгісі

беттің соңына дейін 
(сол жақ беті)

Үйірмелерге (секцияларға, клубтарға) жəне факультативтерге қатысу туралы мағлұматтар 
(сынып жетекшісі толтырады)

№ Білім алушының 
тегі, аты

Үйірмелер (секциялар, клубтар) Факультативтер

1-жарты жылдық 2-жарты жылдық 1-жарты 
жылдық

2-жарты 
жылдық

Үй
ір
ме

ні
ң 

(с
ек
ци
ян
ың

, 
кл
уб
ты

ң)
 а
та
уы

О
л 
үй
ір
ме

ні
 

ұй
ым

да
ст
ыр

ға
н 

ме
ке
ме

ні
ң 
ат
ау
ы

Үй
ір
ме

ні
ң 

(с
ек
ци
ян
ың

, 
кл
уб
ты

ң)
 а
та
уы

О
л 
үй
ір
ме

ні
 

ұй
ым

да
ст
ыр

ға
н 

ме
ке
ме

ні
ң 
ат
ау
ы

Ф
ак
ул
ьт
ат
ив
тік

 ку
рс
ты

ң 
ат
ау
ы

Ф
ак
ул
ьт
ат
ив
тік

 ку
рс
ты

ң 
ат
ау
ы

1
2
3
одан əрі, 42 жолға дейін

(оң жақ беті)

Дене шынықтыру дайындығынан Президенттік тест тапсыру туралы мағлұмат
(дене тəрбиесі пəнінің мұғалімі толтырады)

№
Білім 

алушылардың 
тегі, аты

Дене шынықтыру дайындығының 
деңгейі Белгі түрі жəне 

грамоталар
Президенттік 

тесті тапсырған 
күніПрезиденттік 

деңгей
Ұлттық дайындық 

деңгей
1
2
3
одан əрі, 42-ге дейін

(сол жақ беті)

Білім алушылардың дене шынықтыру дайындығының көрсеткіштері
(дене шынықтыру пəнінің мұғалімі толтырады)

№

Білім 
алушы 
лардың 
тегі 
жəне 
аты

Меди-
цина-
лық 
топ

Оқу жылының басында (қыркүйек)

30-60-100 
м. жүгіру

Қолдың 
күші

Орнынан 
ұзындыққа 
секіру

Допты 
лақ-
тыру 
(1 кг)

Тартылу
Дене тəрбиесі 
дайындығы 
жағдайының 

бағасы

сол оң Ұл- 
дар

Қыз- 
дар

1
2
3
одан əрі, 42-ге дейін

(оң жақ беті)
 
                 Білім алушылардың дене шынықтыру дайындығының көрсеткіштері

№
Білім 

алушылардың 
тегі жəне аты

Медици-
налық 
топ

Оқу жылының аяғында (мамыр)

Қолдың 
күші

Орнынан 
ұзындыққа 
секіру

Допты 
лақтыру 

(1 кг)
Тар-
тылу

Дене тəрбиесі 
дайындығы 
жағдайының 

бағасы Қо
лд
ың

 
кү
ш
і

сол оң Ұлдар Қыздар
1
2
3
одан əрі, 42-ге дейін

Журналдың жүргізілуі бойынша ескертулер
(директордың оқу-тəрбие жұмысы жөніндегі орынбасары немесе директор толтырады)

Күні жəне айы Тексерушінің 
ескертулері мен ұсыныстары

Орындалғаны жөніндегі белгі

беттің соңына дейін

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2017 жылғы 13 желтоқсандағы №615 бұйрығына 8-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін атқарушының
2007 жылғы 23 қазандағы №502 бұйрығымен бекітілген

 Нысан
Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі 

Факультативтік сабақтардың/үйде оқыту журналы
__________________________________________________________

 (облыс, республикалық маңызы бар қала жəне астана)
__________________________________________________________

(аудан, қала (ауыл)
__________________________________________________________

 (орта білім беру ұйымының атауы)

__________________ сынып
 __________________ оқу жылы

(сол жақ беті)

 Факультативтік курстың аты _____________________

№
п/п

Білім 
алушының 
тегі, аты

Айы, күні
Одан əрі, барлығы 26 

баған

Одан əрі, бетті соңына дейін 

(оң жақ беті)

         Мұғалімнің тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда)_____________________

Айы, күні Факультативтік сабақтың 
тақырыбы

Тапсырмалар Мұғалімнің белгілері

Одан əрі, беттің соңына дейін

Ескерту: Факультатив сабақтар/үйде оқыту журналы факультатив топтарының жұмысын 
тіркейтін негізгі құжаты болып табылады жəне əрбір факультативтік курс бойынша негізгі жəне 
орта мектептерде жүргізіледі.

Факультатив сабақтар/үйде оқыту журналы білім беру ұйымы электрондық жүйеге қосылған 
жағдайда, тек қана электронды форматта толтырылады, оның қағаз нұсқада толтырылуы 
талап етілмейді.

Факультатив сабақтар/үйде оқыту журналы əрбір тоқсан қорытындысы бойынша ақпараттық 
жүйеден жүктеліп, беттері тігіліп, нөмірленіп, директордың қолы қойылып жəне білім беру 
мекемесінің мөрі басылып, олардың сақталуы қамтамасыз етіледі.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2017 жылғы 13 желтоқсандағы №615 бұйрығына 9-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін атқарушының
2007 жылғы 23 қазандағы №502 бұйрығымен бекітілген

Нысан

Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі 

Босатылған жəне ауыстырылған сабақтарды есепке алу журналы
______________________________________________
 (облыс, республикалық маңызы бар қала жəне астана)

___________________________________________________
 (аудан, қала (ауыл)

________________________________________________
 (орта білім беру ұйымының атауы)

_______ /________ оқу жылы

(Сол жақ беті)

Босатылған жəне ауыстырылған сабақтарды есепке алу журналы

№ Айы, күні Сынып Пəн Мұғалімнің тегі, аты, əкесінің аты 
(болған жағдайда)

Сабақты 
өткізбеуінің себебі

1
2
3
беттің соңына дейін

(оң жақ беті)

Сабақты ауыстырған мұғалімнің тегі, аты, 
əкесінің аты (болған жағдайда)

Ауыстырған сабақтың 
саны

Сабақты өткізген 
мұғалімнің қолы

Ескерту: Босатылған жəне ауыстырылған сабақтарды есепке алу журналын əрбір мектепте 
директордың оқу-ісі жөніндегі орынбасары (директор) жүргізеді.

Босатылған жəне ауыстырылған сабақтарды есепке алу журналы орта білім беру ұйымы 
электронды жүйеге қосылған жағдайда электрондық форматта толтырылады, оны қағаз 
түрінде толтыру талап етілмейді.

Жазбалар тек ресімделген тиісті құжаттардың негізінде жүргізіледі (мектепішілік бұйрықтар, 
еңбекке уақытша жарамсыздық анықтамасы, сынып журналындағы жазбалар жəне т.б.). 
Ауыстырылған сабақты жүргізген мұғалім ол жөнінде журналға қол қояды.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2017 жылғы 13 желтоқсандағы № 615 бұйрығына 10-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін атқарушының
2007 жылғы 23 қазандағы № 502 бұйрығымен бекітілген

 Нысан
Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі 

Мектепалды сыныптарының журналы
__________________________________________________________

 (облыс, республикалық маңызы бар қала жəне астана)
__________________________________________________________

 (аудан, қала (ауыл)
__________________________________________________________

 (орта білім беру ұйымының атауы)

  __________________ сынып
   __________________ оқу жылы

Ескерту: Мектепалды сыныптарының журналы мектепалды сыныптары бар барлық орта 
білім беру ұйымдарында жүргізіледі.

Мектепалды сыныптарының журналы орта білім беру ұйымы электронды жүйеге қосылған 
жағдайда электрондық форматта толтырылады, оны қағаз түрінде толтыруға жол берілмейді.

Мазмұны беті
1. Дене шынықтыру. Қауіпсіз мінез-құлық негіздері
2. Сөйлеуді дамыту 
3. Көркем əдебиет 
4. Сауат ашу негіздері
5. Қазақ (орыс тілінде оқытылатын топтарда)
6. Орыс (қазақ тілінде оқытатын топтарда)
7. Шет тілдерінің бірі
8. Драма
9. Қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру 
10. Құрастыру 
11. Жаратылыстану 
12. Сурет салу 
13. Мүсіндеу 
14. Аппликация 
15. Музыка
16. Өзін-өзі тану
17. Қоршаған ортамен танысу
18. Экология негіздері
19. Тəрбиеленушілер туралы жалпы мəлімет
20. Оқушылар денсаулығының көрсеткіштері
21. Тəрбиеленушілердің босатқан күндерінің саны туралы мəлімет
22. Сынып журналының жүргізілуі туралы ескертулер
23. Мектепалды дайындық сыныптарының журналы электрондық жəне 
қағаз нұсқада 

1-жарты жылдыққа арналған сабақ кестесі

Күні
Сабақ уақыты

Дүйсенбі Сейсенбі Сəрсенбі Бейсенбі Жұма Сенбі

1 сабақ
___сағ.__мин.
___сағ.__мин.
2 сабақ
___сағ.__мин.
___сағ.__мин.
3 сабақ
___сағ.__мин.
___сағ.__мин.
4 сабақ
___сағ.__мин.
___сағ.__мин.

2-жарты жылдыққа арналған сабақ кестесі

Күні
Сабақ уақыты

Дүйсенбі Сейсенбі Сəрсенбі Бейсенбі Жұма Сенбі

1 сабақ
___сағ.__мин.
___сағ.__мин.
2 сабақ
___сағ.__мин.
___сағ.__мин.
3 сабақ
___сағ.__мин.
___сағ.__мин.
4 сабақ
___сағ.__мин.
___сағ.__мин.

оң жақ беті)
 Мектепалды сыныптарындағы күн тəртібі

1 – тоқсан
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2 – тоқсан
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3 – тоқсан
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
4 – тоқсан
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(сол жақ беті)

Пəннің аты _______________________________

№ Тəрбиеленушінің 
тегі, аты

Айы, күні
Одан əрі, 25-ке дейін

1
2
3

Одан əрі, 30-ға дейін 

(оң жақ беті)

Тəрбиешінің тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда) ____________________

Айы жəне күні Сабақта не өтілді Тапсырма Тəрбиешінің белгілері

Одан əрі 30-ға дейін 

(оң жақ беті)

 Мектепалды сыныбында тəрбиеленушілер туралы жалпы мəліметтер

№
р/с

Тəрбиеленушінің тегі, аты, 
əкесінің аты (болған жағдайда)

Туған жылы Мекен-жайы Қабылданған 
күні

Кеткен 
күні

1 2 3 4 5 6

Одан əрі 30-ға дейін
(оң жақ беті)

Əке-шешесінің немесе оларды ауы-
стыратын адамның тегі, аты, əкесінің 

аты (болған жағдайда)

Ата-анасының жұмыс 
орны, қызметі, телефоны

Мекен-жайы, 
телефоны

Ескерту

7 8 9 10

Беттің соңына дейін
(сол жақ беті) 

Тəрбиеленушілердің денсаулық көрсеткіштері

№  п/п Тəрбиеленушінің тегі, аты, əкесінің аты Туған жылы, айы, күні
1 2 3
1
2
3

Одан əрі, 30-ға дейін

(оң жақ беті)

Денсаулық жағдайы (нормадан 
ауытқушылық)

Медициналық топ Тəрбиешінің белгілері

4 5 6

Одан əрі, 30-ға дейін

(сол жақ беті)

  Тəрбиеленушілердің босатқан күндері мен сабақтарының саны жайлы мəліметтер

№ Тəрбиеленушілердің 
тегі жəне аты

қыркүйек қазан қараша 1 тоқсан

Ба
рл
ық

 кү
нд
ер

 

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ай
ла
ны

ст
ы

Ба
рл
ық

 кү
нд
ер

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ай
ла
ны

ст
ы

Ба
рл
ық

 кү
нд
ер

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ай
ла
ны

ст
ы

Ба
рл
ық

 кү
нд
ер

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ай
ла
ны

ст
ы

Одан əрі, 30-ға дейін
Барлығы (оқу жылы барысында жəне тоқсандық) 

(оң жақ беті)

№ Тəрбиеленушілердің тегі 
жəне аты

қараша желтоқсан 2-тоқсан

Ба
рл
ық

 кү
нд
ер

 

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ай
ла
ны

ст
ы

Ба
рл
ық

 кү
нд
ер

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ай
ла
ны

ст
ы

Ба
рл
ық

 кү
нд
ер

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ай
ла
ны

ст
ы

30-ға дейін 
Барлығы (оқу жылы барысында жəне тоқсандық) 

(сол жақ беті)

№ Тəрбиеленушілердің 
тегі жəне аты

қаңтар ақпан наурыз 3 тоқсан

Ба
рл
ық

 кү
нд
ер

 

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ай
ла
ны

ст
ы

Ба
рл
ық

 кү
нд
ер

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ай
ла
ны

ст
ы

Ба
рл
ық

 кү
нд
ер

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ай
ла
ны

ст
ы

Ба
рл
ық

 кү
нд
ер

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ай
ла
ны

ст
ы

30-ға дейін 
Барлығы (оқу жылы барысында жəне тоқсандық) 

(оң жақ беті)

№
Тəрбиеленуші- 
лердің тегі 

жəне

сəуір мамыр 4 тоқсан жылдық

Ба
рл
ық

 кү
нд
ер

 

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты

Ба
рл
ық

 кү
нд
ер

Де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты

Ба
рл
ық

 кү
нд
ер

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты

Ба
рл
ық

 кү
нд
ер

де
нс
ау
лы

ғы
на

 
ба
йл
ан
ыс

ты

30-ға дейін 
Барлығы (оқу жылы барысында жəне тоқсандық) 

Журналдың жүргізілуі бойынша ескертулер

Күні жəне айы Тексерушінің ұсыныстары 
мен ескертулері

Орындалғаны туралы белгі

Беттің соңына дейін

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2017 жылғы 13 желтоқсандағы № 615 бұйрығына 11-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін атқарушының
2007 жылғы 23 қазандағы № 502 бұйрығымен бекітілген

Нысан

Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі 

Білім алушылардың үлгерімі туралы табельдерді есепке алу кітабы

__________________________________________________________
 (облыс, республикалық маңызы бар қала жəне астана)

__________________________________________________________
 (аудан, қала (ауыл)

__________________________________________________________
 (орта білім беру ұйымының атауы)

  ___________________ жылы кітап басталды
   ___________________ жылы кітап аяқталды

Кітаптың тіркелген нөмірі ____________________________________
Берілген күні ________________________________________________
Берді ______________________________________________________ 
(облыстық, қалалық, аудандық білім басқармасы (департаменті), (бөлімі)
Бастығы (директоры) __________________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
___________________ «_____»_____________ 20__ ж.
  (қолы)
Алды _________________________________________________________ 
 (облыс, қала, аудан, орта білім беру ұйымы)
Орта білім беру ұйымының директоры _____________________________________________
    (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
______________________ «____»______________ 20__ ж.
  (қолы)
Мөрдің орны
20__/20__ оқу жылы
1-сынып жетекшісі___________________________________________
  (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))

№ Білім алушының 
тегі, аты, əкесінің 

аты (болған 
жағдайда)

Табельдің 
тіркелген 
нөмірі

Берілген 
уақыты

Білім алушының басқа 
білім беру ұйымына 
кетуі (бұйрық №, кет-

кен күні)

Сынып 
жетекшісінің 

қолы

1 2 3 4 5 6

Əрі қарай, 40 жолға дейін
_____сынып            Сынып жетекшісі ___________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))

№ Білім алушының тегі, 
аты, əкесінің аты 

(болған жағдайда)

Табельдің 
тіркелген 
нөмірі

Берілген 
уақыты

Білім алушының басқа орта 
білім беру ұйымына кетуі 
(бұйрық №, кеткен күні)

Сынып же-
текшісінің 
қолы

1 2 3 4 5 6

Əрі қарай, 40 жолға дейін

Жыл басында берілгені _______________________________________
    (саны)
Жыл бойында қосымша берілгені _____________________________________ (саны)
Барлық берілгені ____________________________________________
    (саны)
Білім беру ұйымының директоры ________________________ ____________ 
  (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда)) (қолы)
Хатшы ______________________________ ___________
           (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда)) (қолы)

Ескерту: Оқушылардың үлгерімі туралы табельдерді есепке алу кітабы жалпы білім беретін 
əрбір орта білім беру ұйымында жүргізіледі.

Оқушылардың үлгерімі туралы табельдерде тіркеу нөмері көрсетіледі жəне олар жеке іс 
қағазында сақталады.

Оқушылардың үлгерімі туралы табельдерді есепке алу кітабы орта білім беру ұйымы 
электронды жүйеге қосылған болса электрондық форматта толтырылады, оны қағаз түрінде 
толтыру талап етілмейді.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2017 жылғы 13 желтоқсандағы № 615 бұйрығына 12-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін атқарушының
2007 жылғы 23 қазандағы №502 бұйрығымен бекітілген

 Нысан
Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі

1-4 сынып білім алушысының үлгерімі туралы табель
__________________________________________________________

 (облыс, республикалық маңызы бар қала жəне астана)
_________________________________________________________

(аудан, қала (ауыл)
__________________________________________________________

 (орта білім беру ұйымының атауы)
«_______»______________ сынып
 ______________ оқу жылы
    (сол жақ)

Пəндердің аттары ____________________________________

Оқу жылдарының 
кезеңдері

Са
уа
т а

ш
у

Ан
а 
тіл

і

Ə
де
би
ет

Қа
за
қ т

іл
і

О
ры

с 
тіл

і

Ш
ет
ел

 ті
лі

М
ат
ем

ат
ик
а 

Ж
ар
ат
ыл

ыс
та
ну

 

Дү
ни
ет
ан
у

Ө
зін

-ө
зі 
та
ну

М
уз
ык
а

 Б
ей
не
ле
у 
өн
ер
і

Ең
бе
кк
е 
ба
ул
у 

(К
өр
ке
м 
ең
бе
к  )

Де
не
ш
ын

ық
ты

ру

Ин
ф
ор
ма

ти
ка

 
(А
КТ

)

1-тоқсан
2-тоқсан
3-тоқсан
4-тоқсан
Қорытынды баға

Орта білім беру ұйымының директоры ___________________________ 
             (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда)) (қолы)
Сынып жетекшісі ___________________________ ____________
       (тегі, аты, əкесінің аты(болған жағдайда)) (қолы)
Мөрдің орны
 
(оң жақ беті)

Таңдау бойынша пəндер Тəртібі Ынтасы Сабақтар саны
Ата-

аналардың 
қолы

Мұғалімнің 
қолы

Барлығы Оның 
ішінде

Ескерту: Оқушылардың үлгерімі туралы табельдер орта білім беру ұйымы электронды 
жүйеге қосылған болса электрондық форматта толтырылады, оны қағаз түрінде толтыруға 
жол берілмейді.

Əрбір тоқсан қорытындысы бойынша оқушылардың үлгерімі туралы табельдер ақпараттық 
жүйеден жүктеліп, беттері тігіліп, нөмірленіп, директордың қолы қойылып жəне білім беру 
мекемесінің мөрі басылады.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2017 жылғы 13 желтоқсандағы № 615 бұйрығына 13-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін атқарушының
2007 жылғы 23 қазандағы № 502 бұйрығымен бекітілген

  Нысан
Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі 

5-11(12) сынып білім алушысының сабақ үлгерімі туралы табель
__________________________________________________________
 (облыс, республикалық маңызы бар қала жəне астана, қала, аудан)
__________________________________________________________

 (орта білім беру ұйымының атауы)
__________________________________________________________

 (білім алушының тегі, аты)
«___»______________ сынып
 ______________ оқу жылы

(сол жақ)

Оқу жылдарының кезеңдері

Пəндердің аттары

Қа
за
қ т

іл
і

Қа
за
қ ə

де
би
ет
і

О
ры

с 
тіл

і

О
ры
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əд
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ті

Ан
а 
тіл

і

Ə
де
би
ет
і

Ш
ет
ел

 т
іл
і

М
ат
ем

ат
ик
а

Ал
ге
бр
а 
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ан
ал
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 б
ас
та

-
ма
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Ге
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ет
ри
я

Ин
ф
ор
ма

ти
ка

Ж
ар
ат
ыл

ыс
та
ну
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1-тоқсан
2-тоқсан (1-жарты жылдық)
3-тоқсан
4-тоқсан (2-жарты жылдық)
Жылдық бағасы
Емтихан бағасы
Қорытынды баға
Оқу жылы қорытындысы бойынша педагогикалық кеңестің қаулысы

Орта білім беру ұйымының директоры____________________ ____________ 
                          (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда)) (қолы)
Сынып жетекшісі ___________________________ ____________
      (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда)) (қолы)
 Мөрдің орны

 (оң жақ)

Пəннің атауы

Би
ол
ог
ия

Хи
ми

я

Ф
из
ик
а

Қа
за
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та
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ри
хы
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қ (
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қы

 
əс
ке
ри

 ж
əн
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те
хн
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ог
ия
лы

қ 
да
яр
лы

қ)

кестенің жалғасы

Таңдау бойынша пəндер Тəртібі Ынтасы Ата-ана-
лардың 
қолы

Сынып 
жетекшісінің 

қолы

Тəртібі

Ескерту: Оқушылардың үлгерімі туралы табельдер орта білім беру ұйымы электронды 
жүйеге қосылған жағдайда электрондық форматта толтырылады, оны қағаз түрінде толтыруға 
жол берілмейді.

Əрбір тоқсан қорытындысы бойынша оқушылардың үлгерімі туралы табельдер ақпараттық 
жүйеден жүктеліп, беттері тігіліп, нөмірленіп, директордың қолы қойылып жəне білім беру 
мекемесінің мөрі басылады.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2017 жылғы 13 желтоқсандағы № 615 бұйрығына 14-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін атқарушының
2007 жылғы 23 қазандағы № 502 бұйрығымен бекітілген

 Нысан

Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі

Негізгі орта орта білім беру ұйымын бітіргендігі туралы аттестатты беру жəне 
есепке алу кітабы

____________________________________________________________
 (облыс, республикалық маңызы бар қала жəне астана)

____________________________________________________________ 
(аудан, қала (ауыл)

____________________________________________________________
(орта білім беру ұйымының атауы)

___________________ жылы кітап басталды
 ___________________ жылы кітап аяқталды

1-бөлім. Негізгі орта білім беру ұйымын бітіргені туралы аттестаттарды есепке алу

(сол жақ беті)
Кітаптың ішкі беттері

Кіріс
№
р/с

Аттестаттардың атауы, 
сериясы, нөмірі

Саны Кіріске алу үшін негіздеме 
жəне алған күні

Беттің соңына дейін
(оң жақ беті)

Шығыс
№
р/с

Аттестаттардың 
атауы, сериясы, 

нөмірі

Саны Беру үшін 
негіздеме, 
берілген 
күні

Орта білім беру ұйымында қалған, сондай-
ақ бүлінген, нөмірі көрсетілген бланкілерді 
алғаны туралы орта білім беру ұйымының 
құжаттарымен айналысатын адамның қолы

Беттің соңына дейін

2-бөлім. Негізгі орта орта білім беру ұйымын бітіргені туралы аттестаттарды есепке алу
Кітаптың ішкі беті
(сол жақ беті)

№
р/с

Аттестаттардың 
атауы жəне се-
риясы, нөмірі

10-сыныпты 
бітірушінің тегі, 
аты, əкесінің аты 

(болған жағдайда)

Туған 
жылы, 
айы, күні

Осы орта білім 
беру ұйымына 
қабылданған 

жылы

Пəндер бойын-
ша білім бағасы

1 2 3 4 5 6

Беттің соңына дейін
(оң жақ беті)

Марапаттау Негізгі орта білім беру ұйымын 
бітіргені туралы педагогикалық кеңес 

шешімінің жылы, айы, күні

Негізгі орта білім беру ұйы-
мын бітіргені туралы атте-
статты алу жөніндегі қолхат

22 23 24

Кітаптың соңғы беті

Осы кітапта ____________________ бет (жазбаша) нөмірленген, бау өткізілген жəне 
мөрмен бекітілген

 
Орта білім беру ұйымы директоры _________________________ (қолы)
 
Мөрдің орны
 ________ жылғы «_____» ______________

Ескерту: Негізгі орта жəне жалпы орта білім беретін мектептерде негізгі мектепті бітіру ту-
ралы аттестаттарды тіркеу жəне беру кітабы (бұдан əрі – Кітап) жүргізіледі.

Арнайы түзету мектебінде (қосалқы) белгіленген үлгіде оқушылар аталған мектептің толық 
курсын аяқтағандығы туралы Кітап жүргізіледі

Қалған таза жəне бүлінген бланкілердің сериясы мен нөмірі көрсетіле отырып, аудандық 
(қалалық) білім беру бөліміне тапсырылады. Кітапта бланкілерді тапсыру туралы тиісті жаз-
ба жазылады.

Кітаптың бірінші бөлігінде негізгі сериялары мен нөмірлері көрсетіле отырып, негізгі орта 
мектепті аяқтағандығы туралы алынған жəне берілген аттестаттердің саны ескеріледі.

Негізгі мектепті бітіргені туралы аттестаттың көшірмесін беру жөнінде жазба осы кітаптағы 
кезекті нөмір бойынша жүргізіледі, онда 4-23 бағандар мынадай мəтінді жазу үшін пайдаланы-
лады: «_____ жылғы ______ (күні) ______ (айы), берілген №______ сериясы ________ жоғалған 
түпнұсқаның орнына берілген көшірмені ______ жылғы ____ (күні) _____ (айы) алдым», ал 
жоғары жағында, 2-жолда, №______ сериясы ________ көшірмені беру туралы белгі қойылады.

Қате толтырылғанның орнына негізгі мектепті бітіргені туралы аттестат беру туралы жазба 
бланкілерді есепке алу жəне беру кітабындағы кезекті нөмір бойынша жүргізіледі, онда 4-23 
бағандар мынадай мəтінді жазу үшін пайдаланылады: «_____ жылғы ______ (күні) ______ (айы), 
берілген №______ сериясы ________ қате толтырылған түпнұсқаның орнына ______ жылғы 
____ (күні) _____ (айы) алдым», ал жоғары жағында, 2-жолда, №______ сериясы ________ 
қайтадан аттестат беру туралы белгі қойылады.

Экстернге негізгі мекеп бітіру туралы аттестат беру жөнінде жазба, сондай-ақ осы кітаптың 
5-бағанында көрсетілген «осы мектепке қабылданған жылы» - «экстерн» бағанына енгізіледі.

Мектепті осы жылы бітіргендер тізімінің соңына барлық аттестат алғандардың қолы бо-
луы тиіс.

Кітаптың беттері нөмірленіп, бау өткізіліп аудандық (қалалық) білім бөлімінің басшысының 
мөрі жəне қолымен бекітіледі.

Кітап білім беру ұйымы электрондық жүйеге қосылған жағдайда электрондық форматта 
толтырылады, оны қағаз түрінде толтыруға жол берілмейді.

Кітап оқу жылының қорытындысы бойынша ақпараттық жүйеден жүктеліп, кітаптың 
беттері нөмірленіп, бау өткізіліп мектеп директорының мөрі жəне қолымен бекітіліп, сақталуы 
қамтамасыз етіледі.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2017 жылғы 13 желтоқсандағы № 615 бұйрығына 15-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін атқарушының
2007 жылғы 23 қазандағы № 502 бұйрығымен бекітілген

 Нысан

Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі

Жалпы орта білім туралы аттестатты есепке алу жəне беру кітабы
__________________________________________________________

 (облыс, республикалық маңызы бар қала жəне астана)
__________________________________________________________

(аудан, қала (ауыл)
__________________________________________________________

 (орта білім беру ұйымының атауы)
____________________жылы кітап басталды
 ___________________ жылы кітап аяқталды

1-бөлім. Жалпы орта білім туралы аттестаттарды есепке алу

Кітаптың ішкі беті
(сол жақ беті)

Кіріс
№
р/с

Аттестаттардың атауы, 
нөмірі, сериясы

Саны Кіріске тіркеу үшін негіздеме жəне 
алған күні

Беттің соңына дейін 
(оң жақ беті)

№
р/с

Аттестаттардың 
атауы, нөмірі, 

сериясы

Саны Беру үшін 
негіздеме 
жəне 

берілген 
күні

Орта білім беру ұйымынан қалған, сондай-
ақ бүлінген, нөмірі көрсетілген бланкілерді 

алғаны туралы аудандық білім бөлімі 
меңгерушісінің немесе орта білім беру 
ұйымының құжаттарымен айналысатын 

адамның қолы

Беттің соңына дейін

2-бөлім. Жалпы орта білім туралы аттестаттарды беру есебі
Кітаптың ішкі беті
(сол жақ беті)

№
р/с

Аттестаттың 
сериясы жəне 

нөмірі

Орта білім беру ұйымын 
бітірушінің тегі, аты, 
əкесінің аты (болған 

жағдайда)

Туған 
жылы, 
айы, күні

Осы орта білім 
беру ұйымына 
қабылданған 

жылы

Пəндер бой-
ынша білім 
бағасы

Беттің соңына дейін 
(оң жақ беті)

Марапаттау Осы орта білім беру ұйымын 
бітіргені туралы педагогикалық 
кеңес шешімінің жылы, айы, күні

Жалпы орта білім 
туралы аттестатты 
алу жөніндегі қолхат

Кітаптың соңғы беті

Осы кітапта ____________________ бет (жазбаша) нөмірленген, бау өткізілген жəне 
мөрмен бекітілген

Орта білім беру ұйымы директоры _________________________ (қолы)
________ жылғы «_____»______________
Ескерту: Жалпы орта білім туралы аттестат беру жəне бланкілерді есепке алу кітабы (бұдан 

əрі – Кітап) əрбір жалпы орта білім беру ұйымында жүргізіледі.
Кітаптың бірінші бөлімінде жалпы орта білім туралы алынған жай аттестаттың, үздік атте-

стат пен «Алтын белгі» белгісімен ерекше үлгідегі аттестаттар сериясы мен нөмірі көрсетіледі 
жəне берілген аттестат бланкілерінің саны жеке есептелінеді. 
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(Соңы. Басы 14-15-беттерде) 

Қалған таза аттестат бланкілері, сондай-ақ бүлінген бланкілер сериялары мен нөмірлері 
көрсетіле отырып, аудандық білім беру бөліміне тапсырылады. Кітапта бланкілерді тапсыру 
туралы тиісті жазба жазылады.

Кітаптың екінші бөлігінде орта мектепті бітіргендер туралы толық мағлұматтар жазылады. 
Тиісті бағандарда аттестатта көрсетілген бағаларға сəйкес бағандарға пəндер бойын-

ша бағалар толтырылады, мақтау қағазымен марапаттау туралы мəліметтер жазылады, 
педагогикалық кеңестің аттестатты беру туралы шешімінің күні көрсетіледі, жалпы орта білім 
туралы аттестатты алғандығы туралы қолы қойылады.

Осы кітапқа бір немесе бірнеше пəннен қанағаттанарлықсыз баға алған 11 сынып 
оқушыларына анықтама беру туралы белгілер, жалпы орта білім туралы атестат көшірмесі, 
экстерн аттестаты белгіленеді. 

Бір немесе бірнеше пəндерде қанағаттанарлықсыз баға алған оқушыларға анықтама 
берілгендігі туралы аттестаттарды тіркеу жəне беру кітабына да жазылады. 

Жалпы орта білім туралы аттестаттың көшірмесін беру жөнінде жазба осы кітаптағы кезекті 
нөмір бойынша жүргізіледі, онда 4-29 бағандар мынадай мəтінді жазу үшін пайдаланылады: 
«_____ жылғы ______ (күні) ______ (айы), берілген №______ сериясы ________ жоғалған 
түпнұсқаның орнына берілген көшірмені ______ жылғы ____ (күні) _____ (айы) алдым», ал 
жоғары жағында, 2-жолда, №______ сериясы ________ көшірмені беру туралы белгі қойылады.

Қате толтырғанның орнына аттестат беру туралы жазба бланкілерді есепке алу жəне 
беру кітабындағы кезекті нөмір бойынша жүргізіледі, онда 4-29 бағандар мынадай мəтінді 
жазу үшін пайдаланылады: «_____ жылғы ______ (күні) ______ (айы), берілген №______ 
сериясы ________ қате толтырылған түпнұсқаның орнына ______ жылғы ____ (күні) _____ 
(айы) алдым», ал жоғары жағында, 2-жолда, №______ сериясы ________ қайтадан аттестат 
беру туралы белгі қойылады.

Экстернге жалпы орта білім туралы аттестат беру жөнінде жазба, сондай-ақ осы кітаптың 
бағанында көрсетілген «осы мектепке қабылданған жылы» -«экстерн» бағанына енгізіледі.

Кітаптың беттері нөмірленіп, бау өткізіліп аудандық (қалалық) білім бөлімінің басшысының 
мөрі жəне қолымен бекітіледі.

Жалпы орта білім туралы аттестат беру жəне бланкілерді есепке алу кітабы білім беру 
ұйымы электрондық жүйеге қосылған кезде, электрондық форматта толтырылады, қағаз 
нұсқада толтыру талап етілмейді.

Кітап оқу жылының қорытындысы бойынша ақпараттық жүйеден жүктеліп, кітаптың 
беттері нөмірленіп, бау өткізіліп мектеп директорының мөрі жəне қолымен бекітіліп, сақталуы 
қамтамасыз етіледі.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2017 жылғы 13 желтоқсандағы № 615 бұйрығына 16-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін атқарушының
2007 жылғы 23 қазандағы № 502 бұйрығымен бекітілген

 Нысан

Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі

Мақтау грамоталарын жəне мақтау қағаздарын беруді есепке алу кітабы
______________________________________________________ 

(облыс, республикалық маңызы бар қала жəне астана)
____________________________________________________________

(аудан, қала (ауыл)
____________________________________________________________

 (орта білім беру ұйымының атауы)

___________________ жылы кітап басталды
 ___________________ жылы кітап аяқталды

№
р/с

Марапатталушының тегі, 
аты, əкесінің аты (болған 

жағдайда)

Нешінші сыныпты 
бітірді

Марапатталған 
күні, айы жəне 

жылы

Награда алғаны 
жөніндегі қолхат

Кітаптың соңғы беті
Осы кітапта _____________________ бет (жазбаша) нөмірленген, бау өткізілген жəне 

мөрмен бекітілген
Орта білім беру ұйымы директоры ___________________ (қолы)
Мөрдің орны
_____ жылғы «_____» _______________

Ескерту: Мақтау грамоталарын жəне мақтау қағаздарын беруді есепке алу кітабы орта 
білім беру ұйымы электрондық жүйеге қосылған жағдайда электронды түрде толтырылады, 
оның қағаз нұсқасын толтыру талап етілмейді.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2017 жылғы 13 желтоқсандағы № 615 бұйрығына 17-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін атқарушының
2007 жылғы 23 қазандағы № 502 бұйрығымен бекітілген

 Нысан
Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі

Орта білім беру ұйымынан кеткен білім алушыларды есепке алу кітабы
_______________________________________________________

 (орта білім беру ұйымының атауы)
__________ облысы, республикалық маңызы бар қала жəне астана

 __________ ауданы, _____________
 қаласы/ауылы,

Кеткен білім алушылар туралы  Білім алушылардың кетуі туралы
мəлімет    есептен шығару талоны
Тегі ________________________  Тегі _________________________
Аты _________________________  Аты __________________________
Əкесінің аты Əкесінің аты 
(болған жағдайда) ____________  (болған жағдайда)_________________
Туған күні __________________ Туған күні ___________________
Оқыған сыныбы _______________  Оқыған сыныбы ________________
Қайда кетті _________________  Орта білім беру ұйымы (атауы, мекен-жайы)
_____________________________  _____________________________
_____________________________  _____________________________

Орта білім беру ұйымының директоры  __________________________
                                   (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
                 (орта білім беру ұйымытің мөрі)
 «__»_________ 200__жыл

Ескерту: Білім алушылардың қозғалысын есепке алу жəне бақылау мақсатында білім 
алушылардың кетуін есепке алу кітабы (бұдан əрі – Кітап) барлық орта білім беру ұйымдарында 
жүргізіледі.

Кітапты іс-қағаздарды жүргізуге жауапты адам толтырады. Кітаптарға директордың қолы 
жəне білім беру ұйымының мөрі қойылады, беттері нөмірленеді, тігіледі, қыстырылады.

Кітап орта білім беру ұйымы электрондық жүйеге қосылған жағдайда электронды түрде 
толтырылады, оның қағаз нұсқасын толтыру талап етілмейді.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2017 жылғы 13 желтоқсандағы № 615 бұйрығына 18-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрі міндетін атқарушының
2007 жылғы 23 қазандағы № 502 бұйрығымен бекітілген

 Нысан

Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі

Орта білім беру ұйымына келген білім алушыларды есепке алу кітабы
________________________________________________________

 (орта білім беру ұйымының атауы)
__________ облысы, республикалық маңызы бар қала жəне астана

 __________ ауданы, _____________ қаласы/ауылы,

Келген білім алушылар туралы  Білім алушылардың келуі туралы
мəлімет    есептен шығару талоны
Тегі ________________________  Тегі _________________________
Аты _________________________  Аты __________________________
Əкесінің аты Əкесінің аты
(болған жағдайда) _____________  (болған жағдайда) _______________
Туған күні ____________________  Туған күні ___________________
 Оқыған сыныбы _______________  Оқыған сыныбы ________________
 Қайда кетті _______________  Орта білім беру ұйымы (атауы, мекен-жайы)
_____________________________  ______________________________
_____________________________  ______________________________
 ____________________________________
Орта білім беру ұйымының директоры __________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
            (орта білім беру ұйымытің мөрі)
 «__»_________ 20__жыл 

Ескерту: Білім алушылардың қозғалысын есепке алу жəне бақылау мақсатында білім 
алушылардың келуін есепке алу кітабы (бұдан əрі – Кітап) барлық орта білім беру ұйымдарында 
жүргізіледі.

Кітапты іс-қағаздарды жүргізуге жауапты адам толтырады. Кітапқа директордың қолы жəне 
білім беру ұйымының мөрі қойылады, беттері нөмірленеді, тігіледі, бекітіледі.

Білім алушылардың кеткені туралы шығару талоны жаңа орта білім беру ұйымына келуі 
туралы шығару талонды алу мақсатында типіне жəне ведомстволық бағыныстылығына 
қарамастан орта білім беру ұйымына көрсету үшін кəмелетке толмағандарға олардың оқыған 
жерінен беріледі.

Білім алушылардың келгені туралы есептен шығару талонын кəмелетке толмағандарға 
типіне жəне ведомстволық бағыныстылығына қарамастан оның оқыған жері орта білім беру 
ұйымына көрсетуі жəне кетуі туралы есептен шығару талонын көрсеткеннен кейін жеке іс-
қағазын алуы үшін оның келген жеріндегі орта білім беру ұйымы береді.

Орта білім беру ұйымының іс-қағазында осы ұйымға шекарасы нақты белгіленген шағын 
ауданның, шағын аудан картасының бекітілуі туралы аудан, қала, ауыл, ауыл округі əкімі 
шешімінің көшірмесі болады

Кітап орта білім беру ұйымы электрондық жүйеге қосылған жағдайда электронды түрде 
толтырылады, оның қағаз нұсқасын толтыру талап етілмейді.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 10 қаң-
тарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16199 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 13 желтоқсан              №619           Астана қаласы

«Мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің басшыларын 
конкурстық тағайындау қағидаларын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2012 жылғы 21 ақпандағы №57 бұйрығына өзгерістер

енгізу туралы»

бұйырамын:
1. «Мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің басшыларын конкурстық 
тағайындау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым 

министрінің 2012 жылғы 21 ақпандағы № 57 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7495 болып тіркелген, «Егемен Қа зақстан» газетінің 2012 
жылғы 26 мамырдағы № 269-273 (27347) санында жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

 Көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің басшыларын 
конкурстық тағайындау қағидалары осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі Мектепке дейінгі жəне орта 
білім департаменті (Ш.Т. Каринова) 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 

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 жіберуді;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 
көшірмелерін мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберуді;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігінің интернет-
ресурсында орналастырылуын;

5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден 
өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің 
Заң қызметі жəне халықаралық ынтымақтастық департаментіне осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 
4) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды 
қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым 
вице-министрі А.Қ. Аймағамбетовке жүктелсін.

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

 Қазақстан Республикасының 
 Білім жəне ғылым министрі Е.САҒАДИЕВ

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2017 жылғы 13 желтоқсандағы №619 бұйрығына қосымша 

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің
2012 жылғы 12 ақпандағы №57 бұйрығымен бекітілген

Мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің басшыларын конкурстық тағайындау 
қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің басшыларын конкурстық тағайындау 

қағидалары (бұдан əрі - Қағида) «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан 
Республикасының Заңына сəйкес əзірленді жəне мемлекеттік мекеме ұйымдық-құқықтық 
нысанындағы бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта, қосымша, арнайы, мамандандырылған 
білімнің оқу бағдарламаларын іске асыратын ұйымдар жəне жетім балалар мен ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған ұйымдар басшысының бос лауазымына 
конкурстық тағайындау тəртібі мен шарттарын айқындайды.

2. Мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің басшыларын конкурстық орналастыру 
кандидаттың кəсіби жəне жеке мінездемелерінің біліктілік талаптарына сəйкестігін анықтау 
үшін жүргізіледі.

3. Мемлекеттік орта білім беру мекемелері басшыларының лауазымына тағайындау 
конкурсын (бұдан əрі – Конкурс) бос лауазымы бар білім беру мекемесі ведомствосы жəне 
қарамағында болып табылатын білім беруді басқару органы жүргізеді.

2-тарау. Мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің басшыларын конкурстық 
орналастыру тəртібі

4. Объективтілік пен айқындылықты қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ барлық кандидаттарға 

тең мүмкіндік беру мақсатында Конкурс жариялаған білім беруді басқару органының жанынан 
конкурстық комиссия (бұдан əрі – Комиссия) құрылады.

5. Комиссия құрамының мүшелері жалпы саны тақ санды құрайтын кемінде бес адамнан 
тұрады, құрамы білім беруді басқару органы басшысының бұйрығымен бекітіледі.

6. Комиссия құрамына білім беруді басқару органдарының, əдістемелік құрылымдардың, 
ата-аналар қоғамының, білім мəселесі бойынша қоғамдық бірлестіктердің өкілдері енгізіледі.

Комиссия төрағасы, төраға орынбасары жəне хатшы Комиссия мүшелерінен сайланады.
7. Комиссияның əр отырысы отырысқа қатысқан төраға, комиссия мүшелері жəне хатшы 

қол қойған хаттамамен ресімделеді.
8. Комиссия отырысы оның жалпы құрамынан кемінде 2/3 мүшелері қатысса, отырыс өткізілді, 

ал оның шешімі заңды деп есептелінеді.
9. Комиссия конкурс өткізу мерзімін, орнын жəне тəртібін айқындайды, конкурстық орналасты-

ру туралы хабарландыру мəтінін жазады, бұқаралық ақпарат құралдарында, білім беруді басқару 
органының ресми сайтында хабарландыруды жариялауды қамтамасыз етеді.

10. Хабарландыру мəтіні мына ақпараттан тұруы тиіс:
1) Конкурс жариялаған орган атауы;
2) Конкурс жарияланған лауазымның атауы;
3) орналасқан орны, оның қызметін қысқаша сипаттай отырып, білім беру мекемесінің 

толық атауы;
4) лауазымға кандидатқа қойылатын біліктілік талаптары;
5) орта білім беру мекемесі басшысының лауазымдық міндеттері:
6) лауазымдық жалақы мөлшері;
7) Конкурс өткізу орны жəне күні;
8) Конкурсқа қатысуға өтінімді беру мерзімі мен оны қабылдау орны;
9) Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар тізбесі;
10) ақпаратты нақтылау үшін байланыс телефондары, электрондық адрестер.
11. Мемлекеттік орта білім беру мекемелері басшыларының лауазымына кандидаттардың 

Конкурсқа қатысуы үшін мыналар талап етіледі:
1) жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) педагогикалық білімі;
2) педагогикалық жұмыс өтілі кемінде бес жыл, оның ішінде басшылық лауазымдағы жұмыс 

өтілі кемінде бір жыл, шағын жинақты мектепте педагогикалық жұмыс өтілі кемінде үш жыл, 
басшылық лауазымдағы жұмыс өтілі талап етілмейді;

3) бірінші немесе жоғары біліктілік санатының болуы (мемлекеттік қызметшілерді, ЖОО жəне 
əдістемелік қызмет қызметкерлерін қоспағанда);

4) «Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту ту-
ралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 
23 қарашадағы № 907 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 6697 болып тіркелген) бекітілген ны сан бойынша денсаулық жағдайы туралы анықтама;

5) соттылығының жоқ екені туралы анықтама.
12. Білім беруді басқару органы хабарлама жарияланған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде 

бос лауазымға орналасу үшін мынадай құжаттарды қабылдауды жүзеге асырады:
1) білім беруді басқару органы басшысының атына тұрғылықты тіркеу орны, нақты тұратын 

жері, байланыс телефондары  көрсетілген конкурсқа қатысуға өтініш;
2) жеке тұлғаны куəландыратын құжаттың көшірмесі;
3) білім туралы құжаттың көшірмесі;
4) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;
5) кадрларды есепке алу жөніндегі жеке парақ жəне фото;
6) ескертпелер мен көтермелеулерді көрсете отырып, бұрынғы жұмыс орнынан өндірістік 

мінездеме;
7) біліктілік санаты жəне ғылыми дəрежесі туралы құжаттың көшірмесі (бар болса); 
8) медициналық куəландырудан өтуі туралы құжа т;
9) соттылығының жоқ екенін туралы анықтама;
10) Мектепті дамытудың перспективалық жоспары.
Конкурсқа қатысу үшін ұсынылатын құжаттардың көшірмелері нотариалды немесе жұмыс 

орнының кадрлық қызметі тарапынан куəландырылады.
Осы Қағидалардың 12-тармағында көзделген құжаттар топтамасы толық ұсынылмаса, 

кандидаттың Конкурсқа қатысу үшін берген құжаттарын қабылдаудан бас тартылады.
13. Конкурсқа қатысу үшін кандидат білім беруді басқару органының қарауына өзінің 

кəсіби жетістіктері, біліктілігін арттыруы, ғылыми зерттеулері, өзінің педагогикалық тəжірибесін 
жинақтауы, наградалары туралы материалдарды ұсынуға құқылы.

14. Ко нкурс төрт кезеңде өткізіледі:
1) конкурсқа қатысушылардың біліктілігін бағалау;
2) мектептің Қамқоршылық кеңесімен (бұдан əрі – Қамқоршылық кеңес) кандидаттарды келісу;
3) облыстың (республикалық маңызы бар қалаларды, астананы қоспағанда) білім беруді 

басқару органымен кандидаттарды келісу;
4) білім бе  руді басқару органының Конкурстық комиссиясының отырысында əңгімелесу.
15. Конкурстың бірінші кезеңінде білім беруді басқару органы Комиссиясы үш жұмыс күні 

ішінде осы Қағиданың 12-тармағына сəйкес құжаттар біліктілігін бағалауды жүргізеді.
16. Конкурстың екінші кезеңінде конкурсқа қатысушылардың біліктілігін бағалау қорытындысы 

бойы нша білім беруді басқару органының Комиссиясы екі жұмыс күні ішінде Қамқоршылық 
кеңеске бос лауазымға орналасуға кандидаттардың тізімін жолдайды.

17. Қамқоршылық кеңес құжаттар келіп түскен күннен бастап үш жұмыс күні ішінде кандидат-
тарды Қамқоршылық кеңес отырысының өткізілу күні, уақыты жəне орны туралы хабардар етеді. 

18. Қамқоршылық кеңес кандидатты хабардар еткен күннен ке йін үш жұмыс күні ішінде 
ұсынылған құжаттарды зерделейді жəне бос лауазымға орналасуға кандидаттың қатысуымен 
отырыс өткізеді. 

19. Қамқоршылық кеңестің отырысына кандидат Мектепті дамытудың перспективалық 
жоспарын ұсынады.

 20. Қамқоршылық к еңес отырыс қорытындысы бойынша білім беру ұйымдары 
басшыларының лауазымына кандидатура бойынша хаттамалық шешім шығарады. Қамқоршылық 
кеңес отырысының хаттамасы білім беруді басқару органына отырыс өткен күннен кейін келесі 
күні ұсынылады. 

 21. Егер Қамқоршылық кеңеске орта білім беру ұйымы басшысының лауазымына кандидат-
тар анықталмаған болса, онда білім беруді басқару органы конкурсты өтпеді деп таниды жəне 
конкурсты қайта өткізу туралы шешім шығарады. 

 22. Қамқоршылық к  еңес кандидаттарды айқындаған жағдайда білім беру мекемесі ве-
домствосы жəне қарамағында болып табы латын білім беруді басқару органының Комиссиясы 
облыстың білім ба сқармасына келісуге жолдайды. 

 Мамандандырылған мектептердің бос лауазымына  үміткер кандидаттар үшін қосымша 
«Дарын» Республикалық ғылыми-практикалық орталығымен, «Білім инновация» лицейлері 
басшысының бос лауазымына үміткер кандидаттар үшін «Білім-инновация » Халықаралық 
қоғамдық қорымен келісу талап етіледі.

 23. Үшінші кезеңде кандидаттардың кəсіби құзыреттіліг ін бағалау үшін комиссия құрылады. 
Оның құрамын білім басқармасы бұйрықпен бекітіледі. 

 24. Комиссия құрамына білім бе руді басқару органдарының, əдістемелік құрылымдардың, 
а та-аналар қоғамының, білім мəселесі бойынша қоғамдық бірлестікт ердің өкілдері кіреді. 

Комиссия өкілеттілігі осы Қағиданың 8, 9-тармақтарына сəйкес айқындалады.
 25. Кандидаттар Қазақстан Респ убликасының Конституциясы, «Білім туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңы, «Сыбайлас жемқорлыққа қ арсы күрес туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңы, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі, сондай-ақ педагогика, 
психология негіздері    бойынша тестілеуден жəне əңгімелесу өтеді.

Тестілеуден өту кезінде кандидатқа жоғарыда көрсетілген нормативтік құқықтық актілерді 
білуге арналған 90 сұрақ ұсынылады. Тестілеуден өту үшін шекті деңгей 50%-ды құрайды.

26. Шекті деңгейді жинамаған ка ндидаттар Комиссияның шешімі бойынша облыстық білім 
беруді басқару органы жанындағы комиссия отырысына əңгімелесуге жіберілме йді. 

27. Əрбір кандидатқа осы қағидаға 1-қосымшаға сəйкес бағалау парағы толтырылады жəне 
осы қағидаға 2-қосымшаға сəйкес орта білім беру ұйымы басшысының бос лауазымына канди-
датпен əңгімелесу үшін тақырыптық бағыт беріледі.

28. Төртінші кезеңде əңгімелесу өткізу үшін осы Қағиданың 5, 6, 7, 8 жəне 9-тармақтарына 
сəйкес комиссия құрылады. 

29. Комиссия Қазақстан Республикасының заңнамасын, бала жəне жасөспірімдер жасының 
пс ихологиясын, ұжымдағы басқару жəне іскер өзара іс-қимыл психологиясын, кадрлық менед-
жмент жəне қызмет этикасы мəселелері бойынша теориялық білім деңгейін айқындау, сондай-
ақ үміткердің педагогикалық жетістіктерін, кəсіби жəне жеке қасиеттерін, ұйымдастыруш ылық 
қабілеттерін, болжанатын лауазым қызметінің перспективасын айқындауға қатысты ақпаратты 
нақтылау, болжанатын лауазым перспективасын айқындау мақсатында білім беру мекемесі ве-
домствосы жəне қарамағында болып табылатын білім беруді басқару органының Комиссиясы 
əңгімелесу өткізеді. Комиссия əңгімелесу өткізу тəртібін өзі айқындайды. 

 30. Конкурстың барлық кезеңдері аяқталғаннан кейін Комиссия үш жұмыс күні ішінде бір 
үміткерді айқындайды жəне оның кандидатурасын лауазымға бекіту үшін конкурс жариялаған 
білім беруді басқару органының білім басқармасының бастығына ұсынады. Комиссия шешімі 
ашық, басым дауыспен қабылданады. Дауыс тең болған жағдайда төрағаның даусы шешуші  
болып табылады. Ұсыныс қорытынды дауыс беру хаттамасымен қоса берілуі тиіс.

 31.  Конкурстан өтпеген кандидаттарды білім беруді басқару органы үш жұмыс күні ішінде 
Конкурс қорытындысы туралы жазбаша хабардар етеді.

32. Конкурс қатысушыларының конкурс нəтижелеріне заңнамада белгіленген тəртіппен 
шағымдануына мүмкіндігі бар. 

33. Конкурс жариялаған білім беруді басқару органының басшысы үш жұмыс күні іш інде оң 
нəтиже алған конкурс қатысушысымен төрт жыл мерзімді ұзарту құқығы бар шартты жасасады 
жəне жұмысқа қабылдау туралы бұйрық шығарады. 

 34. Конкурстан өтпеген кандидаттардың құжаттары Конкурсты өткізген білім беруді басқару 
органының архивіне беріледі жəне бес жыл бойы сақталады. 

 35. Ек інші, үшінші, төртінші кезеңдер аудио жəне бейне жазбамен қамтамасыз етіледі. 

Мемлекеттік орт а білім беру мекемелерінің басшыларын конкурстық тағайындау 
қағидал арына 1-қосымша 

Мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің басшылары лауазымына
кандидатты ң бағалау парағы

______________________________________________________________
(тегі, аты, əкесінің аты)

№ Өлшемшарттар  Балл саны
(1-ден 10-ға 

дейін)
1 Қазақстан Республикасы заңнамасы бойынша теориялық білім деңгейі 
2 Білім берудегі менеджменттің негізгі қағидаттарын білу 
3 Кандидаттың жеке кəсіби қасиеттері 
4 Қазіргі білім беру міндеттерін іске асыру жөніндегі идеялардың 

бірегейлігі мен негізділігі 
5 Білім беру ұйымдарын табысты дамыту бойынша практикалық көзқарас 
6 Жағдаяттық міндеттерді мобильді, икемді шеше білу 
7 Белсенді, жағымды педагогикалық ортаны құра білу 
8 Білім беру ұйымдарын басқаруда шығармашылық əлеуетті пайдалану 
9 Педагогикалық əдеп жəне сөйлеу мəдениеті
Қорытынды:

 Ескерту: Мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің басшылары лауазымына кандидаттың 
өлшемшарттар 10 балдық шəкіл бойынша бағаланады: 

0-3 – жеткіліксіз деңгей;   4-7 – жеткілікті деңгей;   7-10 – өте жақсы деңгей.

Мемлекеттік орта білім беру мекемелерінің басшыларын конкурстық тағайындау 
қағидаларына 2-қосымша 

Əңгімелесу үшін тақырыптық бағыттар

1. Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің негізгі нормативтік құқықтық құжаттары.
2. Білім беру менеджментінің заманауи əдістері. 
3. Білім беру саласындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттары.
4. Мектепті басқарудағы инновациялар.
5.Табысты мектеп, табысты директор, табысты оқушы, табысты мұғалім өлшемшарттары.
6. Қазақстан біліміндегі халықаралық зерттеулердің рөлі.
7. Білім беру ұйымдарындағы ғылыми-əдістемелік жұмыстарды ұйымдастыру жүйесі.
8. Жаңартылған білім беру мазмұнын енгізу ерекшелігі.
9. Үш тілді білім беруге көшу мəселелері.
10. Қамқоршылық кеңеспен əкімшіліктің өзара іс-қимыл жасау жүйесі.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 10 қаң-
тарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16197 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 21 желтоқсан             №638            Астана қаласы 

«Бюджет қаражаты есебінен
қаржыландырылатын мемлекеттік білім беру ұйымдары 
қызметкерлеріне жалақыны есептеу қағидаларын бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрінің 2008 жылғы 29 қаңтардағы № 40 бұйрығына 

өзгеріс енгізу туралы 

бұйырамын:
1. «Бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын мемлекеттік білім беру ұйымдары 

қызметкерлеріне жалақыны есептеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Білім жəне ғылым министрінің 2008 жылғы 29 қаңтардағы № 40 бұйрығына (Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5148 болып 
тіркелген, «Заң газетінің» 2008 жылғы 13 наурыздағы №38 (1264) санында жарияланған) 
мынадай өзгеріс енгізілсін: 

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын 
мемлекеттік білім беру ұйымдары қызметкерлеріне жалақыны есептеу қағидаларында: 

40-2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
 «40-2. APTIS, IELTS, TOEFL, CEPT, FCE, EMI, TKT CLIL ағылшын тілін білуі жөнінде 

халықаралық емтиханнан өткендігі туралы құжаты бар, CEFR (Common European Framework of 
Reference – Шет тілдерді игерудің жалпыеуропалық құзыреттері) шкаласына сəйкес кем дегенде 
B1-Intermediate деңгейін растайтын немесе дипломның қосымшасына сəйкес ағылшын тілінде 
пəндерді оқытуға мүмкіндік беретін тілдік құзыреттілікке ие жəне ағылшын тілінде физика, 
химия, биология, информатика пəндері бойынша негізгі орта жəне жалпы орта білім беретін 
оқу бағдарламаларын іске асыратын мемлекеттік білім беру ұйымдарының мұғалімдеріне 
базалық лауазымдық жалақыдан 200 % көлемінде қосымша ақы төлеу жүргізіледі. Қосымша 
ақы төлеу 2017 жылғы 1 қыркүйектен бастап жүргізіледі.».

 2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің Бюджеттік жоспарлау 
департаменті (С.А. Жақыпова) Қазақстан Республикасының 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 көшірмесін қағаз жəне электронды түрде қазақ жəне орыс тілдерінде ресми жариялау 
жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне 
енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

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

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің интернет-
ресурсында орналастыруды;

 5) осы бұйрық мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан 
Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің Заң қызметі жəне халықаралық ынтымақтастық 
департаментіне осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың 
орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

 3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым 
вице-министрі Б.А. Асыловаға жүктелсін. 

 4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа еңгізіледі жəне 
2017 жылғы 1 қыркүйектен бастап туындаған қатынастарға қолданылады. 

Қазақстан Республикасының 
Білім жəне ғылым министрі Е.САҒАДИЕВ 

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының 
Еңбек жəне халықты əлеуметтік Қаржы министрі 
қорғау министрі  _____________Б. Сұлтанов
_____________Т. Дүйсенова  2017 жылғы 28 желтоқсан
2017 жылғы 29 желтоқсан 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 16 қаң-
тарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16233 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 25 желтоқсан             №647           Астана қаласы 

«Мемлекеттік білім беру ұйымдарының білім алушылары 
мен тәрбиеленушілерін оқулықтармен және оқу-

әдістемелік кешендермен қамтамасыз ету қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 91 бұйрығына 
өзгерістер енгізу туралы

 бұйырамын:
1. «Мемлекеттік білім беру ұйымдарының білім алушылары мен тəрбиеленушілерін 

оқулықтармен жəне оқу-əдістемелік кешендермен қамтамасыз ету қағидаларын бекіту тура-
лы» Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 91 
бұйрығына (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 13288 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 
10 наурызда жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін: 

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мемлекеттік білім беру ұйымдарының білім алушыла-
ры мен тəрбиеленушілерін оқулықтармен жəне оқу-əдістемелік кешендермен қамтамасыз 
ету қағидаларында: 

6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Білім беру ұйымдарының кітапхана қорын Тізбеге енген оқулықтар мен оқу-əдістемелік 

кешендермен қамтамасыз ету білім алушылар контингентіне сай оқу əдебиеттерінің қажетті 
санын жыл сайын сатып алу арқылы жүзеге асырылады.»;

9, 10, 11 жəне 12-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Баспалар жыл сайын қазан айында Министрлікке оқулықтар мен ОƏК-тің бағдарлы 

бағасын жолдайды.
10. Баспалар жыл сайын 30 қазаннан кешіктірмей өз ұйымдарының сайтында оқулықтар 

мен ОƏК-ті сатып алуға жергілікті атқарушы органдардың бюджеттік өтінімдерін қалыптастыру 
үшін оқулықтар мен ОƏК-тің алдын алу прайс-парағын орналастырады.

Тізбе бекітілгеннен кейін бес жұмыс күні ішінде баспалардың сайтында Тізбеге енгізілген 
оқулықтар мен ОƏК-тің прайс-парағын орналастырады.

Баспалар оқулықтың электронды нұсқасымен қоса ұсынады.
11. Жергілікті атқарушы органдар жыл сайын 30 қыркүйекке дейін білім беру ұйымдарында 

білім алушылардың болжамды санын білім алушылар мен тəрбиеленушілердің контингентін 
есепке ала отырып, келесі оқу жылына оқулықтар мен ОƏК-ті сатып алуға өтінімді оның 
негізінде қалыптастырады.

12. Білім беру ұйымдары жыл сайын 20 мамырға дейін оқулықтар мен ОƏК-дің оқушылар 
санына жеткілікті болу нысаны бойынша кітап қорын түгендеуді жүргізеді жəне кітап қорынан 
білім алушыларға оқулықтарды жəне ОƏК келесі оқу жылына береді.».

2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі жəне орта 
білім департаменті (Ш.Т. Каринова) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін 

қағаз жəне электронды түрде қазақ жəне орыс тілдерінде ресми жариялау жəне Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жолдауды; 

3) мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде осы бұйрықтың көшірмесін 
мерзімді баспа басылымдарына жолдауды;

4) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым 
министрлігінің ресми интернет-ресурсында орналастыруды;

5) осы бұйрық мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан 
Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің Заң қызметі жəне халықаралық ынтымақтастық 
департаментіне осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың 
орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым 
вице-министрі А.К. Аймағамбетовке жүктелсін.

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

 Қазақстан Республикасының
 Білім жəне ғылым министрі Е.САҒАДИЕВ

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 10 қаң-
тарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16205 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 27 желтоқсан             №651           Астана қаласы 

«Оқулықтарды, оқу-әдістемелік кешендері мен оқу-
әдістемелік құралдарын әзірлеу, оларға сараптама, сынақ 

өткізу және мониторинг жүргізу, оларды басып шығару 
жөніндегі жұмысты ұйымдастыру қағидаларын бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрінің 2012 жылғы 24 шілдедегі № 344 бұйрығына 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

бұйырамын:
1. «Оқулықтарды, оқу-əдістемелік кешендері мен оқу-əдістемелік құралдарын əзірлеу, 

оларға сараптама, сынақ өткізу жəне мониторинг жүргізу, оларды басып шығару жөніндегі 
жұмысты ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім жəне 
ғылым министрінің 2012 жылғы 24 шілдедегі № 344 бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7876 болып тіркелген, «Егемен Қазақстан» газетінің 2012 
жылғы 19 қыркүйектегі № 609-614 (27687) санында жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін: 

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Оқулықтарды, оқу-əдiстемелiк кешендер мен оқу-
əдiстемелiк құралдарды əзiрлеу, оларға сараптама, сынақ өткізу жəне мониторинг жүргізу, 
оларды басып шығару жөнiндегi жұмысты ұйымдастыру қағидаларында: 

2-тармақтың 23) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«23) уəкілетті орган – Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі;»;
3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Оқулықтарды, ОƏК мен ОƏҚ дайындауды өз бетінше автор, авторлық ұжым немесе 

баспа ұйымдастырады. 
 Орта білім беру ұйымдары үшін авторлық ұжым ғалымдар, əдіскерлер жəне мұғалімдер 

қатарынан қалыптасады.»;
6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Уəкілетті орган білім беру ұйымдарында пайдалануға рұқсат етілген бастауыш, негізгі 

орта жəне жалпы орта білім беру деңгейлеріне арналған оқулықтарды, ОƏК мен ОƏҚ, оның 
ішінде электронды жеткізгіштегілерге авторлық ұжым оқу əдебиеттері сапасының мониторингі 
нəтижелерін ескере отырып өңдейді.»;

10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«10. Оқулықтарға, ОƏК мен ОƏҚ, оның ішінде электрондық жеткізгіштердегі ғылыми жəне 

педагогикалық сараптаманы сараптау комиссиясы жүргізеді. 
Сараптау комиссиясының құрамына: мектепке дейінгі тəрбие мен оқыту, бастауыш, 

негізгі орта, жалпы орта білім беру деңгейлері үшін ғалымдар, жоғары жəне бірінші санатты 
мұғалімдер; техникалық жəне кəсіптік, ортадан кейінгі білім беру деңгейі үшін – ғалымдар мен 
техникалық жəне кəсіптік, ортадан кейінгі білім беру ұйымдарының оқытушылары, өндіріс, 
кəсіпорын жəне басқа да ұйым өкілдері; жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру деңгейі 
үшін – ғалымдар, жоғары оқу орындарының оқытушылары, өндіріс, кəсіпорын жəне басқа да 
ұйым өкілдері енеді. 

Сараптау комиссиясы сараптамалық шешім шығарады.»;
15 жəне 16-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«15. Оқулықтарға, ОƏК мен ОƏҚ, оның ішінде электронды жеткізгіштегілерге ғылыми 

жəне педагогикалық сараптама өткізу ҚР МЖБС-ға, үлгілік оқу жоспарлары мен оқу 
бағдарламаларына, ал əдістемелік аппараттың – білім алушыларды оқыту, тəрбиелеу мен 
дамыту мақсаттарына, психология-педагогика ғылымының қазіргі заманғы талаптарына 
сəйкестігін бағалау мақсатында жүргізіледі.

«Оқулық» орталығы мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білім беру 
деңгейіне арналған оқулықтар, ОƏК, ОƏҚ-ге келесі қайта басып шығарылғанға дейін сынақ 
алды жəне сынақтан кейінгі сараптама өткізеді. 

Қоғамдық бағалау жүргізу үшін бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білім беру деңгейіне 
арналған оқулықтар сараптама жүргізу барысында оның электронды нұсқасы «Оқулық» 
орталығының интернет-ресурсында орналастырылады. 

«Оқулық» орталығы қоғамдық бағалау порталына түскен ескертулер мен ұсыныстарға мо-
ниторинг жүргізіп, оларды кемшіліктерді жою  мақсатында баспаларға жібереді.

16. Сараптамалық шешім негізінде «Оқулық» орталығы сараптама қорытындысын дай-
ындайды.

 Сараптама нəтижелері бойынша сараптама қорытындысы келесі тұжырымдардың бірін 
қамтиды:

1) бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білім деңгейіне арналған оқулықтарға, ОƏК мен 
ОƏҚ, соның ішінде электрондық жеткізгіштерде: 

оң сараптамалық шешім алған жағдайда – «білім беру ұйымдарында пайдалануға 
ұсынылады», ал сынаққа жолданатын оқулықтарға, ОƏК мен ОƏҚ – «білім беру ұйымдарында 
сынақтан өткізуге ұсынылады»; 

сараптамалық шешімде жоюды қажет ететін ескертулер болған жағдайда – «өңдеуді қажет 
етеді», оның ішінде сынаққа жіберілетін оқу əдебиеттері үшін;

теріс сараптамалық шешім алған жағдайда – «білім беру ұйымдарында пайдалануға 
ұсынылмайды», сонымен бірге сынаққа жіберілетін оқу əдебиеттеріне – «білім беру 
ұйымдарында сынақтан өткізуге ұсынылмайды».

 2) мектепке дейінгі тəрбие мен оқыту, техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі, 
жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білім деңгейінің оқулықтары, ОƏК мен ОƏҚ үшін, 
оның ішінде электрондық жеткізгіштерде – «білім беру ұйымдарына пайдалануға ұсынылады»;

сараптамалық шешімде жоюды қажет ететін ескертулер  болған жағдайда – «Өңдеуді 
қажет етеді»;

теріс сараптамалық шешім алған жағдайда – «білім беру ұйымдарына пайдалануға 
ұсынылмайды.»;

20-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«20. Оқулықтар, ОƏК мен ОƏҚ бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білім берудің 

жаңартылған білім мазмұны бойынша сынақтан өтеді.»;
20-2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«20-2. Уəкілетті орган оқулықтарға, ОƏК мен ОƏҚ сынақ өткізетін эк сперименттік білім беру 

ұйымдарының тізімін жəне оқулықтар мен ОƏК тізбесін қалыптастырады.»;
25, 26 жəне 27-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«25. Уəкілетті орган оқулықтар мониторингінің нəтижелері бойынша білім беру ұйымдары 

тарапынан сұраныссыз қалған оқулықтарды, ОƏК мен ОƏҚ Оқулықтардың, оқу-əдiстемелiк 
кешендерiнiң, құралдарының жəне басқа да қосымша əдебиеттердiң, оның ішінде электрондық 
жеткізгіштегілерінің тiзбесінен (бұдан əрі – Тізбе) алып тастау туралы шешім қабылдайды.

26. Уəкілтті орган оқулықтарды, ОƏК мен ОƏҚ-ні, оның ішінде электронды жеткізгіштегілерді, 
сараптама жəне сынақ жүргізу нəтижелерін қарастыру жөніндегі Республикалық комиссияны 
(бұдан əрі – Республикалық комиссия) құрады.

Республикалық комиссияның құрамы уəкілетті органның бірінші басшысымен бекітіледі.
Республикалық комиссияның құрамына білім беру саласында жұмыс тəжірибесі бар 

мемлекеттік, қоғамдық ұйымдардың, педагогикалық жəне ғылыми қоғамдастықтың өкілдері 
кіреді.

Уəкілетті орган оқулықтардың, ОƏК мен ОƏҚ-нің, оның ішінде электронды жеткізгіштегілердің 
сараптама, сынақ нəтижелерін қарастыру жəне Республикалық комиссияға ұсыныс енгізу үшін 
пəндік комиссияларды құрады.

Пəндік комиссиялардың отырысы жылына екі реттен кем емес өткізіледі. 
Пəндік комиссиялар құрамы мемлекеттік жəне қоғамдық ұйымдардың өкілдерінен, 

ғалымдар, əдіскерлер мен педагог-практиктерден құрылады. 
Пəндік комиссиялар:
1) мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білім деңгейлеріне арналған 

оқулықтарға сараптама жасайды жəне бірыңғай базалық оқулықты анықтау үшін деңгейге 
бөлу жұмыстарын жүргізеді;

2) оқулықтардың, ОƏК мен ОƏҚ сараптама, сынақ, оқулықтар сапасын қоғамдық бағалаудың 
аралық жəне соңғы қорытындыларын қарастырады;

3) мектепке дейінгі тəрбие жəне оқыту, бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білім 
беру деңгейлеріне арналған оқулықтардың, ОƏК мен ОƏҚ-ні, оның ішінде электронды 
жеткізгіштегілерді сараптамалық бағалау, сынақтан өткізу жəне деңгейге бөлу қорытындыларын 
Республикалық комиссияның қарауына енгізеді.

27. Республикалық комиссия: 
1) пəндік комиссиялар жұмысының қорытындыларын қарастырады; 
2) оқу басылымының мазмұнын бағалау критерийлері негізінде пəндік комиссиялардың 

ұсыныстарын, сондай-ақ оқулықтардың бағасын есепке ала отырып, оқулықтарды, ОƏК мен 
ОƏҚ-ні, оның ішінде бірыңғай базалық оқулықтарды іріктеуді жүзеге асырады;

3) оқулықтарды, ОƏК мен ОƏҚ-ні, оның ішінде электрондық жеткізгіштегілерді оқу 
процесінде пайдалану туралы мынадай шешімдерді қабылдайды:

«білім беру ұйымдарында пайдалануға ұсынылады»; 
«білім беру ұйымдарында пайдалануға ұсынылмайды»;
«білім беру ұйымдарында бірыңғай базалық оқулық ретінде пайдалануға ұсынылады»;
«білім беру ұйымдарында қосымша қолдануға арналған оқулық ретінде пайдалануға 

ұсынылады»;
4) Тізбеге енгізу үшін ұсынылған оқу əдебиеттері тізімін Министрліктің қарауына жəне 

бекітуіне ұсынады;
5) оқулықтарды, ОƏК мен ОƏҚ-ні дайындау, сараптау, сынақтан өткізу, мониторинг жүргізу 

жəне басып шығару тетіктерін жетілдіру бойынша ұсыныстар дайындайды жəне енгізеді.»;
29-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«29. Тізбеге бір оқу пəні бойынша бестен артық емес балама оқулықтар, ОƏК мен ОƏҚ 

енгізіледі.
Уəкілетті орган бекіткен Тізбе www.edu.gov.kz интернет-ресурсына орналастырылады.».
2. Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі жəне орта 

білім департаменті (Ш.Т. Каринова) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін 

қағаз жəне электронды түрде ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасының нормативтік 
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін «Қазақстан Республикасы Əділет 
министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жолдауды; 

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін 
мерзімді басылымдарға ресми жариялау үшін жолдау;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің ресми интер-
нет-ресурсында ресми жарияланғаннан кейін орналастыруды;

5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден 
өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің 
Заң қызметі жəне халықаралық ынтымақтастық департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне 
3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды 
қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым 
вице-министрі А.К. Аймағамбетовке жүктелсін.

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

 Қазақстан Республикасы
Білім ж əне ғылым министрінің

 міндетін атқарушы А.ƏМРИН
 
Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 12 қаң-

тарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16220 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 29 желтоқсан            №662             Астана қаласы 

«Мектепке дейінгі, орта білім беру ұйымдарын, сондай-ақ 
арнайы білім беру ұйымдарын жабдықтармен және 

жиһазбен жарақтандыру нормаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 

2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрығына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы

бұйырамын:
1. «Мектепке дейінгі, орта білім беру ұйымдарын, сондай-ақ арнайы білім беру ұйымдарын 

жабдықтармен жəне жиһазбен жарақтандыру нормаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы № 70 бұйрығына 
(Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
13272 болып тіркелген, «Əділет» Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 15 наурызда жарияланған) мынадай өзгерістер 
мен толықтыру енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мектепке дейінгі, орта білім беру ұйымдарын, сондай-ақ 
арнайы білім беру ұйымдарын жабдықтармен жəне жиһазбен жарақтандыру нормаларында:

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарын жабдықтармен жəне жиһазбен жарақтандыру 
нормаларында:

«Ұсынылатын бейнелеу іс-əрекетіне арналған жабдықтар» деген бөлім мынадай 
мазмұндағы 95-1, 95-2, 95-3, 95-4, 95-5, 95-6, 95-7, 95-8, 95-9- жолдармен толықтырылсын:

«

95-1 Ойын алаңы, бағдарламаланатын робот ойыншығы, 
тапсырмалары бар карточкалар мен əдістемелік 
құралдан тұратын бағдарламалау дағдыларын 
дамытуға арналған старттық жинақ

Жинақ 2 2 2

95-2 Тақта жəне кодтау блоктары, моторлар, датчик-
тер, электрондық жəне конструкциялық элементтер, 
əдістемелік оқулықтардан тұратын бағдарламалау 
дағдыларын дамытуға арналған базалық жинақ

Жинақ 4 4 4

95-3 Конструкциялық элементтер, микроконтроллер, дат-
чиктер, картридер жəне əдістемелік оқулықтардан 
тұр атын мектеп жасына дейінгі балаларға арналған 
робототехникалық жинақ

Жинақ 4 4 4

95-4 Конструкциялық элементтер, микроконтрол-
лер, датчиктер, жəне əдістемелік оқулықтардан 
тұратын мектеп жасына дейінгі балаларға арналған 
робототехникалық  жинақ

Жинақ 1 1 1

95-5 Конструкциялық элементтерден, технологиялық кар-
тадан жəне əдістемелік оқулықтан тұратын мектеп 
жасына дейінгі балалар топтарының жаратылыста-
ну ғылымдары, технология, өнер, конструкциялық 
құрастыру жəне математика саласындағы зерттеу 
қызметіне арналған конструкциялық жинақ

Жинақ 1 1 1

95-6 Конструкциялық элементер, фигуралар, объектілер, 
технологиялық карталар мен əдістемелік құралдан 
тұратын шығармашылық жəне танымдық қабілетті 
дамытуға арналған конструкциялық жинақ

Жинақ 4 4 4

95-7 Конструкциялық элементтер, фигуралар, объектілер, 
технологиялық карталар жəне əдістемелік оқулықтан 
тұратын ерте жастан математикалық дамытуға 
арналған конструкциялық жинақ

Жинақ  3 3 3

95-8 Əдістемелік оқулықпен бірге 2 жəне 3 өлшемді мо-
дельдеуге арналған геометриялық фигуралардан 
тұратын ерте жастан математикалық дамытуға 
арналған конструкциялық жинақ

Жинақ  1 1

95-9 Геометриялық фигуралар, конструкциялық эле-
менттер жəне əдістемелік оқулықтан тұратын бала-
ларды роботтармен ойынға дайындауға арналған 
конструкциялық жинақ

Жинақ  1 1 1

»;
Бастауыш білім беру ұйымдарын жабдықтармен жəне жиһазбен жарақтандыру норма-

ларында:
«Əқімшілік кабинеті» деген бөлімде:
«Ақпараттық-білім беру саласының (АБС) желілік инфрақұрылымының оқу кабинеттеріне 

арналған жабдықтар» деген кіші бөлім мынадай мазмұндағы 330-1, 330-2, 330-3, 330-4, 330-5, 
330-6, 330-7, 330-8-жолдармен толықтырылсын:

«

330-1 Ноутбук Дана 5
330-2 Конструкциялық элементтер, микроконтроллер, моторлар, 

датчиктер, қосымша бөлшектер, зарядтаушы құрылғы жəне 
əдістемелік құралдан тұратын робототехникалық жинақ

Жинақ 5

330-3 Конструкциялық элементтер, микроконтроллер, картри-
дерлер, датчиктер жəне əдістемелік оқулықтан тұратын 
робототехникалық жинақ

Жинақ 2

330-4 Бағдарламалайтын контроллер, радиомодуль, қашықтықтан 
басқару пульті, датчиктер, конструкциялық жəне электр 
элементтерінен жəне əдістемелік оқулықтан тұратын жатты-
ғулар мен жарыстарға арналған робототехникалық жинақ

Жинақ

330-5 Ойын алаңы, бағдарламалайтын ойыншық-робот, тапсыр-
малары бар карточкалары жəне əдістемелік оқулықтан 
тұратын бағдарламалау дағдыларын дамытуға арналған 
старттық жинақ

Жинақ 1

330-6 Пластик жинағы мен əдістемелік құралы бар 3D қалам Дана 5
330-7 Конструкциялық элементтер, фигуралар мен объектілер, 

технологиялық карталар жəне əдістемелік оқулықтан 
тұратын механизмдер жұмысының прициптерін, механика 
негіздерін үйренуге арналған конструкциялық жинақ 

Жинақ 2 3

330-8 Конструкциялық элементтер, объектілер, аспаптар, техноло-
гия лық карталар мен əдістемелік оқулықтан тұратын инженер -
лік ғылымдар, қалпына келтірілетін энергия көздері, пневмати-
ка негіздерін үйренуге арналған конструкторлық жинақ 

Жинақ 2 3

»;
 «Спорттық зал» деген бөлімде:
 «Гимнастика» деген кіші бөлімде реттік нөмірлері 408, 410, 413, 414, 417, 420, 438, 

440-жолдар алынып тасталсын;
«Қимылды жəне спорт ойындары» деген кіші бөлімде реттік нөмірлері 454-жолдар алы-

нып тасталсын;
Негізгі орта білім беру ұйымдарын жабдықтармен жəне жиһазбен жарақтандыру нор-

маларында:
«Материалдарды көркем өңдеу, металл жəне ағашты өңдеу технологиясын жабдықтар 

жəне жиһаздар» деген бөлім мынадай мазмұндағы 880-1, 880-2, 880-3, 880-4, 880-5, 880-6, 
880-7, 880-8, 880-9, 880-10-жолдармен толықтырылсын:

«

880-1 Ноутбук Дана 10
880-2 Желілік фильтр Дана 10
880-3 Басып шығаруға арналған пластигі бар 3-D принтер Дана 2
880-4 Бағдарламалық қамтамасыз етілген микрокомпьютер, сервомо-

торлар, датчиктер, құрылыс элементтері, зарядтаушы құрылғы, 
интерактивтік сабақтар, оқу-əдістемелік кешеннен тұратын 
робототехникалық жинақ

Жинақ 10

880-5 Мониторы бар жəне бағдарламалық қамтамасыз етілген 
микропроцессорлік компьютер базасындағы бағдарламалауды 
оқытуға арналған жинақ

Жинақ 3

880-6 Микроконтроллері мен командалық интерпретаторы бар плата 
базасындағы робототехникалық жинақ жəне оқу əдістемелік кешен

Жинақ 4

880-7 Зерттеу қызметіне арналған датчиктер жинағы Жинақ 4
880-8 Бағдарламалау мүмкіндігі бар электрондық компоненттер мен 

механикалық модельдер, əдістемелік құралдан тұратын жоба-
лау қызметіне арналған жинақ

Жинақ 10

880-9 Лицензиялық бағдарламалар, оның ішінде микроконтроллер-
мен жұмысқа арналған үстел жəне мобильдік операциялық 
жүйесінің кешені, құжаттаманы, мультимедиалық деректерді 
жəне оқу-əдістемелік материалдарды қарау құралдары, ви-
зуалды əзірлеу құралдары, редакторлар, дерекқорлар, 
микроконтролердің жұмысын атқаратын виртуалды машиналар, 
үш өлшемді модельдерді жасауға, схемаларды жобалауға жəне 
интертетте жұмыс істеуге арналған бағдарламалар

Жиынтық 1

880-10 Баннерлік матадағы жаттығу алаңдары Дана 6
»;

«Спорт зал жəне секциялар» деген бөлімде реттік нөмірлері 971, 972, 977, 981-жолдар 
алынып тасталсын;

Жалпы орта білім беру ұйымдарын жабдықтармен жəне жиһазбен жарақтандыру нор-
маларында:

 «Дене шынықтыру зал жəне секция» деген бөлімде:
 «Гимнастика» деген кіші бөлімде реттік нөмірлері 829, 830, 835, 839-жолдар алынып 

тасталсын;
 «Жеңіл атлетика» деген кіші бөлімде реттік нөмірі 851-жол алынып тасталсын;
 «Туризм, спорт жəне үстел ойындары» деген кіші бөлімде реттік нөмірлері 886, 887, 

891-жолдар алынып тасталсын;
 «Алғашқы əскери дайындық кабинеті» деген кіші бөлімде:
«

алғашқы əскери дайындық кабинеті

»; 
деген кіші бөлімінің атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«

алғашқы əскери жəне технологиялық дайындық кабинеті

»;
реттік нөмірі 1001-жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

1001 Алғашқы əскери жəне технологиялық 
дайындық бойынша плакаттар

дана 1

»;
реттік нөмірі 1004-жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

1004 «Алғашқы əскери жəне технологиялық 
дайындық» электрондық оқу басылымы

дана 1

»;
 «Қару жəне əскери-техникалық мүлікті сақтау» деген кіші бөлімде реттік нөмір 1043 - жол 

алынып тасталсын;
 «Алғашқы əскери дайындық қалашығы» деген кіші бөлімде реттік нөмірлері 1044, 1045, 

1046, 1047, 1049-жолдар алынып тасталсын;
 «Ұсынылатын жабдықтар» деген кіші бөлімде реттік нөмірлері 1050, 1052, 1053, 1054, 

1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1066, 1067, 1068, 1069-жолдар алы-
нып тасталсын; 

 «Тир» деген бөлімде реттік нөмірі 1083-жол алынып тасталсын;
«Əкімшілік кабинеті» деген бөлім:
«Робот техникасымен, зерттеу жəне жобалау қызметімен айналасуға арналған иннова-

циялық жəне жоғары технологиялық жабдықтар» деген кіші бөліммен толықтырылсын: 

Робот техникасымен, зерттеу жəне жобалау қызметімен айналасуға арналған 
инновациялық жəне жоғары технологиялық жабдықтар

1199 Ноутбук Дана 10
1200 Желілік фильтр Дана 10
1201 Басып шығаруға арналған пластигі бар 3-D принтер Дана 2
1202 Бағдарламалық қамтамасыз етілген микрокомпьютер, сер-

вомоторлар, датчиктер, құрылыс элементтері, зарядтаушы 
құрылғы, интерактивтік сабақтар, оқу-əдістемелік кешеннен 
тұратын робототехникалық жинақ

Жинақ 4

1203 Мониторы бар жəне бағдарламалық қамтамасыз 
етілген микропроцессорлік компьютер базасындағы 
бағдарламалауды оқытуға арналған жинақ

Жинақ 5

1204 Микроконтроллері мен командалық интерпретаторы бар 
плата базасындағы робототехникалық жинақ жəне оқу 
əдістемелік кешен

Жинақ 10

1205 Зерттеу қызметіне арналған датчиктер жинағы Жинақ 10
1206 Бағдарламалау мүмкіндігі бар электрондық компонент-

тер мен механикалық модельдер, əдістемелік құралдан 
тұратын жобалау қызметіне арналған жинақ

Жинақ 10

1207 Лицензиялық бағдарламалар, оның ішінде микрокон-
троллермен жұмысқа арналған үстел жəне мобильдік 
операциялық жүйесінің кешені, құжаттаманы, 
мультимедиалық деректерді жəне оқу-əдістемелік ма-
териалдарды қарау құралдары, визуалды əзірлеу 
құралдары, редакторлар, дерекқорлар, микроконтролердің 
жұмысын атқаратын виртуалды машиналар, үш өлшемді 
модельдерді жасауға, схемаларды жобалауға жəне интер-
тетте жұмыс істеуге арналған бағдарламалар

Жиынтық 1

1208 Жарыстар мен олимпиадаларға қатысуға арналған жинақ Жинақ 1
1209 Антропоморфтік робот Дана 1
1210 Виртуалды ортаны жəне толықтырылған шынайылықты 

жасауға арналған жабдықтар мен бағдарламалық 
қамтамасыз ету кешені жəне əдістемелік құрал

Жиынтық 1

1211 Баннерлік матадағы жаттығу алаңдары Дана 10
».

2. Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігінің Мектепке дейінгі жəне 
орта білім департаменті (Ш.Т. Каринова):

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді; 
2) осы бұйрық мемлекеттік ті ркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін 

ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық 
бақылау банкіне енгізу  үшін Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің «Республикалық 
құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнына жолдауды;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігінің интернет-
ресурсында орналастыруды;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден 
өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің 
Заң департаментіне осы бұйрықтың 2-тармағының 1) жəне 2) тармақшаларында көзделген іс-
шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым 
вице-министрі А.Қ. Аймағамбетовке жүктелсі н.

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

 Қазақстан Республикасының  Білім жəне ғылым
министрің міндетін атқарушы А. ƏМРИН

Бұйрық Қазақстан  Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 22 қаң-
тарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16258 
болып енгізілді.
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(Соңы 18-бетте) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 13 қараша          №775            Астана қаласы

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрінің кейбір бұйрықтарына өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы

бұйырамын: 
1. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің кейбір бұйрықтарына өзгерістер 

мен толықтырулар енгізілсін:
1) «Жылумен, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін салуды, реконструкциялауды жəне 

жаңғыртуды кредиттеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық эконо-
мика министрінің 2015 жылғы 2 шілдедегі № 495 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11620 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесінде 2015 жылғы 16 шілдеде жарияланған):

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Жылумен, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін са-
луды, реконструкциялауды жəне жаңғыртуды кредиттеу қағидаларында: 

2-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: 
«2) Бюджеттік бағдарламаның əкімшілері»: 
коммуналдық шаруашылық саласындағы уəкілетті орган;
электр энергетика саласындағы уəкілетті орган;»; 
40-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«40. Алдын ала іріктеу жүргізу үшін Қарыз алушы іске асыру қажеттілігін, басымдылығын 

негіздей отырып, инвестициялық жобалардың алдын ала тізбесін қалыптастырады жəне 
Сенім білдірілген өкілге (агентке) алдағы жоспарланған жылдың 1 наурызына дейін жібереді.»;

52-тармақтың 5) жəне 9) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын: 
«5) соңғы үш жылдағы бірінші басшы мен бас бухгалтердің қолы қойылған Əлеуетті түпкілікті 

қарыз алушының қаржылық есептілігі, сондай-ақ қаржылық есептіліктің түсіндірме жазбасы.
«Аудиторлық қызмет туралы» 1998 жылғы 20 қарашадағы Қазақстан Республикасының 

Заңына (бұдан əрі - аудиторлық қызмет туралы Заң) сəйкес түпкілікті қарыз алушы міндетті 
аудитке жатқан жағдайда, аудиттелген қаржылық есептілігі ұсынылады. Қаржылық есептілік 
«Бухгалтерлік есеп жəне қаржылық есептілік туралы» 2007 жылғы 28 ақпандағы Қазақстан 
Республикасы Заңының талаптарына сəйкес, оның ішінде басқа ұйымдарда қаржылық қатысуы 
туралы ақпарат, баланс валютасында 10 % жəне одан да астам баланс баптарының егжей-
тегжейлі таратып жазылуы қоса беріле отырып ұсынылады;»;

«9) өтінім берген сəтте мемлекеттік кірістер органдарында есепке алынатын субсидия 
алушының берешегі жоқ (бар) екендiгi туралы мəлiмет;»;

54-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«54. Бюджеттік бағдарламаның əкімшісі 3 (үш) жұмыс күнінің ішінде Сенім білдірілген өкілге 

(агентке) Қарыз алушы ұсынған құжаттар топтамасын қоса бере отырып, бюджеттік кредит 
алуға арналған өтінімді қараудың қажеттілігі туралы хат жібереді.»;

58-тармақ алып тасталсын;
61 жəне 62-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«61. Кепіл нысанының жай-күйіне, қайтарымдылығына немесе қажетті құжаттарға қатысты 

елеулі күмəнді жою үшін Қарыз алушы 5 (бес) жұмыс күнінің ішінде қосымша ақпарат ұсынбаған 
жағдайда, Сенім білдірілген өкіл (агент) келесі жұмыс күні қарыз алушыға құжаттардың топ-
тамасын қайтарады.

62. Қарыз алушының/Əлеуетті түпкілікті қарыз алушының анықталған сəйкессіздіктерді 
жоюын ескере отырып, бюджеттік кредит алуға арналған өтінімді қолдану мерзімі ол берілген 
жылдың 15 сəуірінде аяқталады.»;

64-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«64. Сенім білдірілген өкілдің (агенттің) өтінімі бойынша бюджеттік кредит беру мүмкіндігі/

беруден бас тарту туралы қорытынды осы Қағидалардың 59-тармағында көрсетілген мерзім 
өткеннен кейін келесі жұмыс күні Жұмыс тобының алдағы отырысының күн тəртібіне енгізу 
үшін Жұмыс тобының хатшысына ұсынылады.»; 

92-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«92. Сенім білдірілген өкіл (агент) объектілерді көзбен тексеру жүргізу жəне инвестициялық 

жобаларды іске асырудың нақты барысын тексеру мақсатында жартыжылда бір реттен сирет-
пей объектілерге шығуды жүзеге асырады.»;

95-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«95. Объектілерді көзбен тексеру жүргізудің жəне инвестициялық жобаларды іске асырудың 

нақты барысын тексеру қорытындылары бойынша Сенім білдірілген өкіл (агент) 5 (бес) жұмыс 
күнінің ішінде растайтын фото жəне бейнематериалдарды қоса бере отырып, объектіні нақты 
тексеру (байқау) туралы есеп жасайды жəне Бюджеттік бағдарламаның əкімшісіне жібереді.»;

102-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«102. Инвестициялық жобаларды қаржыландыруға мониторингті жүзеге асыру үшін 

Түпкілікті қарыз алушы осы Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша бюджеттік кре-
диттің түсуі, игерілуі жəне өтелуі туралы ақпаратты Сенім білдірілген өкілге (агентке) жібереді.»;

103-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«103. Бюджеттік кредиттің түсуі, игерілуі жəне өтелуі туралы ақпарат Түпкілікті қарыз 

алушыға ай сайын жəне жылдың қорытындысы бойынша электрондық форматта жəне қағаз 
тасығышта мынадай мерзімдерде ұсынады:

есепті ай үшін – есепті кезеңнен кейінгі айдың 10-күнінен кешіктірмей;
есепті жыл үшін – есепті қаржы жылынан кейінгі жылдың 10 ақпанынан кешіктірмей 

ұсынады.»;
110-тармақтың 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: 
 «7) негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді толық жазып көрсету (негізгі құралдар 

мен материалдық емес активтерді топтар бойынша бөліп көрсете отырып);»; 
мынадай мазмұндағы 8-1) тармақшамен толықтырылсын:
«8-1) қызмет түрлері, тұтынушылар топтары жəне осы тарифтер бойынша көрсетілген 

қызметтердің көлемі бойынша бөліп көрсете отырып, тарифтердің барлық түрлерін қамтитын 
операциялық көрсеткіштер;»;

116-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
 «116. Сенім білдірілген өкіл (агент) жылына бір рет, есепті жылдан кейінгі жылдың 30-

ыншы маусымынан кешіктірмей түпкілікті қарыз алушының қаржылық жай-күйі мониторингінің 
нəтижелерін Бюджеттік бағдарламаның əкімшісіне жəне Кредиторға ұсынады.

Аудиторлық қызмет туралы Заңына сəйкес түпкілікті қарыз алушы міндетті аудитке жат-
қан жағдайда, Түпкілікті қарыз алушының аудиттелген қаржылық жай-күйі мониторингінің 
нəтижелері ұсынылады.»; 

мынадай мазмұндағы 118-тармақпен толықтырылсын: 
«118. Сенім білдірілген өкіл (агент) кредитордың (сенім білдірушінің) тапсырмасы бой-

ынша Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес берешекті өндіріп 
алуды орындауы мүмкін.»;

Қағидаларға 2-1-қосымша осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;
Қағидаларға 3-қосымша осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;
Қағидаларға 4-қосымша осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2) «Жылумен, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін салуды, реконструкциялауды 

жəне жаңғыртуды субсидиялау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрінің 2015 жылғы 14 қазандағы № 665 бұйрығына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12288 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесінде 2015 жылғы 17 қарашада жарияланған):

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Жылумен, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін 
салуды, реконструкциялауды жəне жаңғыртуды субсидиялау қағидалары осы бұйрыққа 
4-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын. 

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Құрылыс жəне тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылық істері 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 қағаз тасығыштағы жəне электрондық нысандағы көшірмелерін 
Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми 
жариялау жəне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

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

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің ин-
тернет-ресурсында орналастыруды;

5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде 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 бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Инвестициялар жəне даму вице-министріне жүктелсін. 

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнiнен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң 
қолданысқа енгiзiледi. 

Қазақстан Республикасының 
Инвестициялар жəне даму министрі Ж.ҚАСЫМБЕК

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрі   Ұлттық экономика министрлігі
________________ Б. Сұлтанов Статистика комитетінің төрағасы
2017 жылғы 16 қараша  _________________ Н. Айдапкелов
   2017 жылғы « » ______________ 

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Энергетика министрі 
________________ Қ. Бозымбаев
2017 жылғы 15 қараша

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2017 жылғы 13 қарашадағы №775 бұйрығына 1-қосымша

Жылумен, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін салуды, реконструкциялауды 
жəне жаңғыртуды кредиттеу қағидаларына 2-1-қосымша

Жылумен, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін салуды, реконструкциялауды 
жəне жаңғыртуды кредиттеген кездеСенім білдірілген өкілдің (агенттің) көрсетілетін 

қызметінің құнын есептеу

1. Сенім білдірілген өкілдің (агенттің) көрсетілетін қызметінің құны тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылығын жаңғырту жəне дамыту жөніндегі ұйымның бекітілген тиісті жылға арналған 
даму жоспарының негізінде жыл сайын қайта қаралады.

2. Көрсетілетін қызмет құнын айқындау тəртібі:
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту жəне дамыту жөніндегі ұйымның 

көрсетілетін қызметінің құны: 
1) жоспарлы шығындарға негізделген бір адам-сағатқа алғандағы құны;
2) көрсетілетін қызмет құнының есебі үшін айқындалған табыс нормалары;
3) еңбек шығынының нормалары;
4) Сенім білдірілген өкіл (агент) ретінде тікелей қызмет көрсететін жұмыскерлердің саны 

негізінде айқындалады.
3. Бір адам-күнге алғандағы жоспарлы құны мына формуланың негізінде есептеледі:

мұнда:
ЖҚбір –бір адам-сағаттың жоспарлы құны, адам-күнге мың теңге;
ЖШ – қызмет көрсетуге байланысты жоспарлы шығын, мың теңге;
саны – тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын дамыту ұйымының өндірістік жəне əкімшілік 

персоналының жиынтық штат саны, адам;
 КК – жоспарланған кезеңдегі жыл ішіндегі күнтізбелік күндер саны, күндермен алғанда 

(жұмыс уақыты баламасына сəйкес 40 сағаттық апта кезінде);
ТН – табыс нормасы, пайызбен алғанда. 
4. Тиісті кезеңдегі тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту жəне дамыту 

ұйымындағы табыстың жоспарлы нормасы. 
5. Сенім білдірілген өкілдің (агенттің) көрсетілетін қызметінің құнын айқындау:
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту жəне дамыту ұйымының Сенім 

білдірілген өкіл (агент) ретінде көрсетілетін қызметінің құны төменде келтірілген формулаға 
сəйкес айқындалады:

 ҚҚ = ЖҚбір × С×УН,
мұнда:
ҚҚ – көрсетілетін қызмет құны, мың теңге;
ЖҚбір – бір адам-сағаттың жоспарлы құны, адам-сағатқа мың теңге;
С – осы қызметті көрсетуге қатысатын қызметкерлердің саны;
УН – уақыт нормасы, адам-сағатпен алғанда.

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2017 жылғы 13 қарашадағы №775 бұйрығына 2-қосымша

Жылумен, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін салуды, реконструкциялауды 
жəне жаңғыртуды кредиттеу қағидаларына 3-қосымша

Нысан
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Инвестициялық жобаларды іске асыру барысы туралы ақпарат 

Есептік кезең 20___ жыл ____________ 

Индексі: 1-ИЖІ
Кезеңділігі: ай сайын 
Ұсынатын тұлғалар тобы: Қарыз алушы, Түпкілікті қарыз алушы,
Сенім білдірілген өкіл (агент) 
Қайда ұсынылады: Бюджеттік бағдарламалардың əкімшілері 
Тапсыру мерзімі: есептік айдан кейінгі айдың 20-шы күнінен кешіктірмей 
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Орындаушы: ___________________________________________________________
         Тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда) байланыс телефоны

Басшы:___________________________________________________________
 Тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда) байланыс телефоны
 Мөр орны

Ескерту: Нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанның қосымшасында көрсетілген.

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанға қосымша

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
«Инвестициялық жобаларды іске асыру барысы туралы ақпарат» 

1. «Инвестициялық жобаларды іске асыру барысы туралы ақпарат» əкімшілік деректерді 
жинауға арналған нысаны (бұдан əрі -Нысан) «Нұрлы жол» Инфрақұрылымды дамытудың 
мемлекеттік бағдарламасы бойынша инвестициялық жобаларды іске асыру барысы туралы 
сапалы ақпаратты ұсыну мақсатында əзірленеді. 

2. Нысан мынадай үлгіде толтырылады: 
«№» 1-бағанында нөмір тəртіппен көрсетіледі. Келесі ақпарат ретімен нөмірленуі керек; 
 «Жобаның атауы» 2-бағанында жобалау-сметалық құжаттамаға мемлекеттік/ведомствадан 

тыс сараптамаға сəйкес жобаның атауы көрсетіледі;
 «ЖСҚ бойынша жобаның жалпы құны, мың теңге» 3-бағанында жобаның жалпы құны 

жобалау-сметалық құжаттама бойынша (жобалық-іздестіру жұмыстарын ескере отырып) 
мемлекеттік/ведомстводан тыс сараптамаға сəйкес көрсетіледі;

«Жобаны іске асыру кезеңі» 4 бағанында əр жылдары жұмыстары кезеңі мемлекеттік/
ведомстводан тыс сараптамаға сəйкес құжаттамаға арналған құрылыс басталғаннан бастап 
аяқталғанға дейін жобалау-сметалық құрылыс-монтаж көрсетіледі;

 «іс-шараның атауы» 5-бағанында жоба бойынша жұмыстардың атауы жобалау-сметалық 
құжаттама арналған (реконструкция/салу) мемлекеттік/ведомстводан тыс сараптамаға сəйкес 
көрсетіледі;

«ЖСҚ бойынша құрауыштың атауы» 6-бағанында желілер мен құрылыстарды реконструкци-
ялау/салу бойынша жоспарланған жұмыстар, атап айтқанда: жылумен, сумен жабдықтау жəне 
су бұру желілерінің ұзындығы, кəріздік-тазалау құрылысының саны, су тазарту қондырғылары, 
қазандықтар, сорғы станциялары, ірі резервуарлар, орталықтандырылған жылу пункттерінің 
саны, су қабылдағыш мұнаралар саны көрсетіледі; 

«Өспелі қорытындысымен нақты орындау» 7-бағанында көрсетіледі, 6-бағанда көрсетілген 
іс жүзінде орындалған жұмыстар көрсетіледі;

«жұмысты бастау мерзімі», «ҚМЖ кестесіне сəйкес жоспар», «факт» 8-бағанында жұмысты 
бастаудың жоспарланған мерзімі көрсетіледі;

 «жұмысты аяқтау мерзімі», «ҚМЖ кестесіне сəйкес жоспар», «факт» 9-бағанында жұмыстың 
іс жүзінде аяқтаудың мерзімі көрсетіледі;

«Орындалған жұмыстардың қысқаша сипаттамасы, жұмыстарды орындал мау себептері» 
10-бағанында есепті айда орындалған жұмыстың көлемі, сондай-ақ сот талқылауы, мемлекеттік 
сатып алу бойынша конкурсты қайтадан жариялау, құрылыс-монтаж жұмыстарының кестеге 
сəйкес сияқты проблемалық мəселелер (орын алған жағдайда) көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2017 жылғы 13 қарашадағы №775 бұйрығына 3-қосымша

Жылумен, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін салуды, реконструкциялауды 
жəне жаңғыртуды кредиттеу қағидаларына 4-қосымша

 Нысан
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Бюджеттік кредиттің түсуі, игерілуі жəне өтелуі туралы ақпарат

іЕсептік кезең 20___ жыл ____________ 

Индексі: 1-БКТИ
Кезеңділігі: ай сайын 
Ұсынатын тұлғалар тобы: Қарыз алушы, Түпкілікті қарыз алушы, 
Сенім білдірілген өкіл (агент) 
Қайда ұсынылады: Бюджеттік бағдарламалардың əкімшілері 
Тапсыру мерзімі: есептік айдан кейінгі айдың 20-шы күнінен кешіктірмей 
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1 Облыс-
тардың атауы

    - - - - - - - - - - - - -

1 Табиғи моно-
полиялар 
субъек-
тілерінің 
атауы 

    - - - - - - - -  - - - - -

1 - жоба

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанға қосымша

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
«Бюджеттік кредиттің түсуі, игерілуі жəне өтелуі туралы ақпарат»

1. «Бюджеттік кредиттердің келіп түсуі, игерілуі жəне өтелуі туралы ақпарат» əкімшілік 
деректерді жинауға арналған нысан (бұдан əрі - нысан) «Нұрлы жол» Инфрақұрылымды 
дамытудың мемлекеттік бағдарламасы аясында инвестициялық жобаларды іске асыру туралы 
сапалы ақпаратты ұсыну қамтамасыз ету үшін əзірленген.

2. Нысан мынадай ретпен толтырылады:
 «№» 1-бағанында нөмір ретпен көрсетіледі. Келесі ақпарат тəртіп бойынша нөмірлеуді 

үзбеуі керек;
 «Жобаның атауы» 2-бағанында жобалық-сметалық құжаттамаға арналған мемлекеттік/

ведомствадан тыс сараптамаға сəйкес жобаның атауы көрсетіледі; 
 «Ұлттық қордан қаржыландырудың жоспарланып отырған сомасы» республикалық бюд-

жеттен бөлінген 3 бағанында жобаның сомасы көрсетіледі; 
 «Бюджеттік кредит қаражатының нақты келіп түсімі» 4-бағанында жобаның іске асыруға 

бөлінген республикалық бюджеттен келіп түскен сома көрсетіледі; 
 «Бюджеттік кредит қаражаты ның нақты игерілгені» 5-бағанында жобаны іске асыруға 

бөлінген республикалық бюджеттен игерілген ақша сомасы көрсетіледі; 
 «Бюджеттік кредит қаражатын өтеу» 6-бағанында кредиттік шарттың талаптарына сəйкес 

өтелуі тиіс кредит сомасы көрсетіледі; 
 «Қарыздың қалғаны» 7-бағанында кредиттік шарттың талаптарына сəйкес кредит бойын-

ша берешек сомасы көрсетіледі; 
 «Негізгі қарыз бойынша мерзімі өткен берешек» 8-бағанында кредиттік шарттың талапта-

рына сəйкес кредит бойынша мерзімі өткен борыштың сомасы көрсетіледі; 
 «% игерілгені (өсу қорытындысымен)» 9-бағанында республикалық бюджеттен бөлінген 

игеру процент көрсетіледі; 
 «Орындалмаған сомасы (мың.теңге) (өсу қорытындысымен)» 10-бағанында республикалық 

бюджеттен бөлінген кредит бойынша пайдаланылмаған ақшаның сомасы көрсетіледі;
 «Мемлекеттік сатып алудың қорытындысы бойынша үнемдеу» 11-бағанында құрылыс-

монтаждау жұмыстары мен сатып алған материалдар сатып алуға жүргізілген конкурстық 
рəсімдердің қорытындысы бойынша үнемдеу сомасы көрсетіледі;

«Ескерту» 12-бағанында жоба бойынша қосымша ақпаратпен ескерту көрсетіледі. 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2017 жылғы 13 қарашадағы № 775 бұйрығына 4-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 14 қазандағы № 665 бұйрығымен бекітілген

 
Жылумен, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін салуды, реконструкциялауды 

жəне жаңғыртуды субсидиялау қағидалары 
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Жылумен, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін салуды, реконструкциялауды 
жəне жаңғыртуды субсидиялау қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) Қазақстан Республикасы 
Су кодексінің 37-1-бабының 8-5) тармақшасына, Қазақстан Республикасының Бюджет 
кодексіне, «Электр энергетикасы туралы» 2004 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасы 
Заңының 5-1-бабының 5-2) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне сумен жабдықтау жəне су 
бұру жүйелерін салудың, реконструкциялаудың жəне жаңғыртудың тəртібін айқындайды.

2. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар мен анықтамалар пайдаланылады:
1) Жұмыс тобы – Оператордың қорытындысының негізінде жылумен, сумен жабдықтау 

жəне су бұру саласындағы инвестициялық жобаларға субсидия беру бойынша ұсыныстар 
мен ұсынымдар əзірлеу жөніндегі консультациялық-кеңесші орган;

2) жылумен жабдықтау жүйесі – жылу өндіру, жылу тарату жəне жылу тұтыну қондырғы-
ларынан тұратын кешен;

3) жылумен, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін салуды, реконструкциялауды жəне 
жаңғыртуды субсидиялау – жылумен, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін дамытуды 
экономикалық ынталандыру ретінде жүзеге асырылатын өтеусіз жəне қайтарымсыз негізде 
бюджеттік субсидия беру;

4) инвестициялық жоба – жылумен, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін салу, рекон-
струкциялау жəне жаңғырту жөнінде іс-шаралар жүргізуге бағытталған, Қаржы институттарының 
жəне бюджеттік субсидияның қарыз қаражаты есебінен Қаржы институттарымен келісім 
жасасқан заңды тұлғалар іске асыратын инвестициялық жоба;

5) Қаржы институты – банктер, банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асы-
ратын ұйымдар жəне халықаралық қаржы ұйымдары;

6) ниеттестік хат – Қаржы институтының инвестициялық жобаны іске асыру қажеттігінің 
негіздемесімен жəне алдын ала құнымен жоба жөніндегі іс-шараның қысқаша сипаттамасынан 
тұратын кредитті беру мүмкіндігі туралы хаты;

7) Оператор – Əкімшімен немесе ол уəкілдік берген құрылымдық бөлімшемен Оператордың 
функциясын жүзеге асыруға шарт (келісімшарт) жасасқан тұрғын үй-коммуналдық шаруашы-
лығын жаңғырту жəне дамыту жөніндегі ұйым;

8) субсидия – жылумен, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін салу, реконструкци-
ялау жəне жаңғырту жөніндегі инвестициялық жобаларды іске асыру үшін Қаржы институт-
тарымен келісім жасасқан заңды тұлғаға республикалық бюджеттен берілетін бюджеттен 
қайтарымсыз төлемдер;

9) субсидия алушы – сумен жабдықтау жəне (немесе) су бұру қызметтерін көрсететін, 
жылу энергиясын өндіретін, беретін тарататын жəне (немесе) жабдықтайтын заңды тұлға;

10) су бұру жүйесі – сарқынды суларды жинауға, тасымалдауға, тазартуға жəне оны əкетуге 
арналған инженерлік желілер мен құрылыстар кешені;

11) сумен жабдықтау жүйесі – суды жинауға, сақтауға, дайындауға, беруге жəне оны тұтыну 
орындарына таратуға арналған инженерлік желілер мен құрылыстар кешені;

12) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы саласындағы мемлекеттің əлеуметтік саяса-
ты – халықтың тіршілігін қамтамасыз етуге жəне өмір сүру деңгейін мен сапасын жақсартуға 
бағытталған шаралар мен іс-шаралардың жиынтығы;

13) уəкілетті орган – табиғи монополиялар салаларындағы жəне реттелетін нарықтардағы 
басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік орган;

14) үшжақты шарт - Əкімші немесе ол уəкілдік берген құрылымдық бөлімше мен Қаржы 
институтының жəне субсидия алушының арасында жасалған субсидия беру арқылы Қаржы 
институттарының жəне республикалық бюджеттің қаражаты есебінен бірлесе қаржыландыруды 
көздейтін инвестициялық жобаны іске асыру туралы шарт.

3. Инвестициялық жобаларды іріктеу үшін Бюджет тік бағдарламаның əкімшісі Жұмыс то-
бын құрады, оның құрамына Бюджеттік бағдарлама əкімшісінің құрылымдық бөлімшелерінің, 
мүдделі мемлекеттік органдардың жəне өзге де ұйымдардың өкілдері, сондай-ақ Қаржы 
институтының өкілдері енгізіледі.

4. Бюджеттік бағдарламаның əкімшілері:
коммуналдық шаруашылық саласындағы орталық уəкілетті орган;
электр энергетика саласындағы орталық уəкілетті орган
5. Жылумен, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйеле рін салуды, реконструкциялауды 

жəне жаңғыртуды субсидиялау жылумен, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін дамыту-
ды экономикалық ынталандыру ретінде мынадай қағидаттар бойынша жүзеге асырылады:

субс идия Қазақстан Республикасы Су кодексінің 135-1-бабының 2-тармағына, «Электр 
энергетикасы туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 7-2-бабының 2-тармағына сəйкес 
техникалық сүйемелдеуге жəне субсидия алушының капитал көп жұмсалатын шығыстарына 
ақы төлеуге беріледі;

субсидия мерзімі өтіп кеткен қарыздық берешек бойынша есептелген жəне төленген 
пайыздарды төлеу жөніндегі шығындарды өтеуге, сондай-ақ жарғылық капиталға қатысу 
мақсатында, субсидия алушының шаруашылық қызметінің шығыстарын жабуға, Оператор 
көрсеткен қызметке ақы төлеуге бе рілмейді. 

6. Субсидия Қаржы институттарымен инвестициялық жобаларды бірлесіп қаржыландыру 
шарттарында беріледі.

7. Субсидияның көлемі инвестициялық жобаның жалпы құны мен Қаржы институты беретін 
кредиттің арасындағы айырма ретінде белгіленеді.

Бұл ретте, субсидияның көлемі Қаржы институты беретін кредиттің сомасынан аспауға тиіс. 
Субсидияларды бөлу тиісті жылға республикалық бюджеттен көзделген қаражат шеңберінде 
жүзеге асырылады.

8. Субсидияларды беру Əкімші немесе ол уəкілдік берген құрылымдық бөлімше, Қаржы 
институты мен субсидия алушының арасындағы үшжақты шарттың негізінде жүргізіледі, онда 
қарыз жə не субсидияларды беру жəне пайдалану кезінде тараптардың құқықтық қатынастары 
белгіленеді.

Бұл ретте, ақы төлеу қажеттілігін растайтын тиісті құжаттардың, оның ішінде орындалған 
жұмыстардың актілерінің, сəйкестік жəне сапа сертификаттарының, шот-факту ралардың 
жəне көрсетілген қызметтер, сатып алынған жабдықтар мен материалдар бойынша басқа 
да бухгалтерлік есептілік құжаттарының негізінде алдағы төлемдерге ақы төлеу жүргізіледі.

9. Бөлінген қаражатты тиімді жəне нысаналы пайдалануды қамтамасыз ету, инвестициялық 
жобаның тікелей көрсеткіштеріне қол жеткізу, сондай-ақ инвестициялық бағдарламаның 
(жобаның) іс-шараларын орындау субсидиялаудың міндетті шарты болып табылады.

1 0. Субсидияны алушы субсидияның қаражатын тек қана инвестициялық жоба мен үшжақты 
шартта көзделген мақсаттарға пайдаланады.

11. Субсидия мынадай өлшемшарттар сақталған жағдайда беріледі:
1) инвестициялық жобаның жəне инвестициялық жобада көзделген іс-шараларды іске 

асырудың экономикалық жəне əлеуметтік тиімділігі;
2) Қаржы институтының қаражаты есебінен алынған қарыз есебінен іске асырылатын іс-

шаралардың өзі н-өзі ақтауы;
3) есептермен жəне тиісті құжаттармен расталатын субсидияның экономикалық негізділігі;
4) жылумен, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін салу, реконструкциялау жəне 

жаңғырту кезінде энергия тиімділігі жəне ресурс үнемдеу жөнінде іс-шаралар жүргізу;
5) бірыңғай техникалық саясатты, оның ішінде технологияларды, материалдар мен 

жабдықтарды қолдану;
6) жылумен, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін салу, реконструкциялау жəне 

жаңғырту кезінде отандық тауар өндірушілерді тарту.
12. Субсидия беру мынадай негізде рде жүзеге асырылады:
1) Қаржы институты дайындаған инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық 

зерттеулеріне (бұдан əрі - ТЭЗ), субсидияны əзірлеуші дайындаған техникалық-экономикалық 
негіздемеге (бұдан əрі - ТЭН) жəне жобалау-сметалық құжаттамаға жəне ТЭН мен жобалау-
сметалық құжатқа мемлекеттік сараптаманың қорыт ындысына сəйкес жүзеге асырылатын 
инвестициялық жобаларды іріктеу;

2) инвестициялық жобаға субсидия беру туралы шешім қабылдау үшін Əкімшіге ұсынылатын 
Оператордың қорытындысы;

3) субсидия алушының үшжақты шарттың талаптарын сақтауы;
4) субсидия алушының техникалық-эк ономикалық негіздемені, жобалау-сметалық 

құжаттаманы əзірлеуді жүзеге асыратын жеткізушіні жəне техникалық қадағалау қызметін 
жүзеге асыратын ұйымды таңдау жөніндегі техникалық ерекшелікті (тапсырманы) Оператормен 
міндетті түрде келісуі. Бұл ретте, субсидия алушы конкурстық/тендерлік құжаттама бекітілгенг е 
дейін техникалық-экономикалық негіздемені, жобалау-сметалық құжаттаманы əзірлеуді жүзеге 
асыратын жеткізушіні жəне техникалық қадағалау қызметін жүзеге асыратын ұйымды таңдау 
жөніндегі техникалық ерекшелікті (тапсырманы) келісуді қамтамасыз етеді. Екі данада хатпен 
ресімделетін Оператормен жəне Қаржы институтымен келісу техникалық ерекшелікті (тапсыр-
маны) қарау нəтижесі болып табылады;

5) инвестициялық бағдарламаны ( жобаны) орындауды талдаудың нəтижелері бойынша 
уəкілетті органның қорытындысы.

13. Үшжақты Шарт міндетті түрде мынадай негізгі талаптарды қамтуы тиіс:
1) берудің мақсаты;
2) субсидияның мөлшері;
3) валютасы;
4) игеру кезеңі – субсидия берілу мақсаттарына с əйкес іс-шараларды іске асыру үшін суб-

сидия алушы субсидияны пайдалана алатын уақыт кезеңі;
5) төлемдерді жүзеге асыру тəртібі;
6) ақы төлеу мерзімдері;
7) міндеттерді сақтамағаны үшін санкциялар;
8) инвестициялық жобаның іске асырылуы мен қаржыландырылуын мониторингілеу;
9) субсидия алушының инвестициялық жобаның іске асырылуына жəне қаржыландырылуына 

мониторинг жүргізу үшін Операторға ақпарат ұсынуы.

14. Инвестициялық жобаларды іске асыру процесінде инвестициялық жобалардың іске асы-
рылуына бақылауды жəне мониторингілеуді Оператор жəне Қаржы институты жүзеге асырады.

2-тарау. Субсидия бер у тəртібі
1-параграф. Субсидия беруге алдын ала тізбе қалыптастыру

15. Оператордың инвестициялық жобалардың алдын ала тізбесін қалыптастыруы үшін 
Қаржы институты Əкімшіге əлеуетті субсидия алушымен келісілген берілген инвестициялық 
жобаның іс-шараларын қысқаша сипаттаумен жəне оның ішінде осы инвестициялық жобаларды 
іске асыру қажеттілігінің алдын ала есептелген құнын көрсете отырып кредит беру мүмкіндігі 
туралы ниетбілдіру хатын ұсынады.

Əкімші инвестициялық жобаларды қарау жəне оларды алдын ала тізбеге енгізу үшін 3 (үш) 
жұмыс күнінің ішінде Операторға ниет білдіру хатын жібереді.

Оператор жобаларды алдын ала тізбеге енгізу үшін жоспарланатын кезеңнің алдындағы 
жылдың 15 наурызына дейін ниет білдіру хатын қабылдауды жүзеге асырады. 

Оператор инвестициялық жобалардың алдын ала қалыптастырылған тізбесін мақұлдау 
үшін Жұмыс тобының қарауына жолдайды. 

16. Жұмыс тобы инвестициялық жобалардың алдын ала тізбесін қарайды, оларды 
мақұлдаған жағдайда 3 (үш) жұмыс күнінің ішінде Операторға жібереді. 

2-параграф. Субсидия беру үшін субсидия алушыдан түскен өтінімді қабылдау
17. Жылумен, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін салу, реконструкциялау жəне 

жаңғырту жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру үшін субсидия алушы Қаржы институтымен 
бірлесіп Жұмыс тобы мақұлдаған инвестициялық жобалардың алдын ала тізбесінің шеңберінде 
субсидия алуға арналған өтінімді қалыптастырады жəне Əкімшіге береді.

Субсидия алуға арналған өтінім мынадай құжаттарды қамтиды:
1) бірінші басшы не оны алмастыратын адам қол қойған титулдық бланкiдегі субсидия 

алушының iлеспе хат;
2) инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық зерттеулерімен (ТЭЗ) жəне кредит 

мөлшерінің негіздемесімен қоса, Қаржы институтының ілеспе хаты;
3) осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес жобаның паспорты;
4) Қаржы институты мен субсидия алушының арасындағы келісім;
5) техникалық-экономикалық негіздемені, жобалау-сметалық құжаттаманы əзірлеуді жүзеге 

асыратын жеткізушіні (қажет болған кезде) жəне техникалық қадағалау қызметін жүзеге асы-
ратын ұйымды таңдау жөніндегі техникалық ерекшелікті (тапсырманы) Оператормен келісуді 
растайтын құжат;

6) кешенді ведомстводан тыс сараптаманың қорытындысы бар техникалық-экономикалық 
негіздеме жəне (немесе) жобалау-сметалық құжаттама;

7) жылумен, сумен жабдықтау жəне су бұру схемалары жəне/немесе жылумен, сумен 
жабдықтау жəне су бұру бойынша инвестициялық негіздемелер;

8) «Табиғи монополиялар туралы» 1998 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасы 
Заңының 14-бабы 1-тармағының 20) тармақшасына сəйкес табиғи монополия субъектілерінің 
инвестициялық бағдарламаларын бекіту туралы бұйрығының  көшірмесі;

9) өтінім берген сəтте мемлекеттік кірістер органдарында есепке алынатын субсидия 
алушының берешегі жоқ (бар) екендiгi туралы мəлiмет;

10) қаржылық үлгі; 
11) мерзімі өтіп кеткен берешектің жоқтығы туралы банк анықтамасы;
12) басқа банк-кредиторл ардың субсидия алушының басқа да қарыздар алуына келісімі 

туралы растау;
13) Қаржы институты мен субсидия алушының арасындағы кредиттік шарт;
14) ағымдағы жəне екі өткен есептік кезең ішіндегі бухгалтерлік баланс;
15) ағымдағы жəне екі өткен есептік кезең ішіндегі ақшалай қаражаттың қозғалысы ту-

ралы есеп;
16) ағымдағы жəне екі өткен есептік кезең ішіндегі кірістер мен шығыс тар туралы есеп;
17) ағымдағы жəне екі өткен есептік кезең ішіндегі түсім/өзіндік құн/басқа кірістер 

баптарының мағынасын ашу;
18) қаржылық көмек алуды растаудың мағынасын ашу;
19) салалық сараптаманың қорытындысы;
20) Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 5 желтоқсандағы 

№ 129 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын 
əзірлеу немесе түзету, оған қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестици-
яларды жоспарлау, қарау, іріктеу, іске асырылуын мониторингілеу жəне бағалау қағидасының 
(бұдан əрі – əзірлеу Қағидасы) (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 9938 болып тіркелген) 3 жəне 15 - қосымшаларына сəйкес инвестициялық ұсынысқа 
экономикалық қорытынды нысаны;

21) əзірлеу Қағидасының 1-қосымшасына сəйкес инвестициялық ұсыныстың ақпараттық 
парақ нысаны.

18. Əкімші Операторға субсидия алушы ұсынған құжаттар топтамасымен қоса субсидия 
алу жөніндегі өтінімін қарау қажеттілігі туралы хатты 3 (үш) жұмыс күні ішінде жолдайды.

Оператор субсидия алу үшін ұсынылған құжаттардың дұрыс толтырылғанын жəне 
құрамының толықтығын тексереді, субсидия алушының өтінімін тіркейді. Өтінімге тіркелген 
уа қыты жəне тіркеу нөмірі қойылады.

19. Ұсынылған құжаттардың құрамы толық болмағанда жəне (немесе) дұрыс толтырылмаған 
кезде Оператор 3 (үш) жұмыс күннің ішінде өтінімге қоса берілген құжаттардың топтамасын 
Оператордың ескертулерін толық жойғанға дейін субсидия алушыға қайтарады.

20. Субсидия алушы 5 (бес) күнтізбелік күннің ішінде Оператордың ескертулерін ескере 
отырып, құжаттардың толық топтамасын ұсынған кезде Оператор құжаттардың топтамасын 
қабылдайды жəне субсидия ал уға арналған өтінімді қайта тіркейді.

Субсидия алушы 5 (бес) күнтізбелік күннің ішінде Оператордың ескертулерін жоя оты-
рып, құжаттардың топтамасын ұсынбаған жағдайда Оператор бұл туралы Əкімшіге жазбаша 
хабарлайды.

3-параграф. Оператордың с  убсидия беру жөніндегі өтінімді қ арауы
21. Осы Қағиданың 17 - тармағында көрсетілген құжаттардың жəне басқа да расталға н 

көздерден алынған ақпараттардың негізінде (ресми статистика, мемлекеттік органдардың ин-
тернет-сайттары, өңірлердің бекітілген даму жоспары), Оператор субсидияны ұсыну мүмкіндігі/
мүмкін еместігі туралы қорытындыны қалыптастырады. Оператордың субсидиян ы ұсыну 
мүмкіндігі/мүмкін еместігі туралы қағаз түріндегі қорытындысына Оператордың бірінші басшысы 
немесе оның орнын алмастыратын адам қол қояды жəне мөрмен бекітіледі. 

Субсидия беру мүмкіндігі/мүмкін еместігі т уралы қорытынды мыналарды қамтиды:
1) бекітілген критерийлер (негізгі құралдардың тозуын төмендету, нормативтік техникалық 

ысырыптарды қысқарту, шикізаттар, материалдар,  отын, энергия шығыстарының нормаларын 
төмендету, көрсетілетін реттелетін қызметтердің көлемін арттыру жəне сапасын жоғарлату) 
бойынша жобаның экономикалық жəне əлеуметтік маңыздылығын бағалау;

2) қазіргі заманғы технологияларды, материалдар мен жабдықтарды қолдану жəне олар-
ды бағалау нəтижелері бойынша инвестициял ық жобаның техникалық тапсырмасын бағалау;

3) жылумен, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін салу жəне/немесе реконструкциялау 
жəне/немесе жаңғырту кезінде отандық тауар өндірушілерді тарт у туралы ақпарат;

4) жылумен, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін салу жəне (немесе) реконструкция-
лау жəне (немесе) жаңғырту кезінде энергия тиімділігі жəне ресурс үнемдеу бойынша қосымша 
іс-шаралар жүргізу туралы ақпарат;

5) ағымдағы қаржылық жағдай ды бағалау, оның ішінде қызмет түрлері, тарифтер бойын-
ша көрсетілетін қызмет көлемі мен тұтынушылар топт ары бойынша жіктелетін тарифтердің 
барлық түрлерін қамтитын, есептік жылдың жəне алдыңғы екі кезеңнің ішіндегі операциялық 
көрсеткіштерін бағалау, сонымен бірге жобаның тарифтерге əсерін көрсете отырып субсиди-
яны əлеуетті алушының қаржылық үлгісін бағалау;

6) мынадай критерийлер бойынша субсидия алуға арналған өтінімді бағалау:
өтінімнің субсидияны пайдаланудың нысаналы мақсатына сəйкестігінің/сəйкессіздігінің 

нəтижелері; 
субсидиялау мерзімінің субсидия алудың қолданыстағы шарттарына сəйкестігінің/сəйкес-

сіздігінің нəтижелері; 
субсидия сомасының сəйкестігінің/сəйкессіздігінің нəтижелері.
22. Субсидия алудың мүмкіндігі/мүмкін еместігі туралы өтінімді қарау жəне оны Жұмыс 

тобының қарауына енгізу мерз імі субсидия алуға арналған өтінім тіркелген күннен бастап 20 
(жиырма) жұмыс күнін құрайды.

4-параграф. Жұмыс тобының субсидия беру жөніндегі өтінімді қарауы
23. Жұмыс тобы Оператордың қорытындысы негізінде жылуме н, сумен жабдықтау жəне 

су бұру саласындағы жобаларды субсидиялау бойынша ұсыныстар мен ұсынымдар əзірлеу 
жөн індегі консультативтік-кеңесші орган болып табылады.

 24. Оператор 3 (үш) жұмыс күні ішінде Жұмыс тобының алдағы отырысының күн тəртібіне 
енгізу үшін Жұмыс тобының хатшысына субсидия беру мүмкіндігі/мүмкін еместігі туралы 
қорытынды ұсынады.

25. Жұмыс тобы отырысының қорытындысы бойынша Жұмыс тобы отырысының хаттама-
сы ресімделеді, оған Жұмыс тобының барлық мүшелері қол қояды. Бұл ретте, Жұмыс тобы 
отырысының хатта масынан үзінді хаттама Жұмыс тобының төрағасы мен мүшелері қол қойған 
күннен бастап келесі жұмыс күнінен кешіктірмей қалыптастырылады жəне Жұмыс тобының 
хатшысы Əкімші мен Операторға береді.

26. Жұмыс тобы субсидия беру туралы оң шешім қабылдаған жағдайда Оператор 3 (үш) 
жұмыс күнінің ішінде субсидия алушыға қабылданған шешім туралы жазбаша хабарлайды.

Субсидия беру туралы оң шешім болғанда Жұмыс тобының хаттамасында субсидия берудің 
шарттары (субсидияның сомасы, беру мерзімі) көрсетіледі.

27. Жұмыс тобы бюджеттік субсидия беруден бас тарту туралы шешім қабылдаған 
жағдайда Оператор:

1) Жұмыс тобы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінің ішінде субсидия 
алушыға Жұмыс тобы отырысының хаттамасынан үзінд ісі бар субсидия беруден бас тарту 
туралы жазбаша хабарлама жібереді;

2) Оператор Қаржы институтының жəне (немесе) субсидия алушының жазбаша талап етуі 
бойынша субсидия алуға арналған өтінішті қоспағанда, олар ұсынған құжаттарды қайтарады. 
Бұл ретте, Оператор ресімдеген материалдар (есептер, сауалдарға жауаптар) Қаржы инсти-
тутына/субсидия алушыға берілмейді. Қайтарылған құжаттардан көшірмелер жасалуға жəне 
субсидия алуға арналған өтінім жөніндегі құжаттар жинағына тігілуге тиіс.

28. Жұмыс тобы хаттамасының негізінде Əкімші бюджет заңнамасында белгіленген 
тəртіппен Республикалық бюдже т комиссиясының қарауына енгізу үшін өтінім қалыптастырады 
жəне бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілеттік органға енгізеді. 

29. Республикалық бюджеттік комиссиясы хаттамасының  негізінде Əкімші, Қаржы инсти-
туты жəне субсидияны алушы арасында үшжақты шарт жасалады.

5-параграф. Субсидиялау бағдарламасы шеңберінде жобаларды іске асырудың, 
инвестициялық жобаларды қаржыландырудың мониторингін жүзеге асыру тəртібі

30. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту мен дамыту саласында субсидиялау 
кезінде Оператор Əкімшімен жасалған шарттың (келісімшарттың) шеңберінде  инвестициялық 
жобалардың іске асырылуына мониторинг жүргізеді.

31. Оператор мен Əкімші немесе оның уəкілетті құрылымдық бөлімшесі арасында шарт 
(келісімшарт) жасалады. 

32. Операторға көрсеткен қызметтерінің ақысын төлеу Оператордың функцияларын жүзеге 
асыруға арналған Əкімші мен оның уəкілетті құрылымдық бөлімшесі арасында жасалған шартқа 
(келісімшартқа) жəне осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес жəне жылумен, сумен жабдықтау 
жəне су бұру жүйелерін салуды, реконструкциялау мен жаңғыртуды субсидиялау кезінде 
Оператор көрсеткен қызметтер құнының есептеуіне сəйкес жүргізіледі. 

33. Жабдықтардың құны мен белгіленген қуаты бөлігінде бекітілген жобалау-сметалық 
құжаттамадан инвестициялық жоба бойынша бөлігінде кез келген өзгерістер мен ауытқуларға 
Оператормен алдын ала жасалған келісім бойынша рұқсат ет іледі.

Оператор құжаттарды алған күнінен бастап он жұмыс күні ішінде өтініш берушіге 
инвестициялық жоба бойынша жазбаша келісім береді не бас тарту туралы дəлелді жазба-
ша жауап жібереді.

34. Оператор Субсидиялау бағдарламасы шеңберінде инвестициялық жобалардың іске 
асырылуына мониторингі жүргізу мақсатында жəне субсидия қаражаты есебінен іске асы-
рылатын жылумен, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерінің салаларын жаңғыртуға жəне 
дамытуға бағытталған инвестициялық жобаларды іске асырудың нақты барысын тексеру 
жəне объектілерді көзбен тексеру үшін жарты жылда кемінде бір рет объектілерге барады.

35. Объектілерге көзбен тексеру жүргізу жəне инвестициялық жобаларды іске асырудың 
нақты барысын тексеру міндетті түрде фото жəне бейнетүсірілім құралдарын пайдалану 
арқылы жүзеге асырылады.

36. Объектілерге көзбен тексеру жүргізудің жəне инвестициялық жобаларды іске асырудың 
нақты барысын тексерудің қорытындылары бойынша Оператор 5 (бес) жұмыс күнінің ішінде 
растайтын фото жəне бейнематериалдарды қоса бере отырып, объектіні нақты тексеру (байқау) 
туралы есеп жасайды жəне Бюджеттік бағдарлама əкімшісіне жібереді.

37. Мониторингті Оператор көзбен тексеру жəне субсидияны алушы ұсынған инвестициялық 
жобаны іске асыру барысы туралы есептің негізінде жүргізеді, ол мынадай: 

- растайтын құжаттарды ұсына отырып, негізгі жұмыстардың əр түрі бойынша жоспарланған 
көлемге қатысты орындалған жұмыстардың нақты көлемі, ауытқу болған жағдайда ауытқу 
себептері бойынша; 

- сəйкестік жəне сапа сертификатын ұсына отырып, жоспарланған жабдықтар мен мате-
риалдардың əр түрі бойынша берілген жабдықтар мен материалдардың нақты көлемі бой-
ынша ақпаратты қамтиды. 

Аталған есеп өндірістің жағдайын жəне алаңдағы жұмыстардың барысын көрсететін фото-
бейне материалдардан тұруы қажет. 

38. Субсидияларды алушы инвестициялық жобаны іске асыру барысы туралы есепті ай 
сайын жəне жылдың қорытындысы бойынша электрондық нысанда жəне қағаз тасығышта 
мынадай мерзімдерде ұсынады: 

есептік ай үшін – есептік кезеңнен кейінгі айдың 10-күнінен кешіктірмей;
есептік жыл үшін – есептік қаржы жылынан кейінгі жылдың 10 ақпанынан кешіктірмей.
39. Оператор Субсидияларды алушының ұсынған инвестициялық жобаны іске асыру бары-

сы туралы ақпаратын жинауды, өңдеуді, жинақтауды жəне талдау жасауды жүзеге асырады. 
Жүргізілген талдаудың қорытындылар бойынша Оператор инвестициялық жобаны іске асыру 
барысы туралы жиынтық есепті қалыптастырады жəне Əкімшіге мынадай мерзімдерде жібереді: 

есептік ай үшін – есептік кезеңнен кейінгі айдың 20-күнінен кешіктірмей;
есептік жыл үшін – есептік қаржы жылынан кейінгі жылдың 20 ақпанынан кешіктірмей.
40. Оператордың жиынтық есебін Əкімшіге электрондық нысанда жəне қағаз тасығышта 

ұсынылады. Оператордың қағаз тасығышта ұсынған жиынтық есебіне Оператордың басшысы 
немесе оны ауыстыратын адам қол қояды жəне ұйымның мөрімен бекітіледі.

41. Қаржы институтымен бірлесіп қаржыландыру шеңберінде іске асырылатын инвес-
тициялық жобаны қаржыландыруға мониторингті жүзеге асыру мақсатында Оператор Субси-
дияларды алушыдан мониторинг жүргізу үшін қажетті ақпаратты, мəліметті, құжаттарды 
сұратады жəне алады. 

Субсидияларды алушы Операторға осы Қағидаларда, сондай-ақ, субсидияларды төлеу 
туралы үшжақты шарттың талаптарында көрсетілген тəртіпте жəне мерзімде инвестициялық 
жобаларды қаржыландыруға шынайы жəне объективті мониторинг жүргізу үшін қажетті 
ақпаратты ұсынады.

Жылумен, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін салуды, реконструкциялауды 
жəне жаңғыртуды субсидиялау қағидаларына 1-қосымша

 Нысан
Жоба паспорты

Жобаның атауы
Субсидияға арналған өтінім бойынша ілеспе 
хаттың деректемелері (тіркелген күні жəне 
тіркеу нөмірі, өтінімге қол қойған Қарыз 
алушының уəкілетті тұлғасының Тегі, Аты, 
Əкесінің аты (болған жағдайда) 
Субсидияның сомасы, мың теңге
Бюджеттік 
бағдарлама

Субсидия алушы
Нөмірі
Атауы
Жобаның жалпы сомасы, мың 
теңге

Субсидия алушы (заңды тұлғаның атауы)
Жоба бойынша ақпарат
№ Іс-шараның атауы Құны, 

барлығы, 
мың теңге

оның ішінде іске асыру жыл-
дары бойынша
20ХХ 20ХХ+1 …. 20ХХ+n

1
…
№
Субсидияның мерзімі
Қаржы институтының кредиті бойынша 
сыйақы мөлшерлемесі
Кредит бойынша қамтамасыз ету
Объектіні салу жəне/немесе реконструкция-
лау жəне/немесе жаңғырту орны
Жоба бойынша, оның ішінде инвестициялық 
жобаны іске асырудан күтілетін əлеуметтік 
– экономикалық əсер туралы ақпарат (негізгі 
құралдардың тозуын төмендету; нормативтік 
техникалық ысырапты азайту; шикізатты 
материалдарды, отынды, энергия жұмсау 
нормаларын азайту; ұсынылатын реттелетін 
қызметтердің көлемін ұлғайту жəне сапасын 
арттыру)

Қаржы институтының өкілі
Тегі
Аты
Əкесінің аты (болған жағдайда)
Лауазымы
Мекенжайы
Байланыс телефондары Ұялы телефон қалалық 

телефон

Факс
Электрондық пошта
Субсидияларды алушының (табиғи монополиялар субъектісінің) өкілі
Тегі
Аты
Əкесінің аты (болған жағдайда)
Құрылымдық бөлімшенің атауы
Лауазымы
Мекенжайы
Байланыс телефондары ұялы телефон қалалық 

телефон

Факс
Электрондық пошта
Қосымша ақпарат

Жылумен, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін салуды, реконструкциялауды 
жəне жаңғыртуды субсидиялау қағидаларына 2-қосымша

 Нысан

Жылумен, сумен жабдықтау жəне су бұру жүйелерін салуды, реконструкциялауды 
жəне жаңғыртуды субсидиялау кезінде Оператордың қызмет құнын есептеу

1. Оператордың қызметінің құны тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғырту жəне 
дамыту жөніндегі ұйымның бекітілген тиісті жылға арналған даму жоспарының негізінде жыл 
сайын немесе оның қаржы-шаруашылық қызметін жоспарлауды қамтамасыз ететін басқа 
қаржы құжатында қайта қаралады. 

2. Қызмет құнын айқындаудың тəртібі.
Оператор көрсеткен қызметінің құны мынадай негізде айқындалады:
1) жоспарлы шығындарға негізделген бір адам-сағат құны;
2) қызмет құнының есебі үшін айқындалған табыс нормалары;
3) еңбек нормалары;
4) қаржыландыруды іріктеуге, мониторингілеуге жəне іске асыруға жататын инвестициялық 

жобалардың саны.
3. Жоспарлы бір адам-сағат құны мынадай формула негізінде есептеледі:

мұнда:
ЖҚбір – бір адам-сағаттың жоспарлы құны, адам-сағатқа мың теңге;
ЖӨ – тиісті кезең ішінде қызметтердің жоспарлы өзіндік құны, мың теңге;
САНЫ – Оператордың тартылған жұмыскерлерін жəне өндірістік персоналының саны, адам;
ЖК – жоспарланған кезеңде жыл ішіндегі жұмыс күндерінің саны, күндердегі (жұмыс уақыты 

теңгеріміне сəйкес аптасына 40 сағат бойынша, 2017, 2018 жылдары);
ТН – табыс нормасы, пайыз.

4. Жоспарлы табыс нормасы тиісті жылдың жоспарлы өзіндік қызметіне Оператордың 
инвестициялық жоспарының арақатынасы ретінде айқындалады. 

5. Оператордың көрсететін қызметінің табыс нормасын Қазақстан Республикасының еңбек 
заңнамасына сəйкес Оператор əзірлейді жəне бекітеді. 

6. Оператор қызметінің құнын айқындау.
Оператордың бір жобаға көрсеткен қызметінің құны төменде келтірілген формулаға 

сəйкес анықталады: 
Қб = ЖҚб × ЕН,

мұнда:
Қб – Оператордың 1 жобаға көрсетілетін қызмет бағасы, мың теңге;
ЖҚб – бір адам-сағаттың жоспарлы құны, адам-сағатқа мың теңге;
ЕН – қызмет бірлігінің еңбек нормасы, адам-сағат.
Оператордың көрсеткен қызметіне арналған бюджет қаражатын жоспарлау мақсаттары 

үшін мынадай формула қолданылады:
Ққ = Қб × Саны,

мұнда:
Ққ – қызметтердің құны, мың теңге;
Қб – 1 жобаға көрсетілетін қызмет бағасы, мың теңге;
Саны – инвестициялық жобалардың саны.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 27 
жел тоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№16145 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 14 қараша            №782             Астана қаласы 

«Поездардың қозғалысы және темір жол көлігіндегі 
маневрлік жұмыс жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация 
министрінің 2011 жылғы 19 мамырдағы № 291 бұйрығына 

өзгерістер енгізу туралы

бұйырамын:
1. «Поездардың қозғалысы жəне темір жол көлігіндегі маневрлік жұмыс жөніндегі 

нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Көлік жəне коммуникация министрінің 
2011 жылғы 19 мамырдағы № 291 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 7021 болып тіркелген, 2011 жылғы Қазақстан Республикасы орталық 
атқарушы жəне өзге де мемлекеттік органдарының нормативтік құқықтық актілері бюллетенінде 
жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықтың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні 
өзгермейді:

«Поездардың қозғалысы жəне теміржол көлігіндегі маневрлік жұмыс жөніндегі нұсқаулықты 
бекіту туралы»;

кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді: 
«Теміржол көлігі туралы» 2001 жылғы 8 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 

14-бабының 2-тармағының 23) тармақшасына сəйкес бұйырамын:»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«1. Қоса беріліп отырған Поездардың қозғалысы жəне теміржол көлігіндегі маневрлік жұмыс 

жөніндегі нұсқаулық бекітілсін.»; 
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасының поездардың қозғалысы жəне 

темір жол көлігіндегі маневрлік жұмыс жөніндегі нұсқаулықта:
тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Поездардың қозғалысы жəне теміржол көлігіндегі маневрлік жұмыс жөніндегі нұсқаулық»;
1-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11897 болып тіркелген 

Қазақстан Республикасының Инвестициялар жəне даму министірінің 2015 жылғы 30 ақпандағы 
№ 544 бұйрығымен бекітілген Темiржол көлiгiн техникалық пайдалану қағидаларында (бұдан 
əрі – Техникалық пайдалану қағидалары) жəне Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 6954 болып тіркелген Қазақстан Республикасының Көлік жəне коммуни-
кация министрінің 2011 жылғы 18 сəуірдегі № 209 бұйрығымен бекітілген Темір жол көлігіндегі 
сигнализация туралы нұсқаулығында (бұдан əрі – Сигнал беру жөніндегі нұсқаулық) көзделген 
негізгі ережелеріне сəйкес Поездардың қозғалысы жəне теміржол көлігіндегі маневрлік жұмыс 
жөніндегі нұсқаулық (бұдан əрі – Нұсқаулық).»;

12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«12. Поезда Достастыққа қатысушы мемлекеттердің Теміржол көлігі жөніндегі кеңесі 

бекіткен Теміржолдар бойынша қауіпті жүктерді тасымалдау қағидасында 1996 жылғы 5 
сəуірдегі № 15 хаттама(бұдан əрі – Қауіпті жүктерді тасымалдау ережесі), аталған 1-класты 
қауіпті жүктері (жарылғыш материалдар) бар вагондар болған кезде хабарлау кезінде поездың 
нөміріне «ВМ» əріптері қосылады (мысалы, 2783ВМ). Поездың нөміріне тиісті əріптер мынадай 
поездар жөнелтілген жəне жүріп өткен жағдайларда қосылады: бір машинист қызмет көрсететін 
жолаушылар «М», ауыр салмақты жүк «Т», ұзын құрамды «Д», салмағы арттырылған «ПВ», 
ұзындығы арттырылған «ПД», біріктірілген «СП». Габаритті емес жүктері бар поездарды 
жөнелткен кезде поезд нөміріне «Н» əрпі мен «___» белгісінен кейін Жолтабаны 1520 мм 
теміржолдарда габаритсіз жəне ауыр салмақты жүктерді тасымалдау жөніндегі нұсқаулыққа 
сəйкес габаритсіздіктің аймағы мен деңгейін сипаттайтын цифрлы индекс (мысалы, 2785Н-
0430) қосылады.»;

374-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«374. Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13714 болып тіркелген 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2015 жылғы 30 сəуірдегі № 
545 бұйрығымен бекітілген Жолаушыларды, багажды, жүктерді, жүк-багажды жəне почта 
жөнелтілімдерін тасымалдау қағидаларына (бұдан əрі - Жүктерді тасымалдау қағидалары) 
сəйкес жекелеген санаттардың жүктері бар вагондар құжаттары, сондай-ақ Қауіпті жүктерді 
тасымалдау ережесіне осы Нұсқаулықтың 81 қосымшасына сəйкес маневрлер жүргізу кезінде 
қатты отынмен жұмыс істеуші паровоздан, қауіпсіз жүктері бар вагондардан немесе бос ва-
гондардан ықтырмалары болуы тиіс.»;

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Көлік комитеті:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ 

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

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

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің ин-
тернет-ресурсында орналастыруды;

5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде 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 бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Инвестициялар жəне даму вице-министріне жүктелсін.

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

 Қазақстан Республикасының
Инвестициялар жəне даму министрі Ж.ҚАСЫМБЕК

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 4 жел-
тоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№16045 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 16 қараша              №793           Астана қаласы 

 «Әлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша 
жолаушылар тасымалын жүзеге асырумен байланысты 

тасымалдаушының шығыстарын ұзақ мерзімді 
субсидиялауға арналған үлгілік шартты бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму 
министрінің 2016 жылғы 22 тамыздағы № 623 бұйрығына 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

«Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 
50-бабының 2-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. «Əлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын жүзеге асырумен 
байланысты тасымалдаушының шығыстарын ұзақ мерзімді субсидиялауға арналған үлгілік 
шартты бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2016 
жылғы 22 тамыздағы № 623 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 14276 болып тіркелген, 2016 жылғы 4 қарашада «Əділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Əлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушы-
лар тасымалын жүзеге асырумен байланысты тасымалдаушының шығыстарын ұзақ мерзімді 
субсидиялауға арналған үлгілік шартында:

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Тапсырыс беруші мыналарға:
1) сəйкестік нысанасында тасымалдаудың негізгі талаптарында көрсетілген поездарды 

зерттеп-қарауды жүргізуге: 
осы Шартқа жəне осы Шарттың 6-1-тарауына сəйкес жол жүру құжаттарын (билеттерді) сату 

бойынша интернет-ресурстарда орналастырылған ақпараттардың өзектілігіне; 
«Халыққа кызмет көрсету. Жолаушылар поездарында жолаушыларға қызмет көрсету» 

Қазақстан Республикасының Ұлттық стандартына;
2) орындаушы дамудың негізгі талаптарын, бағаның (тарифтің) негізгі талаптарын, тасымал-

даудың негізгі талаптарын жəне осы Шарттың 7-тармағының 6) жəне 10) тармақша ларын 
орындамаған жағдайда осы Шартты мерзімінен бұрын бұзуға құқылы.»;

6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Орындаушы:
1) Тапсырыс берушіден осы Шартпен көзделген субсидияны төлеуді талап етуге;
2) ұзақ мерзімді субсидиялау бойынша Тапсырыс берушінің міндеттерін орындау 

шеңберінде аударылған субсидия көлемі туралы ақпарат алуға;
3) тасымалдаудың негізгі талаптарында көрсетілген поездарға билет кассалары, жолау-

шылар агенттіктерінің билет кассалары жəне электрондық терминалдар, интернет-ресурстар 
арқылы жол жүру құжаттарын (билеттерді) сатуды ұйымдастыруға;

4) осы Шартты орындау шеңберінде əлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша 
қатынайтын тасымалдаудың негізгі талаптарында көрсетілген жолаушылар ағынына тəуелді 
поездардың құрамдылығын анықтауға;

5) егер сапалық сипаттамасы (ауаны баптау жүйесінің, отырғызу жəне түсіруге арналған 
көтергіш құрылғылар жəне кресло-арбалармен қозғалатын мүгедек адамдар үшін арнайы 
орындардың бар болуы) төмен емес жəне осы Шарттың 3-қосымшасына сəйкес вагондар-
ды шығару жылы жолаушылар вагондарына қойылатын қолданыстағы негізгі талаптарында 
көрсетілген вагондардан бұрын шығарылмаған жағдайда, жолаушылар вагондарына қойылатын 
негізгі талаптарда көрсетілген вагондарды ауыстыруға құқылы.

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Орындаушы:
1) Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2015 жылғы 30 сəуірдегі 

№ 545 бұйрығымен бекітілген Жолаушыларды, багажды жəне жүк-багажды теміржол көлігімен 
тасымалдау қағидаларына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
13714 болып тіркелген), «Халыққа кызмет көрсету. Жолаушылар поездарында жолаушыларға 
қызмет көрсету» Қазақстан Республикасының Ұлттық стандартына жəне теміржол көлігі 
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саласындағы өзге де нормативтік құқықтық актілерге сəйкес осы Шарттың талаптарын сапа-
лы жəне уақтылы қамтамасыз ету мақсатында əлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша 
жолаушылар тасымалын жүзеге асыруға;

2) Тапсырыс берушімен бағаларды (тарифтерді) жоғарылатудың негізгі талаптарында 
белгіленген шегінде əлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалы 
бойынша қызметтерге бағалардың (тарифтердің) жоғарылауын олардың қолданысқа енгізілуіне 
дейін кемінде 10 жұмыс күні бұрын келісуге;

3) Тапсырыс берушімен қозғалыс графигі мен кестесін, қалыптастыру жəне айналым 
пунктін өзгертуін олардың қолданысқа енгізілуіне дейін кемінде 10 жұмыс күні бұрын келісуге;

4) Қазақстан Республикасында қабылданған поездардың қозғалыс графигі мен кестесіне 
сəйкес жолаушылар тасымалын жүзеге асыруға;

5) Тапсырыс берушінің сұрау салуы бойынша ол белгілеген мерзімде Орындаушының 
қаржылық-шаруашылық қызметіне қатысты ақпаратты жəне есептілікті ұсынуға;

6) Тапсырыс берушіге Ұлттық инфрақұрылым операторымен, локомотивтік тарту операторы-
мен, техникалық қызмет көрсету, жанармай жəне сумен жабдықтау, вокзал қызметтерін ұсынуы 
жөніндегі қызметтерді көрсететін теміржол ұйымдарымен жасалған шарттардың нотариалды 
куəландырылған көшірмелерін Шарт жасасқан сəттен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде ұсынуға;

7) Тапсырыс берушінің тексеріс актілерін, сондай-ақ осы Шарттың 4-тармағының 1) 
тармақшасында көзделген жол жүру құжаттарын (билеттерді) сату бойынша интернет-ре-
сурстарда орналастырылған ақпараттардың өзектілігін сақтамаудың фактісін ұсынған күннен 
бастап анықталған бұзушылықтарды жою жəне оған одан əрі жол бермеу бойынша күнтізбелік 
10 күн ішінде шаралар қабылдауға;

8) Тапсырыс берушінің талабы бойынша жолаушыларға көрсетілетін қызметтер сапасын 
бақылау мақсатында тасымалдаудың негізгі талаптарында көрсетілген, поездарда ақпараттық 
хабарландыруларды орналастыруға;

9) Тапсырыс берушімен осы Шарттың 9-тармағының 1), 2), 6) жəне 7) тармақшаларында, 
көрсетілген құжаттарды толтыру жəне есептеу тəртібін Шарт күшіне енген күннен бастап 10 
жұмыс күнінен кешіктірмей келісуге;

10) Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін атқарушының 
2015 жылғы 24 ақпандағы № 545 бұйрығымен бекітілген Əлеуметтік маңызы бар қатынастар 
бойынша жолаушылар тасымалын жүзеге асыратын тасымалдаушылардың шығыстарын 
ұзақ мерзімді субсидиялау көлемдерін айқындау əдістемесіне (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11541 болып тіркелген) сəйкес айқындалған 
тарифтердің негізінде əлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша қатынайтын басқа 
тасымалдаушылардың субсидияланатын вагондарын тіркеуді жүзеге асыруға міндетті.»;

«3. Өзара есеп айырысу тəртібі» деген тараудың атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Өзара есеп айырысу тəртібі»;
мынадай мазмұндағы 9-1-тармақпен толықтырылсын:
Ресей Федерациясының аумағында орналасқан Қазақстан Республикасының теміржолдары 

учаскелері жəне Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан Ресей Федерациясының 
теміржолдары учаскелері бойынша өтетін ауданаралық (қаларалық, облысішілік) жəне қала 
маңындағы қатынастар бойынша облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың, жергілікті атқарушы органдары тасымалдарды ұйымдастырған жағдайда 
Орындаушы Тапсырыс берушіге 1996 жылғы 18 қазандағы Қазақстан Республикасының 
Үкіметі мен Ресей Федерациясы Үкіметінің арасындағы теміржол көлігі кəсіпорындарының, 
мекемелері мен ұйымдарының қызметін құқықтық реттеудің ерекшеліктері туралы келісімнің 
9-5-бабына сəйкес бекітілген Теміржол жолаушылар тасымалын жүзеге асырумен бай-
ланысты тасымалдаушылардың шығыстарын субсидиялау қағидаларында айқындалған 
құжаттарды ұсынады.»;

10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«10. Орындаушы Тапсырыс берушіге мыналарды:
1) есептік айдан кейінгі айдың 15 күніне дейінгі мерзімде дамудың негізгі талаптарын 

орындау барысы туралы онда көрсетілген орындау мерзімдерін ескере отырып растайтын 
құжаттардың қосымшасымен бірге есепті;

2) есептік жылдан кейінгі айдың 25 күніне дейінгі мерзімде Тапсырыс берушіге жолау-
шылар вагондарына қойылатын негізгі талаптарға сəйкес зауыт нөмірлері жəне қатынастар 
бөлінісінде Орындаушының жолаушылар вагондарымен əлеуметтік маңызы бар қатынастар 
бойынша жолаушылар тасымалын орындауын растайтын басшының қолымен жəне мөрімен 
(бар болған жағайда) расталған Ұлттық инфрақұрылым операторының құжатын ұсынады.»;

Ресей Федерациясының аумағында орналасқан Қазақстан Республикасының теміржолдары 
учаскелері жəне Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан Ресей Федерациясының 
теміржолдары учаскелері бойынша өтетін ауданаралық (қаларалық, облысішілік) жəне қала 
маңындағы қатынастар бойынша облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың жергілікті атқарушы органдары тасымалдарды ұйымдастырған жағдайда 
Орындаушыға осы тармақта көрсетілген талаптар қолданылмайды.»;

12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«12. Субсидияларды кейіннен төлеуді Тапсырыс беруші жүзеге асырылған жəне расталған 

тасымалдар бойынша төлемдер жөніндегі қаржыландыру жоспарына сəйкес ай сайын жүзеге 
асырады. Төленген аванстық төлемді ұстап қалу осы Шартты қолданған əрбір жылдың соңғы 
айында жүргізіледі.»;

«4. Форс-мажорлық жағдайлар» деген тараудың атауы мынадай редакцияда жазылсын, 
мемлекеттік тілдегі мəтін өзгермейді:

«5. Форс-мажорлық жағдайлар»;
«5. Тараптардың жауапкершілігі» деген тараудың атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Тараптардың жауапкершілігі»;
мынадай мазмұндағы 6-1-тараумен толықтырылсын:
«6-1. Осы Шартқа жəне жол жүру құжаттарын (билеттерді) сату бойынша интернет-

ресурстарда орналастырылған ақпараттардың өзектілігіне сəйкестік нысанында зерттеп-
қарауды жүргізу. 

26-1. Тапсырыс беруші Орындаушыны Шарттың 4-тармағының 1) тармақшасына сəйкес 
тасымалдаудың негізгі талаптарында көрсетілген поездарды зерттеп-қарауды жүргізу туралы 
кемінде 3 жұмыс күні бұрын хабардар етеді.

26-2. Шарттың 4-тармағының 1) тармақшасына сəйкес тасымалдардың негізгі талапта-
рында көрсетілген поездарды зерттеп-қарауды жүргізу үшін Комиссия (бұдан əрі – Комиссия) 
құрылады. Комиссия құрамын Тапсырыс берушінің бірінші басшысы не ол болмаған жағдайда 
оның міндеттерін атқаратын адам бекітеді.

26-3. Осы Шартқа сəйкестікке зерттеп-қарауды (бұдан əрі – зерттеп-қарау) мыналардың: 
жолаушыларды отырғызу мен түсіруді қамтамасыз етудің негізгі талаптарының, жолаушылар 
тасымалдарын дамытудың негізгі талаптарының жəне жол жүру құжаттарын (билеттерді) 
сату бойынша интернет-ресурстарда орналастырылған ақпараттың өзектілігінің орындалуын 
айқындау жолымен Комиссия мүшелері жүргізеді. 

26-4. Орындаушы осы зерттеп-қарауды ұйымдастыру, атап айтқанда, қажетті құжаттама-
ларды дайындау, зерттеп-қарауға қатысу, қажет болған кезде зерттеп-қарау кестесін келісу 
үшін қажетті шараларды қабылдайды. 

26-5. Жолаушылар поезын зерттеп-қараудың мерзімділігі жарты жылда кемінде екі рет 
жүзеге асырылады. 

26-6. Зерттеп-қарау жолаушылар поездарының барлық құрамы бойынша, қалыптастыру/
айналым пункттарында, станцияларда жəне жүру жолында жүргізіледі.

26-7. Жолаушылар поездарын зерттеп-қарауды бастаудың алдында Комиссия мүшелері 
қызметтік куəлікті жəне тиісті бұйрықты көрсетеді.

26-8. Жолаушылар поездарын зерттеу-қарау нəтижелері бойынша Комиссия мүшелері 
осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын 9-қосымшасына сəйкес Зерттеп-қарау актісі 
жасайды. Қажет болған жағдайда зерттеп-қарау актісіне олар бар болған жағдайда зерттеп-
қарау нəтижелерімен байланысты растайтын құжаттар қоса беріледі. 

Зерттеп-қарау нəтижелері бойынша Орындаушы ескертулер жəне (немесе) қарсылықтары 
болған жағдайда, оны жазбаша түрде жазады. Ескертулер жəне (немесе) қарсылықтары 
зерттеп-қарау актісіне қоса беріледі, ол туралы тиісті ескерту болады.

26-9. Зерттеп-қарау актісі екі данада жасалады. Зерттеп-қарау актісінің бір данасы Тапсырыс 
берушіде қалады, екінші данасы Орындаушыға беріледі.

26-10. Тапсырыс беруші жолаушылар поездарына зерттеп-қарауды жүргізу кезінде 
Қазақстан Республикасының заңнамасын, Орындаушының құқықтары мен заңды мүдделерін 
сақтайды жəне осы Шарттың тарауына сəйкес зерттеп-қарауды жүргізеді.

26-11. Орындаушы жолаушылар поездарын зерттеп-қарауды жүргізу кезінде зерттеп-
қаралатын жолаушылар поездарының құрамында бар барлық типтегі жолаушылар вагондарына 
Комиссия мүшелеріне кедергісіз қолжетімділікті қамтамасыз етеді жəне Комиссия мүшелеріне 
зерттеп-қарау мəселелерімен байланысты құжаттарды (мəліметтерді) қағаз тасығыштарда 
қажет болған жағдайда тиісті зерттеп-қарауды жүргізу күнінен бастап 5 жұмыс күні ішінде 
олардың көшірмелерін зерттеп-қарау актісіне қоса тіркеу үшін ұсынады.

26-12. Зерттеп-қарау актісін жасағаннан кейін Комиссия мүшелері оған қол қояды, əрбір 
параққа қол қояды жəне Орындаушыға танысу үшін ұсынылады.

«6. Шарттың қолданылу мерзімі, оны өзгерту жəне бұзу талаптары, дауларды қарау тəртібі» 
деген тараудың атауы мынадай редакцияда жазылсын:

«7. Шарттың қолданылу мерзімі, оны өзгерту жəне бұзу талаптары, дауларды қарау тəртібі»;
29-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«29. Шарт Тараптардың өзара келісімі немесе егер басқа Тарап міндеттемелерін 

орындамаған жағдайда, Тараптардың бірінің талабы бойынша
бұзылуы мүмкін. Бұл ретте Орындаушы Тапсырыс берушіге төленген аванстық төлемді 

жолаушыларды тасымалдаудың негізгі талаптарына сəйкес орындалған тасымалдар көлемі 
есебінен қайтаруды жүзеге асырады.»;

«7. Тараптардың деректемелері мен қолдары» деген тараудың атауы мынадай редак-
цияда жазылсын:

«8. Тараптардың деректемелері мен қолдары»;
33-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«33. Шарттың ережелері Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында көзделген 

тəртіпте өзгертілуі жəне (немесе) толықтырылуы мүмкін, атап айтқанда тараптардың өзара 
келісімі бойынша осы Шарттың 1-7 қосымшаларында көрсетілген талаптарды, оның ішінде 
қалыптастыру/ айналым пунктін, əлеуметтік маңызы бар қатынастың атауын, қашықтығы жəне 
маршрут қатынауының мерзімділігін өзгерту бойынша қайта қарауға жол беріледі. 

8-қосымша осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;
осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес 9-қосымшамен толықтырылсын.
2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Көлік комитеті:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ 

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

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

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің ин-
тернет-ресурсында орналастыруды;

5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде 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 бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Инвестициялар жəне даму вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының
 Инвестициялар жəне даму министрі Ж.ҚАСЫМБЕК 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2017 жылғы 16 қарашадағы №793 бұйрығына 1-қосымша

Əлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша 
жолаушылар тасымалын жүзеге асырумен байланысты тасымалдаушының 

шығыстарын ұзақ мерзімді субсидиялау шартына 
8-қосымша

Орындаушының Шарт бойынша міндеттемелерді тиісінше орындамағаны үшін 
Тапсырыс берушінің ұстауға жататын тұрақсыздық айыппұлдары 

№ Тұрақсыздық айыппұлының 
туындауының негіздері

Тұрақсыздық айыппұлының көлемі

1. Орындаушының белгіленген 
мерзімде Шарттың 
9-тармағының барлық та-
лаптарын орындамауы 

Əрбір мерзімінен өткен күн үшін келісілген жəне 
бекітілген төлем бойынша қаржыландыру жоспарына 
сəйкес субсидиялаудың жалпы айлық сомасынан 0,1 
% көлемінде

2. Орындаушының төлем бой-
ынша қаржыландыру жоспа-
рын орындамауы 

Əрбір мерзімінен өткен ай үшін келісілген жəне 
бекітілген төлем бойынша қаржыландыру жоспарына 
сəйкес субсидиялаудың жалпы айлық сомасынан 0,1 
% көлемінде

Орындаушының Шарт бойынша міндеттерді тиісінше орындамағаны үшін Тапсырыс 
берушіге төленген субсидиялардың қайтарудың талаптары 

№ Қайтару туындауының негіздері Қайтару көлемі
1. Тасымалдаудың негізгі талаптарында 

көрсетілген вагон айналымы көлемі жəне 
қатынау жиілігі бөлігінде Шарт талапта-
рын орындамауы 

жыл қорытындысы бойынша 
орындалмаған тасымал көлеміне про-
порционал 

2. Поездар, тіркелмелі жəне тікелей 
қатынайтын вагондар бойынша 
тасымалдаудың негізгі талаптарын-
да көрсетілген төмендемейтін айлық 
вагон айналамының көлемі бөлігінде 
Орындаушының Шарт талаптарын орын-
дамауы

есептік айдың қорытындысы бойынша 
орындалмаған тасымал көлеміне про-
порционал 

3. Орындаушының əрбір жылдың 
қорытындысы бойынша поездар, 
тіркелмелі жəне тікелей қатынайтын 
вагондар бойынша тасымалдаудың 
негізгі талаптарында көрсетілген жолау-
шылар айналымы бөлігінде тиісті жылға 
вагон айналамы көлемін орындау шар-
ты кезінде 3% артық Шарт талаптарын 
орындамауы 

Субсидиялаудың негізгі талаптарында 
көрсетілген тиісті жыл жəне əлеуметтік 
маңызы бар қатынастар бойынша субси-
дия көлемінен 1% 

4. Орындаушының əрбір тоқсанның 
резервтік қорытындысы бойынша жола-
ушылар вагондарына қойылатын негізгі 
талаптарды, келесі жағдайлардан орын-
дамауы:
1) 2 вагоннан аса – жолаушылар поезда-
рында 10 вагонға дейін;
2) 4 вагоннан аса – жолаушылар поезда-
рында 20 вагонға дейін;
3) 6 вагоннан аса – жолаушылар поезда-
рында 30 вагонға дейін;
4) 8 вагоннан аса – жолаушылар поезда-
рында 40 вагонға дейін;
5) 10 вагоннан аса – жолаушылар поез-
дарында 50 вагонға дейін;
6) 12 вагоннан аса – жолаушылар поез-
дарында 60 вагонға дейін;
7) 14 вагоннан аса – жолаушылар поез-
дарында 70 вагонға дейін;
8) 16 вагоннан аса – жолаушылар поез-
дарында 80 вагонға дейін;
9) 18 вагоннан аса – жолаушылар поез-
дарында 90 вагонға дейін;
10) 20 вагоннан аса – жолаушылар поез-
дарында 100 вагонға дейін;
11) 22 вагоннан аса – жолаушылар поез-
дарында 100 вагонға дейін;

Субсидиялаудың негізгі талаптарында 
көрсетілген тиісті жыл жəне əлеуметтік 
маңызы бар қатынастар бойынша субси-
дия көлемінен 1%
Бұл ретте, есептеу мынадай формуламен 
айқындалады:

мұндағы: NS – жолаушылар вагондары-
на қойылатын негізгі талаптарына сəйкес 
келмейтін вагондардың саны;
NV – Шарт жолаушылар вагондары-
на қойылатын негізгі талаптарға сəйкес 
вагондардың жалпы саны;
N1,2,3,4... қатынаудың тиісті мерзімділігіне 
əр құрам бойынша жолаушылар вагонда-
рына негізгі шарттарына сəйкес келетін 
вагондардың саны; 
у – қатынау күндерінің саны;

5. Есептерді ұсыну қорытындысы бойынша 
дамудың негізгі талаптарындағы əрбір 
тармақ бойынша іс-шараларды орын-
дамауы, онда көрсетілген мерзімдерді 
ескере отырып, күнтізбелік 30 күн ішінде 
əр тармақ бойынша орындалуы 

Əр пунктқа субсидиялаудың негізгі та-
лаптарында көрсетілген тиісті жыл жəне 
əлеуметтік маңызы бар қатынастар 
бойынша субсидия көлемінен 0,1% 
жəне 1 бабтың 1,2 тармақтары бойын-
ша 5%. Теміржол жолаушылар паркі 
вагондарының жаңаруы

6. Орындаушының айына тиісті марш-
рут бойынша, сондай-ақ зерттеп-қарау 
жүргізу қорытындысы бойынша отырғызу 
мен түсіруді қамтамасыз етудің негізгі 
талаптарына сəйкес орындамауы 

Əрбір станция үшін субсидиялаудың негізгі 
талаптарында көрсетілген тиісті жыл жəне 
əлеуметтік маңызы бар қатынастар жəне 
жылдар бойынша субсидия көлемінен 
0,1%

(Соңы. Басы 17-бетте) 7. Зерттеп-қарауды жүргізу қорытындысы 
бойынша жол жүру құжаттарын (билет-
терді) сату бойынша интернет-ресур-
старда орналастырылған ақпараттардың 
өзектілігіне қойылатын талаптарын 
орындамаған фактісін(лерін) анықтау

Субсидиялаудың негізгі талаптарында 
көрсетілген тиісті жыл жəне əлеуметтік 
маңызы бар қатынастар жəне жылдар бой-
ынша субсидия көлемінен 0,1%

8. Мемлекеттік көліктік бақылау орган-
дары тасымалдаудың негізгі талапта-
рында көрсетілген поездарда билетсіз 
тіркелмеген адамдарды (бұдан əрі - 
адам) тасымалдау фактісін анықтаған 
жағдайда

Субсидиялаудың негізгі талаптарында 
көрсетілген тиісті жыл жəне əлеуметтік 
маңызы бар қатынастар бойынша субси-
дия көлемінен:
1) Жолаушылар поездарында 10 адамға 
дейін – 0,1%, электрлік секциялар мен 
дизельдік поездарда – 0,01%;
2) Жолаушылар поездарында 20 адамға 
дейін – 0,2%, электрлік секциялар мен 
дизельдік поездарда – 0,02%;
3) Жолаушылар поездарында 30 адамға 
дейін – 0,3%, электрлік секциялар мен 
дизельдік поездарда – 0,03%;
4) Жолаушылар поездарында 40 адамға 
дейін – 0,4%, электрлік секциялар мен 
дизельдік поездарда – 0,04%;
5) Жолаушылар поездарында 40 адам-
нан астам – 1%, электрлік секциялар мен 
дизельдік поездарда – 0,5%.

9. Мемлекеттік көліктік бақылау орган-
дары Орындаушының Шарт бойынша 
міндеттерді тиісінше орындамағаны 
үшін Тапсырыс берушіге төленген 
субсидиялардың қайтарудың 
талаптарының 
7-тармағында көрсетілген жағдайлардан 
басқа тасымалдаудың негізгі талапта-
рында көрсетілген поездарда қозғалыс 
қауіпсіздігіне Жолаушыларды, багажды 
жəне жүк-багажды тасымалдау қауіп 
төндірмейтін қағидаларын бұзу (бұдан 
əрі – бұзушылық) фактілерін анықтаған 
жағдайда

Субсидиялаудың негізгі талаптарында 
көрсетілген тиісті əлеуметтік маңызы бар 
қатынастар бойынша субсидия көлемінен:
1) жолаушылар поездарында 10-нан ба-
стап бұзушылық – 0,1%, электрлік секция-
лар мен дизельдік поездарда – 0,01%;
2) жолаушылар поездарында 20-дан ба-
стап бұзушылық – 0,2%, электрлік секция-
лар мен дизельдік поездарда – 0,02%;
3) жолаушылар поездарында 30-дан ба-
стап бұзушылық – 0,3%, электрлік секция-
лар мен дизельдік поездарда – 0,03%;
4) жолаушылар поездарында 40-тан ба-
стап бұзушылық – 0,4%, электрлік секция-
лар мен дизельдік поездарда – 0,04%;
5) жолаушылар поездарында 50-ден астам 
бұзушылық – 1%, электрлік секциялар мен 
дизельдік поездарда – 0,5%.

10. Тапсырыс беруші зерттеп-қарау 
қорытныдысы бойынша Шарттың 
4-тармағының 1) тармақшасының 
екінші бөлігіне сəйкес келмеу фактісін 
анықтаған жағдайда

Субсидиялаудың негізгі талаптарын-
да көрсетілген сəйкес келетін жыл жəне 
əлеуметтік маңызы бар қатынастар бойын-
ша субсидия көлемінен:
1) жолаушылар поездарында 10-нан ба-
стап бұзушылық – 0,1%, электрлік секция-
лар мен дизельдік поездарда – 0,01%;
2) жолаушылар поездарында 20-дан ба-
стап бұзушылық – 0,2%, электрлік секция-
лар мен дизельдік поездарда – 0,02%;
3) жолаушылар поездарында 30-дан ба-
стап бұзушылық – 0,3%, электрлік секция-
лар мен дизельдік поездарда – 0,03%;
4) жолаушылар поездарында 40-тан ба-
стап бұзушылық – 0,4%, электрлік секция-
лар мен дизельдік поездарда – 0,04%;
5) жолаушылар поездарында 50-ден астам 
бұзушылық – 1%, электрлік секциялар мен 
дизельдік поездарда – 0,5%.

11. Орындаушының Шарттың 
7-тармағының 2), 3), 5), 6), 8), 9),10) 
тармақшаларын орындамауы

Жойғанға дейін əрбір күнтізбелік 10 күн 
үшін субсидиялаудың негізгі талаптарын-
да көрсетілген жыл жəне тиісті əлеуметтік 
маңызы бар қатынастар бойынша субси-
дия көлемінен 0,001%

12. Орындаушының Шарттың 
7-тармағының 4) тармақшасын орын-
дамауы

Орындаушының кінəсі бойынша жыл қоры-
тындысы бойынша екінші сағаттың бірінші 
минутынан бастап поездардың əрбір 1 
сағат сайын кешігуіне субсидиялаудың 
негізгі талаптарында көрсетілген əлеумет-
тік маңызы бар қатынастар жəне жылдар 
бойынша субсидия көлемінен 0,001%

Осы қосымша Əлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын жүзеге 
асырумен байланысты тасымалдаушының шығыстарын ұзақ мерзімді субсидиялау туралы 
20___жылғы «__» _______№_____ шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

«Тапсырыс беруші» «Орындаушы»
______________________________

(толық атауы)
______________________________

(мекенжайы)
______________________________

(деректемелері)
______________________________

(лауазымы)
______________________________
(Тегі, аты, əкесінің аты (бар болған 

жағдайда))
______________________________

(қолы)
______________________________
мөрдің орны(бар болған жағдайда)

______________________________
(толық атауы)

______________________________
(мекенжайы)

______________________________
(деректемелері)

______________________________
(лауазымы)

______________________________
(Тегі, аты, əкесінің аты (бар болған 

жағдайда))
______________________________

(қолы)
______________________________
мөрдің орны(бар болған жағдайда)

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2017 жылғы 16 қарашадағы №793 бұйрығына 2-қосымша

Əлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын жүзеге 
асырумен байланысты тасымалдаушылардың шығыстарын ұзақ мерзімді субсидиялау 

шартына 9-қосымша
нысан

20__ жылғы ________ № ___ Шарт сəйкестігіне 
______________________________________________________ жататын 

________________________________ қатынасындағы 
№ ______ жолаушылар поездарын 

тексеру актісі
(20___ жылғы/_________/_______________)

Станциялар тізбесінің сəйкестігі: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Жол жүру құжаттарын (билеттерді) сату бойынша интернет-ресурстарда орналастырылған 
ақпараттардың өзектілігіне сəйкестігі: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Негізгі шарттарды дамытудың іс-шараларын орындау:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Қосымша:___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Комиссия мүшелері:

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 4 жел-
тоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№16046 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 21 қараша                №797             Астана қаласы

Қазақстан Республикасында шикізат тауарларынан 
бағалы металдарды өнеркәсіптік алудың мүмкіндігі 

(мүмкін еместігі) және экономикалық тұрғыдан 
орындылығы (орынсыздығы) туралы және Қазақстан 

Республикасының аумағында құрамында бағалы металдар 
бар шикізат тауарларын қайта өңдеудің экономикалық 
тұрғыдан орынсыздығы немесе мүмкін еместігі туралы 

қорытындылардың нысандарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 22 шілдедегі № 422 қаулысымен бекітілген 
Бағалы металдарды жəне құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларын Еуразиялық 
экономикалық одаққа кірмейтін елдерден Қазақстан Республикасының аумағына əкелу жəне 
Қазақстан Республикасының аумағынан осы елдерге əкету қағидаларының 16-тармағының 
екінші бөлігіне сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған:
1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасында шикізат тауарлары-

нан бағалы металдарды өнеркəсіптік алудың мүмкіндігі (мүмкін еместігі) жəне экономикалық 
тұрғыдан орындылығы (орынсыздығы) туралы қорытындының нысаны;

2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасының аумағында құрамында 
бағалы металдар бар шикізат тауарларын қайта өңдеудің экономикалық тұрғыдан орынсыздығы 
немесе мүмкін еместігі туралы қорытындының нысаны бекітілсін.

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

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

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

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

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің ин-
тернет-ресурсында орналастыруды;

5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде 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 бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Инвестициялар жəне даму вице-министріне жүктелсін.

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

 Қазақстан Республикасының Инвестициялар жəне
даму министрі Ж.ҚАСЫМБЕК

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2017 жылғы 21 қарашадағы №797 бұйрығына 1-қосымша

Нысан

Қазақстан Республикасында шикізат тауарларынан бағалы металдарды өнеркəсіптік 
алудың мүмкіндігі (мүмкін еместігі) жəне экономикалық тұрғыдан орындылығы 

(орынсыздығы) туралы қорытынды 
№_____      күні______

Өтініш берушінің атауы: ___________________________________________
Өтініш берушінің мекенжайы: ___________________________________
Тауардың коды:_________________________________________________

Тауардың атауы Саны Өлшем бірлігі

Тауарды сатып алушы: ____________________________________________

Межелі ел: _______________________________________________

Əкету мақсаты: _________________________________________________

Негіз: ________________________________________________________

Химиялық құрамы*:_________________________________________________

Қосымша ақпарат: _________________________________________________

Транзиттеу елі: ______________________________________________

Қорытындының нəтижесі**:___________________________________________

Қорытындының жарамдылық кезеңі: ____________________________________

Ескертпе:
* «Химиялық құрамы» деген жолға əкетілетін тауардың негізгі, оның ішінде құрамында 

зиянды қоспалар мен бағалы металдар жоғары жəне ең аз көрсеткіштерді қамтитын сипатта-
малары мен ерекшеліктері көрсетіледі;

** «Қорытынды нəтижесі» деген жолға мынадай жазбалар енгізіледі:
«Қазақстан Республикасында ұсынылған шикізат тауарларынан бағалы металдарды 

өнеркəсіптік алудың экономикалық тұрғыдан орынсыздығы жəне мүмкін еместігі расталады», 
мұндай жағдайда тауар экспорттың кедендік рəсімдерінде кедендік декларациялауға жатады; 

«Қазақстан Республикасында ұсынылған шикізат тауарларынан бағалы металдарды 
өнеркəсіптік алудың экономикалық тұрғыдан орындылығы жəне мүмкіндігі расталады», 
мұндай жағдайда тауар экспорты кедендік рəсімдерде кедендік декларациялауға жатпайды.

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2017 жылғы 21 қарашадағы №797 бұйрығына 2-қосымша

Нысан

Қазақстан Республикасының аумағында құрамында бағалы металдар бар шикізат 
тауарларын қайта өңдеудің экономикалық тұрғыдан орынсыздығы немесе мүмкін 

еместігі туралы қорытынды
№_____      күні______

Өтініш берушінің атауы: __________________________________________

Өтініш берушінің мекенжайы: _____________________________________

Тауардың коды:_________________________________________________

Тауардың атауы Саны Өлшем бірлігі

Тауарды сатып алушы: ____________________________________________

Межелі ел: _____________________________________________

Əкету мақсаты: _________________________________________________

Негіз: _______________________________________________________

Химиялық құрамы*:_________________________________________________

Қосымша ақпарат: ________________________________________________

Транзиттеу елі: _____________________________________________

Қорытындының нəтижесі**:____________________________________________

Қорытындының жарамдылық кезеңі: ____________________________________ 

Ескертпе:
* «Химиялық құрамы» деген жолға əкетілетін тауардың негізгі, оның ішінде құрамында 

зиянды қоспалар мен бағалы металдар жоғары жəне ең аз көрсеткіштерді қамтитын сипатта-
малары мен ерекшеліктері көрсетіледі;

** «Қорытынды нəтижесі» деген жолға мынадай жазба енгізіледі:
«Қазақстан Республикасының аумағында ұсынылған шикізат тауарларын қайта өңдеудің 

экономикалық орынсыздығы немесе мүмкін еместігі расталады», мұндай жағдайда тауар ке-
ден аумағынан тыс қайта өңдеудің кедендік рəсімдерінде кедендік декларациялауға жатады.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 6 жел-
тоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№16063 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 22 қараша №801 Астана қаласы 

«Инновациялық гранттар берудiң басым бағыттарын 
айқындау туралы» Қазақстан Республикасы 

Инвестициялар және даму министрінің міндетін 
атқарушының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №1163 

бұйрығына өзгеріс енгізу туралы
 
бұйырамын: 
1. «Инновациялық гранттар берудiң басым бағыттарын айқындау туралы» Қазақстан 

Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 
4 желтоқсандағы № 1163 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде №12967 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 8 
ақпанда жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

 көрсетілген бұйрықпен бекітілген Инновациялық гранттар берудiң басым бағыттарында:
 9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
 «9. Инфокоммуникациялық технологиялар, оның ішінде:
 ақпараттық (кибер) қауіпсіздік саласындағы технологиялар;
 электрондық өнеркəсіп технологиялары.».
 2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Технологиялық жəне 

инновациялық даму департаменті:
 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 қағаз тасығыштағы жəне электрондық нысандағы көшірмелерін 
Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми 
жариялау жəне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

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

 4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің ин-
тернет-ресурсында орналастыруды;

 5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде 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 бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Инвестициялар жəне даму вице-министріне жүктелсін.

 4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Инвестициялар
жəне даму министрі Ж.ҚАСЫМБЕК

«КЕЛІСІЛГЕН»   «КЕЛІСІЛГЕН»
 Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасы
 Ақпарат жəне   Премьер-Министрінің орынбасары –
коммуникациялар министрі  Қазақстан Республикасының
 __________________ Д. Абаев Ауыл шаруашылығы министрі
 2017 жылғы 4 желтоқсан  ____________ А. Мырзахметов
   2017 жылғы 7 желтоқсан
 
«КЕЛІСІЛГЕН»   «КЕЛІСІЛГЕН»
 Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
 Денсаулық сақтау министрі  Қаржы министрі
 ______________ Е. Біртанов  ______________ Б. Сұлтанов
 2017 жылғы 28 қараша  2017 жылғы 24 қараша

«КЕЛІСІЛГЕН»   «КЕЛІСІЛГЕН»
 Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
 Қорғаныс жəне аэроғарыш  Ұлттық экономика министрі
 өнеркəсібі министрі  ____________ Т. Сүлейменов
 _____________ Б. Атамқұлов 2017 жылғы 14 желтоқсан
 2017 жылғы 30 қараша

 «КЕЛІСІЛГЕН»
 Қазақстан Республикасының Энергетика
министрі  _____________ Қ. Бозымбаев
 2017 жылғы 11 желтоқсан

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 26 жел-
тоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16134 
болып енгізілді. 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 22 қараша               №805               Астана қаласы 

«Ішкі су көлігі саласында мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер регламенттерін бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Инвестициялар және даму министрінің
2015 жылғы 29 мамырдағы №673 бұйрығына өзгерістер 

енгізу туралы

бұйырамын:
1. «Ішкі су көлігі саласында мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту тура-

лы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2015 жылғы 30 сəуірдегі 
№ 556 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11369 бо-
лып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 2 шілдеде жарияланған) 
мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Кеме экипажының ең аз құрамы туралы куəлік беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентінде:

3, 4, 5 жəне 6-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі – кеме экипажының ең аз құрамы туралы куəлік 

(бұдан əрі – куəлік) немесе Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2015 
жылғы 30 сəуірдегі № 556 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 11369 болып тіркелген) «Кеме экипажының ең аз құрамы туралы куəлік 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан əрі – стандарт) 10-1-тармағында 
көрсетілген жағдайларда жəне негіздер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту 
туралы жазбаша дəлелді жауап (бұдан əрі – бас тарту).

4. Мемлекеттік қызметтерді көрсету бойынша рəсімдерді (іс-қимылдарды) бастау үшін негіз 
стандарттың 9-тармағына сəйкес өтінішті ұсыну болып табылады.

5. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінің құрамына кіретін əрбір рəсімдердің (іс-қимылы) 
мазмұны, оны орындау ұзақтығы:

1) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің қызметкері өтінішті тіркеу нөмірін жəне күнін 
белгілей отырып 2 сағат ішінде қабылдауы (өтініш қағаз тасығышта берілген жағдайда) жəне 
оларды көрсетілетін қызметті берушінің басшысына не оның орынбасарына қарау үшін беруі;

2) көрсетілетін қызметті беруші басшылығының өтінішті қарастыруға жауапты құрылымдық 
бөлімшені 2 сағат ішінде айқындауы;

3) құрылымдық бөлімшенің басшысының өтінішті қарастыруға көрсетілетін қызметті 
берушінің құрылымдық бөлімшесінің жауапты орындаушысын (бұдан əрі – жауапты орында-
ушы) 2 сағат ішінде айқындауы;

4) жауапты орындаушының өтінішті белгіленген талаптарға сəйкестігін 2 сағат ішінде қарауы;
5) белгіленген талаптарға сəйкессіздіктер болған жағдайда 1 жұмыс күні ішінде бас тар-

туды беруді қамтамасыз етеді;
6) бас тартуға негіздер болмаған жағдайда жауапты орындаушы куəлікті 4 жұмыс күні 

ішінде беруді қамтамасыз етеді.
6. Мемлекеттік қызметті көрсету жөніндегі рəсімдердің (іс-қимылдардың) нəтижесі мынадай 

рəсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болады:
1) куəлікті не бас тартуды ресімдеу жəне құрылымдық бөлімше басшысымен келісу;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысының куəлікке немесе бас тартуға қол қоюы;
3) қол қойылған куəлікті немесе бас тартуды көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесіне 

беру.»;
8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Əрбір рəсімді (іс-қимылды) орындау ұзақтығын көрсете отырып, мемлекеттік қызметті 

көрсету үшін қажетті əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсетумен құрылымдық 
бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы рəсімдердің (іс-қимылдардың) дəйектілігін сипаттау:

1) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің қызметкері құжаттар келіп түскен сəттен бастап 
2 сағат ішінде электрондық өтінімді жəне (немесе) өтінішті тіркейді жəне оларды көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына не оның орынбасарына қарау үшін береді;

2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы не оның орынбасары көрсетілетін қызметті 
алушының электрондық өтінімін жəне (немесе) өтінішін 2 сағат ішінде қарайды жəне оларды 
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшесінің басшысына береді;

3) көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшесінің басшысы көрсетілетін қызметті 
алушының электрондық өтінімін жəне (немесе) өтінішін 2 сағат ішінде қарайды жəне оларды 
жауапты орындаушыға береді;

4) жауапты орындаушы 2 сағат ішінде көрсетілетін қызметті алушының электрондық 
өтінімін жəне (немесе) өтінішін қарайды, олардың белгіленген талаптарға сəйкестігін тексереді;

5) белгіленген талаптарға сəйкессіздіктер болған жағдайда 2 сағат ішінде бас тартуды 
ресімдейді жəне оны қол қоюға көрсетілетін қызметті берушінің басшысына не оның орын-
басарына жолдайды;

6) бас тартуға негіздер болмаған жағдайда 3 жұмыс күні ішінде куəлікті ресімдейді жəне оны 
қол қоюға көрсетілетін қызметті берушінің басшысына немесе оның орынбасарына жолдайды;

7) көрсетілетін қызметті берушінің басшысына не оның орынбасары 2 сағат ішінде куəлікті 
немесе бас тартуға қол қояды жəне оларды көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесіне жол-
дайды;

8) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің қызметкері 4 сағат ішінде куəлікті немесе бас 
тартуды курьер арқылы Мемлекеттік корпорацияға жібереді.»;

2-қосымша осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Шағын көлемді кеменің ипотекасын мемлекеттік тіркеу 

жəне шағын көлемді кеменің ипотекасының мемлекеттік тіркелгенін растайтын құжаттардың 
телнұсқасын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентінде: 

3, 4, 5 жəне 6-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі – шағын көлемді кеменің ипотекасын 

мемлекеттік тіркеу туралы куəлік (бұдан əрі – куəлік), шағын көлемді кеменің ипотекасын 
мемлекеттік тіркеу туралы куəліктің телнұсқасы (бұдан əрі – куəліктің телнұсқасы) немесе 
Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2015 жылғы 30 сəуірдегі № 
556 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
11369 болып тіркелген) «Шағын көлемді кеменің ипотекасын мемлекеттік тіркеу жəне шағын 
көлемді кеменің ипотекасының мемлекеттік тіркелгенін растайтын құжаттардың телнұсқасын 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан əрі – стандарт) 10-1-тармағында 
көрсетілген жағдайларда жəне негіздер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту 
туралы жазбаша дəлелді жауап (бұдан əрі – бас тарту).

4. Мемлекеттік қызметтерді көрсету бойынша рəсімдерді (іс-қимылдарды) бастау үшін негіз 
стандарттың 9-тармағына сəйкес өтінішті ұсыну болып табылады.

5. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінің құрамына кіретін əрбір рəсімдердің (іс-
қимылдың) мазмұны, оны орындау ұзақтығы:

1) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің қызметкері (өтініш қағаз тасығышта берілген 
жағдайда) өтінішті тіркеу нөмірі мен күнін белгілей отырып 2 сағат ішінде қабылдауы жəне 
оларды көрсетілетін қызметті берушінің басшысына не оның орынбасарына қарау үшін беруі;

2) көрсетілетін қызметті берушінің басшылығының 2 сағат ішінде өтінішті қарауға жауапты 
құрылымдық бөлімшені айқындауы;

3) құрылымдық бөлімше басшысының 2 сағат ішінде құрылымдық бөлімшенің өтінішке 
жауапты орындаушысын (бұдан əрі – жауапты орындаушы) айқындауы;

4) жауапты орындаушының 2 сағат ішінде өтінішті белгіленген талаптарға сəйкестігін қарауы;
5) белгіленген талаптарға сəйкессіздіктер болған жағдайда 1 жұмыс күні ішінде бас тар-

туды беруді қамтамасыз етеді.
6) бас тартуға негіздер болмаған жағдайда жауапты орындаушы:
6 жұмыс күні ішінде куəлік беруді;
1 жұмыс күні ішінде куəліктің телнұсқасын беруді қамтамасыз етеді.
6. Мемлекеттік қызметті көрсету жөніндегі рəсімдердің (іс-қимылдардың) нəтижесі мынадай 

рəсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болады:
1) куəлікті немесе куəліктің телнұсқасын не бас тартуды ресімдеу;
2) куəлікті немесе куəліктің телнұсқасын не бас тартуды құрылымдық бөлімшенің бас-

шысымен келісу;
3) куəлікке немесе куəліктің телнұсқасына не бас тартуға көрсетілетін қызметті берушінің 

басшысы қол қоюы;
4) қол қойылған куəлікті немесе куəліктің телнұсқасын не бас тартуды көрсетілетін қызметті 

берушінің кеңсесіне беру;
5) куəлікті немесе куəліктің телнұсқасын не бас тартуды курьер арқылы Мемлекеттік 

корпорацияға беру.»;
8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Əрбір рəсімді (іс-қимылды) орындау ұзақтығын көрсете отырып, мемлекеттік қызметті 

көрсету үшін қажетті əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсетумен құрылымдық 
бөлімшелері (қызметкерлері) арасындағы рəсімдердің (іс-қимылдардың) дəйектілігін сипаттау:

1) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің қызметкері құжаттар келіп түскен сəттен бастап 
2 сағат ішінде электрондық өтінімді жəне (немесе) өтінішті тіркейді жəне оларды көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына не оның орынбасарына қарау үшін береді;

2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы не оның орынбасары көрсетілетін қызметті 

алушының электрондық өтінімін жəне (немесе) өтінішін 2 сағат ішінде қарайды жəне оларды 
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшесінің басшысына береді;

3) көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшесінің басшысы көрсетілетін қызметті 
алушының электрондық өтінімін жəне (немесе) өтінішін 2 сағат ішінде қарайды жəне оларды 
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшесінің жауапты орындаушысына береді;

4) көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшесінің жауапты орындаушысы 2 сағат 
ішінде көрсетілетін қызметті алушының электрондық өтінімін жəне (немесе) өтінішін қарайды, 
олардың белгіленген талаптарға сəйкестігін тексереді;

5) белгіленген талаптарға сəйкессіздіктер болған жағдайда 2 сағат ішінде бас тартуды 
ресімдейді жəне оны қол қоюға көрсетілетін қызметті берушінің басшысына не оның орын-
басарына жолдайды;

6) бас тартуға негіздер болмаған жағдайда куəлікті немесе куəліктің телнұсқасын ресім-
дейді жəне оны қол қоюға көрсетілетін қызметті берушінің басшысына не оның орынбаса-
рына жолдайды:

куəлікті беру кезінде 5 жұмыс күні ішінде;
куəліктің телнұсқасын беру кезінде 2 сағат ішінде;
7) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы не оның орынбасары 2 сағат ішінде куəлікке 

немесе куəліктің телнұсқасына не бас тартуға қол қояды жəне оларды көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсесіне жолдайды;

8) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің қызметкері 4 сағат ішінде куəлікті немесе куəліктің 
телнұсқасын не бас тартуды курьер арқылы Мемлекеттік корпорацияға жібереді.»;

2-қосымша осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Кеме ипотекасын мемлекеттік тіркеу жəне кеме 

ипотекасының мемлекеттік тіркелгенін растайтын құжаттардың телнұсқасын беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет регламентінде: 

3, 4, 5 жəне 6-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі – кеменің ипотекасын мемлекеттік тіркеу 

туралы куəлік (бұдан əрі – куəлік), кеменің ипотекасын мемлекеттік тіркеу туралы куəліктің 
телнұсқасы (бұдан əрі – куəліктің телнұсқасы) немесе Қазақстан Республикасы Инвестициялар 
жəне даму министрінің 2015 жылғы 30 сəуірдегі № 556 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11369 болып тіркелген) «Кеме ипотекасын 
мемлекеттік тіркеу жəне кеме ипотекасының мемлекеттік тіркелгенін растайтын құжаттардың 
телнұсқасын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан əрі – стандарт) 
10-1-тармағында көрсетілген жағдайларда жəне негіздер бойынша мемлекеттік қызметті 
көрсетуден бас тарту туралы жазбаша дəлелді жауап (бұдан əрі – бас тарту).

4. Мемлекеттік қызметтерді көрсету бойынша рəсімдерді (іс-қимылдарды) бастау үшін негіз 
стандарттың 9-тармағына сəйкес өтінішті ұсыну болып табылады.

5. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінің құрамына кіретін əрбір рəсімдердің (іс-
қимылдың) мазмұны, оны орындау ұзақтығы:

1) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің қызметкері өтінішті тіркеу нөмірі мен күнін 
белгілей отырып 2 сағат ішінде қабылдауы (өтініш қағаз тасығышта берілген жағдайда) жəне 
оларды көрсетілетін қызметті берушінің басшысына не оның орынбасарына қарау үшін беруі;

2) көрсетілетін қызметті беруші басшылығының 2 сағат ішінде өтінішті қарауға жауапты 
құрылымдық бөлімшені айқындауы;

3) құрылымдық бөлімше басшысының 2 сағат ішінде құрылымдық бөлімшенің өтінішке 
жауапты орындаушысын (бұдан əрі – жауапты орындаушы) айқындауы;

4) жауапты орындаушының 2 сағат ішінде өтінішті белгіленген талаптарға сəйкестігін қарауы;
5) белгіленген талаптарға сəйкессіздіктер болған жағдайда 1 жұмыс күні ішінде бас тар-

туды беруді қамтамасыз етеді;
6) бас тартуға негіздер болмаған жағдайда жауапты орындаушы:
6 жұмыс күні ішінде куəлік беруді;
1 жұмыс күні ішінде куəліктің телнұсқасын беруді қамтамасыз етеді.
6. Мемлекеттік қызметті көрсету жөніндегі рəсімдердің (іс-қимылдардың) нəтижесі мынадай 

рəсімді (іс-қимылды) орындауды бастау үшін негіз болады:
1) куəлікті немесе куəліктің телнұсқасын не бас тартуды ресімдеу;
2) куəлікті немесе куəліктің телнұсқасын не бас тартуды құрылымдық бөлімшенің бас-

шысымен келісу;
3) куəлікке немесе куəліктің телнұсқасына не бас тартуға көрсетілетін қызметті берушінің 

басшысы қол қоюы;
4) қол қойылған куəлікті немесе куəліктің телнұсқасын не бас тартуды көрсетілетін қызметті 

берушінің кеңсесіне беру;
5) куəлікті немесе куəліктің телнұсқасын не бас тартуды курьер арқылы Мемлекеттік 

корпорацияға беру.»;
8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Əрбір рəсімді (іс-қимылды) орындау ұзақтығын көрсете отырып, мемлекеттік қызметті 

көрсету үшін қажетті əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсетумен құрылымдық 
бөлімшелері (қызметкерлері) арасындағы рəсімдердің (іс-қимылдардың) дəйектілігін сипаттау:

1) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің қызметкері құжаттар келіп түскен сəттен бастап 
2 сағат ішінде электрондық өтінімді жəне (немесе) өтінішті тіркейді жəне оларды көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына не оның орынбасарына қарау үшін береді;

2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы не оның орынбасары көрсетілетін қызметті 
алушының электрондық өтінімін жəне (немесе) өтінішін 2 сағат ішінде қарайды жəне оларды 
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшесінің басшысына береді;

3) көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшесінің басшысы көрсетілетін қызметті 
алушының электрондық өтінімін жəне (немесе) өтінішін 2 сағат ішінде қарайды жəне оларды 
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшесінің жауапты орындаушысына береді;

4) көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшесінің жауапты орындаушысы 2 сағат 
ішінде көрсетілетін қызметті алушының электрондық өтінімін жəне (немесе) өтінішін қарайды, 
олардың белгіленген талаптарға сəйкестігін тексереді;

5) белгіленген талаптарға сəйкессіздіктер болған жағдайда 2 сағат ішінде бас тартуды 
ресімдейді жəне оны қол қоюға көрсетілетін қызметті берушінің басшысына немесе оның 
орынбасарына жолдайды;

6) бас тартуға негіздер болмаған жағдайда куəлікті немесе куəліктің телнұсқасын 
ресімдейді жəне оны қол қоюға көрсетілетін қызметті берушінің басшысына не оның орын-
басарына жолдайды:

куəлікті беру кезінде 5 жұмыс күні ішінде;
куəліктің телнұсқасын беру кезінде 2 сағат ішінде;
7) көрсетілетін қызметті берушінің басшысына не оның орынбасары 2 сағат ішінде куəлікке 

немесе куəліктің телнұсқасына не бас тартуға қол қояды жəне көрсетілетін қызметті берушінің 
кеңсесіне жолдайды;

8) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің қызметкері 4 сағат ішінде куəлікті немесе куəліктің 
телнұсқасын не бас тартуды курьер арқылы Мемлекеттік корпорацияға жібереді.»;

2-қосымша осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Кеменің, шағын көлемді кеменің немесе жасалып жатқан 

кеменің ипотекасын мемлекеттік тipкeу туралы ақпарат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
регламенті осы бұйрыққа 4–қосымшаға сəйкес жана редакцияда жазылсын;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Мемлекеттік кеме тізілімінде ішкі суда жүзетін кемелерді, 
«өзен-теңіз» суларында жүзетін кемелерді жəне оларға құқықтарды мемлекеттік тіркеу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентінде:

3, 4 жəне 5-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі – кеме куəлiгi (бұдан əрі – куəлiк), кеме куəлiгiнің 

телнұсқасы (бұдан əрі – куəлiктің телнұсқасы) жəне кемені Мемлекеттік кеме тізілімінен шығару 
туралы анықтама (бұдан əрі – анықтама) не Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 
даму министрінің 2015 жылғы 30 сəуірдегі № 556 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11369 болып тіркелген) «Мемлекеттік кеме тізілімінде 
ішкі суда жүзетін кемелерді, «өзен-теңіз» суларында жүзетін кемелерді жəне оларға құқықтарды 
мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан əрі – стандарт) 
10-1-тармағында көрсетілген жағдайларда жəне негіздер бойынша мемлекеттік қызметті 
көрсетуден бас тарту туралы жазбаша дəлелді жауап (бұдан əрі – бас тарту).

4. Мемлекеттік қызметтерді көрсету бойынша рəсімдерді (іс-қимылдарды) бастау үшін негіз 
стандарттың 9-тармағына сəйкес өтінішті ұсыну болып табылады.

5. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінің құрамына кіретін əрбір рəсімдердің (іс-қимылы) 
мазмұны, оны орындау ұзақтығы:

1) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің қызметкері өтінішті тіркеу нөмірін жəне күнін 
белгілей отырып 2 сағат ішінде қабылдауы (өтініш қағаз тасығышта берілген жағдайда) жəне 
оларды көрсетілетін қызметті берушінің басшысына не оның орынбасарына қарау үшін беруі;

2) көрсетілетін қызметті берушінің басшылығының 2 сағат ішінде жауапты құрылымдық 
бөлімшені айқындауы;

3) құрылымдық бөлімше басшысының 2 ішінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 
бөлімшесінің жауапты орындаушысын (бұдан əрі – жауапты орындаушы) айқындауы;

4) жауапты орындаушының 2 сағат ішінде өтінішті белгіленген талаптарға сəйкестігін қарауы;
5) белгіленген талаптарға сəйкессіздіктер болған жағдайда 1 жұмыс күні ішінде бас тар-

туды беруді қамтамасыз етеді;
6) бас тартуға негіздер болмаған жағдайда жауапты орындаушы:
куəлікті жəне анықтаманы 6 жұмыс күні ішінде;
куəліктің телнұсқасын 1 жұмыс күні ішінде ұсынуды қамтамасыз етеді.»;
8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Əрбір рəсімді (іс-қимылды) орындау ұзақтығын көрсете отырып, мемлекеттік қызметті 

көрсету үшін қажетті əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсетумен құрылымдық 
бөлімшелері (қызметкерлері) арасындағы рəсімдердің (іс-қимылдардың) дəйектілігін сипаттау:

1) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің қызметкері құжаттар келіп түскен сəттен бастап 
2 сағат ішінде электрондық өтінімді жəне (немесе) өтінішті тіркейді жəне оларды көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына не оның орынбасарына қарау үшін береді;

2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы не оның орынбасары көрсетілетін қызметті 
алушының электрондық өтінімін жəне (немесе) өтінішін 2 сағат ішінде қарайды жəне оларды 
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшесінің басшысына береді;

3) көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшесінің басшысы көрсетілетін қызметті 
алушының электрондық өтінімін жəне (немесе) өтінішін 2 сағат ішінде қарайды жəне оларды 
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшесінің маманына (бұдан əрі – көрсетілетін 
қызметті берушінің жауапты орындаушысы) береді;

4) көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орындаушысы 2 сағат ішінде көрсетілетін 
қызметті алушының электрондық өтінімін жəне (немесе) өтінішін қарайды, олардың белгіленген 
талаптарға сəйкестігін тексереді;

5) белгіленген талаптарға сəйкессіздіктер болған жағдайда 2 сағат ішінде бас тартуды 
ресімдейді жəне оны қол қоюға көрсетілетін қызметті берушінің басшысына не оның орын-
басарына жолдайды;

6) бас тартуға негіздер болмаған жағдайда куəлікті немесе куəліктің телнұсқасын ресім-
дейді жəне оны қол қоюға көрсетілетін қызметті берушінің басшысына не оның орынбаса-
рына жолдайды:

куəлікті жəне анықтаманы беру кезінде 5 жұмыс күні ішінде;
куəліктің телнұсқасын беру кезінде 2 сағат ішінде;
7) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы немесе оның орынбасары 2 сағат ішінде 

куəлікке, куəліктің телнұсқасына не бас тартуға қол қояды жəне оларды көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсесіне жолдайды;

8) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің қызметкері 4 сағат ішінде куəлікті, куəліктің 
телнұсқасын немесе анықтаманы не бас тартуды курьер арқылы Мемлекеттік корпорацияға 
жібереді.»;

2-қосымша осы бұйрыққа 5-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Жалға алынған шетел кемелерінің тізілімінде жалға 

алынған ішкі суда жүзетін кемелерді жəне «өзен-теңіз» суларында жүзетін кемелерді 
мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентінде: 

3, 4 жəне 5-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Көрсетілетін мемлекеттік кызмет көрсету нəтижесі – шетел кемесіне Қазақстан 

Республикасының Мемлекеттік туын көтеріп жүзу құқығын уақытша беру туралы куəлік (бұдан 
əрі – куəлік) не Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2015 жылғы 
30 сəуірдегі № 556 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 11369 болып тіркелген) «Жалға алынған шетел кемелерінің тізілімінде 
жалға алынған ішкі суда жүзетін кемелерді жəне «өзен-теңіз» суларында жүзетін кемелерді 
мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан əрі – стандарт) 
10-1-тармағында көрсетілген жағдайларда жəне негіздер бойынша мемлекеттік қызметті 
көрсетуден бас тарту туралы жазбаша дəлелді жауап (бұдан əрі – бас тарту).

4. Мемлекеттік қызметтерді көрсету бойынша рəсімдерді (іс-қимылдарды) бастау үшін негіз 
стандарттың 9-тармағына сəйкес өтінішті ұсыну болып табылады.

5. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінің құрамына кіретін əрбір рəсімдердің (іс-қимылы) 
мазмұны, оны орындау ұзақтығы:

1) көрсетілетін қызмет беруші кеңсесінің қызметкері өтінішті тіркеу нөмірін жəне күнін белгі-
лей отырып 2 сағат ішінде қабылдауы (өтініш қағаз тасығышта берілген жағдайда) жəне олар-
ды көрсетілетін қызметті берушінің басшысына немесе оның орынбасарына қарау үшін беруі;

2) көрсетілетін қызметті берушінің басшылығының 2 сағат ішінде жауапты құрылымдық 
бөлімшені айқындауы;

3) құрылымдық бөлімше басшысының 2 сағат ішінде көрсетілетін қызметті берушінің 
құрылымдық бөлімшесінің жауапты орындаушысын (бұдан əрі – жауапты орындаушы) 
айқындауы;

4) жауапты орындаушының 2 сағат ішінде өтінішті белгіленген талаптарға сəйкестігін қарауы;
5) белгіленген талаптарға сəйкессіздіктер болған жағдайда 1 жұмыс күні ішінде бас тар-

туды беруді қамтамасыз етеді.
6) бас тартуға негіздер болмаған жағдайда жауапты орындаушы куəлікті 6 жұмыс күні 

ішінде ұсынуды қамтамасыз етеді. »;
8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Əрбір рəсімді (іс-қимылды) орындау ұзақтығын көрсете отырып, мемлекеттік қызметті 

көрсету үшін қажетті əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсетумен құрылымдық 
бөлімшелері (қызметкерлері) арасындағы рəсімдердің (іс-қимылдардың) дəйектілігін сипаттау:

1) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің қызметкері құжаттар келіп түскен сəттен бастап 
2 сағат ішінде электрондық өтінімді жəне (немесе) өтінішті тіркейді жəне оларды көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына не оның орынбасарына қарау үшін береді;

2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы не оның орынбасары көрсетілетін қызметті 
алушының электрондық өтінімін жəне (немесе) өтінішін 2 сағат ішінде қарайды жəне оларды 
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшесінің басшысына береді;

3) көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшесінің басшысы көрсетілетін қызметті 
алушының электрондық өтінімін жəне (немесе) өтінішін 2 сағат ішінде қарайды жəне оларды 
жауапты орындаушыға береді;

4) көрсетілетін қызметті берішінің жауапты орындаушысы 2 сағат ішінде көрсетілетін 
қызметті алушының электрондық өтінімін жəне (немесе) өтінішін қарайды, олардың белгіленген 
талаптарға сəйкестігін тексереді;

5) белгіленген талаптарға сəйкессіздіктер болған жағдайда 2 сағат ішінде бас тартуды 
ресімдейді жəне оны қол қоюға көрсетілетін қызметті берушінің басшысына немесе оның 
орынбасарына жолдайды;

6) бас тартуға негіздер болмаған жағдайда 5 жұмыс күні ішінде куəлікті ресімдейді жəне 
оны қол қоюға көрсетілетін қызметті берушінің басшысына не оның орынбасарына жолдайды;

7) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы не оның орынбасары 2 сағат ішінде куəлікке не 
бас тартуға қол қояды жəне көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесіне жолдайды;

8) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің қызметкері 4 сағат ішінде куəлікті не бас тартуды 
курьер арқылы Мемлекеттік корпорацияға жібереді.»;

2-қосымша осы бұйрыққа 6-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Шағын көлемді кемелерді жəне оларға құқықтарды 

мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентінде:
3, 4 жəне 5-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі:
1) шағын көлемді кемелерді мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) кезінде кеме билеті қағаз түрінде;
2) шағын көлемді кемені мемлекеттік тіркеуді растайтын құжаттың телнұсқасын беруге 

өтініш берген кезде – кеме билетінің телнұсқасы қағаз түрінде;
3) шағын көлемді кемені мемлекеттік тіркеуден шығару кезінде – «Өтелген» мөртабаны 

бар кеме билеті қағаз түрінде;
4) Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2015 жылғы 30 сəуірдегі 

№ 556 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 11369 болып тіркелген) «Шағын көлемді кемелерді жəне оларға құқықтарды мемлекеттік 
тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан əрі – стандарт) 10-1-тармағында 
көрсетілген жағдайларда жəне негіздер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту 
туралы дəлелді жауап (бұдан əрі – бас тарту).

4. Мемлекеттік қызметтерді көрсету бойынша рəсімдерді (іс-қимылдарды) бастау үшін негіз 
стандарттың 9-тармағына сəйкес өтінішті ұсыну болып табылады.

5. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінің құрамына кіретін əрбір рəсімдердің (іс-қимылы) 
мазмұны, оны орындау ұзақтығы:

1) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің қызметкері өтінішті тіркеу нөмірін жəне күнін 2 
сағат ішінде белгілей отырып қабылдауы (өтініш қағаз тасығышта берілген жағдайда) жəне 
оларды көрсетілетін қызметті берушінің басшысына не оның орынбасарына қарау үшін беруі;

2) көрсетілетін қызметті берушінің басшылығының 2 сағат ішінде жауапты құрылымдық 
бөлімшені айқындауы;

3) құрылымдық бөлімше басшысының 2 сағат ішінде көрсетілетін қызметті берушінің 
құрылымдық бөлімшесінің жауапты орындаушысын (бұдан əрі – жауапты орындаушы) 
айқындауы;

4) жауапты орындаушының 2 сағат ішінде өтінішті белгіленген талаптарға сəйкестігін қарауы;
5) белгіленген талаптарға сəйкессіздіктер болған жағдайда 1 жұмыс күні ішінде бас тар-

туды беруді қамтамасыз етеді;
6) бас тартуға негіздер болмаған жағдайда жауапты орындаушы:
кеме билетін беруді 6 жұмыс күні ішінде;
кеме билетінің телнұсқасын беруді 1 жұмыс күні ішінде;
шағын көлемді кемені мемлекеттік тіркеуден шығаруды 4 жұмыс күні ішінде қамтамасыз 

етеді.»;

(Соңы 19-бетте) 
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8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Əрбір рəсімді (іс-қимылды) орындау ұзақтығын көрсете отырып, мемлекеттік қызметті 

көрсету үшін қажетті əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсетумен құрылымдық 
бөлімшелері (қызметкерлері) арасындағы рəсімдердің (іс-қимылдардың) дəйектілігін сипаттау:

1) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің қызметкері құжаттар келіп түскен сəттен бастап 
2 сағат ішінде электрондық өтінімді жəне (немесе) өтінішті тіркейді жəне оларды көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысына не оның орынбасарына қарау үшін береді;

2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы не оның орынбасары көрсетілетін қызметті 
алушының электрондық өтінімін жəне (немесе) өтінішін 2 сағат ішінде қарайды жəне оларды 
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшесінің басшысына береді;

3) көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшесінің басшысы көрсетілетін қызметті 
алушының электрондық өтінімін жəне (немесе) өтінішін 2 сағат ішінде қарайды жəне оларды 
жауапты орындаушыға береді;

4) көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орындаушысы 2 сағат ішінде көрсетілетін 
қызметті алушының электрондық өтінімін жəне (немесе) өтінішін қарайды, олардың белгіленген 
талаптарға сəйкестігін тексереді;

5) белгіленген талаптарға сəйкессіздіктер болған жағдайда 2 сағат ішінде бас тартуды 
ресімдейді жəне оны қол қоюға көрсетілетін қызметті берушінің басшысына не оның орын-
басарына жолдайды;

6) бас тартуға негіздер болмаған жағдайда кеме билетін, кеме билетінің телнұсқасын не 
«Өтелген» мөртабаны бар кеме билетін ресімдейді жəне оны қол қоюға көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына немесе оның орынбасарына:

кеме билетін беру кезінде 5 жұмыс күні ішінде;
кеме билетінің телнұсқасын беру кезінде 2 сағат ішінде;
шағын көлемді кемені мемлекеттік тіркеуден шығарған кезде 3 жұмыс күні ішінде қол 

қоюға жолдайды;
7) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы немесе оның орынбасары 2 сағат ішінде 

кеме билетіне, кеме билетінің телнұсқасына, «Өтелген» мөртабаны бар кеме билетіне неме-
се бас тартуға қол қояды жəне оларды көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесіне жолдайды;

8) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің қызметкері 4 сағат ішінде кеме билетін, кеме 
билетінің телнұсқасын, «Өтелген» мөртабаны бар кеме билетін немесе бас тартуды курьер 
арқылы Мемлекеттік корпорацияға жібереді.»;

2-қосымша осы бұйрыққа 7-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Көлік комитеті: 
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ 

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

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

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің ин-
тернет-ресурсында орналастыруды; 

5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде 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 бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Инвестициялар жəне даму вице-министріне жүктелсін.

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

 Қазақстан Республикасының
 Инвестициялар жəне даму министрі Ж.ҚАСЫМБЕК

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2017 жылғы 22 қарашадағы №805 бұйрығына  1-қосымша

 «Кеме экипажының ең аз құрамы туралы куəлік беру» мемлекеттік
көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша

Мемлекеттік қызметті көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы

Шартты белгілер:

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
2017 жылғы 22 қарашадағы №805 бұйрығына 2-қосымша

 «Шағын көлемді кеменің ипотекасын мемлекеттік тіркеу жəне шағын көлемді 
кеменің ипотекасының мемлекеттік тіркеуді растайтын құжаттардың телнұсқасын 

беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша

Мемлекеттік қызметті көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы

Шартты белгілер:

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
2017 жылғы 22 қарашадағы №805 бұйрығына 3-қосымша

 «Кеме ипотекасын мемлекеттік тіркеу жəне кеме ипотекасының мемлекеттік 
тіркелгенін растайтын құжаттардың телнұсқасын беру» мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет регламентіне 2-қосымша

Мемлекеттік қызметті көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы

Шартты белгілер:

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
2017 жылғы 22 қарашадағы №805 бұйрығына  4-қосымша

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2015 жылғы 29 мамырдағы № 673 бұйрығына 6-қосымша

«Кеменің, шағын көлемді кеменің немесе жасалып жатқан кеменің ипотекасын 
мемлекеттік тipкeу туралы ақпарат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Кеменің, шағын көлемді кеменің немесе жасалып жатқан кеменің ипотекасын мемле-

кеттік тipкeу туралы ақпарат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметті (бұдан əрі – мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет) Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі Көлік 
комитетінің аумақтық органдары (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

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

2. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.
3. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі – Қазақстан Республикасының кемелер тізілімінен 

үзінді немесе көшірме.
2-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің 

құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) іс-қимыл тəртібін сипаттау
4. Мемлекеттік қызметтерді көрсету бойынша рəсімдерді (іс-қимылдарды) бастау үшін негіз 

(Соңы. Басы 18-бетте) Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2015 жылғы 30 сəуірдегі № 556 
бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11369 
болып тіркелген) «Кеменің, шағын көлемді кеменің немесе жасалып жатқан кеменің ипотека-
сын мемлекеттік тipкey туралы ақпарат беру» мемлекеттік көрсетілетін кызмет стандартының 
(бұдан əрі – Стандарт) 9-тармағына сəйкес өтінім беру болып табылады.

5. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінің құрамына кіретін əрбір рə сімдердің (іс-
қимылдың) мазмұны, оны орындау ұзақтығы:

1) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесі маманыны ң өтінімді тіркеу нөмірі мен күнін белгілей 
отырып 2 сағат ішінде қабылдауы жəне тіркеуі;

2) көрсетілетін қызметті алушының өтінімін көрсетілетін қызметті беруші басшысының 
қарауы жəне 2 сағат ішінде көрсетілетін қызметті берушінің басшысы орынбасарының 
қарауына беруі;

3) көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын көрсетілетін қызметті берушінің басшысы 
орынбасарының қарауы жəне 2 сағат ішінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 
бөлімшесінің басшысына беруі;

4) көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 
бөлімшесі басшысының қарауы жəне 2 сағат ішінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 
бөлімшесінің маманына орындауға (бұдан əрі – жауапты орындаушы) беруі;

5) жауапты орындаушының өтініш түскен күннен бастап 4 жұмыс күні ішінде ұсынылған 
құжаттарды қарауы жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін ресімдеуі;

6. Мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рəсімдердің (іс-қимылдың) нəтижесі мынадай 
рəсімдерді (іс-қимылдарды) орындауды бастау үшін негіз болып табылады:

1) Қазақстан Республикасының кемелер тізілімінен үзінділерді немесе көшірмелерді 
ресімдеу жəне оны растау үшін көрсетілетін қызметті берушінің басшысына беру;

2) Қазақстан Республикасының кемелер тізілімінен үзінділерді немесе көшірмелерді 
көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшесі басшысымен келісу;

3) Қазақстан Республикасының кемелер тізілімінен үзінділерге немесе көшірмелерге 
көрсетілетін қызметті беруші басшысының қол қоюы;

4) Қазақстан Республикасының кемеле р тізілімінен расталған үзінділерді немесе 
көшірмелерді көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесіне беру.

3-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің 
құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзар а іс-қимыл тəртібін сипаттау

7. Мемлекеттік қызметті көрсету процесіне қатысатын көрсетілетін қызметті беруші 
құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің қызметкері;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3) кө рсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшесі басшысы;
4) жауапты орындаушы.
8. Əрбір рəсімді (іс-қимылды) орындау ұзақтығын көрсете отырып, мемлекеттік қызметті 

көрсету үшін қажетті əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсетумен көрсетілетін қызметті 
берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) арасындағы рəсімдердің (іс-
қимылдардың ) дəйектігін сипаттау:

1) кеңсе маманы тіркеу нөмірі мен күнін белгілей отырып, құжаттарды тіркейді, одан кейін 
2 сағат ішінде көрсетілетін қызметті берушінің бірінші басшысына не орынбасарына береді;

2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы құжаттарды 2 сағат ішінде орынбасарына 
береді;

3) көрсетілетін қызметті беруші басшысының орынбасары құжаттарды 2 сағат ішінде 
көрсетілетін қызметт і берушінің құрылымдық бөлімшесінің басшысына береді;

4) көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшесінің басшысы 2 сағат ішінде жа-
уапты орындаушыны айқындайды жəне құжаттарды қарауға береді;

5) жауапты орындаушы өтінім тіркелген сəттен бастап 3 жұмыс күні ішінде құжаттарды 
қарайды, Қазақстан Республикасының кемелер тізілімінен үзіндіні немесе көшірмені ресімдейді 
жəне оны растау үшін көрсетілетін қызметті берушінің басшысына береді;

6) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы 4  сағат ішінде Қазақстан Республикасының 
кемелер тізілімінен үзіндіні немесе көшірмені растайды жəне оны көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсесіне береді;

7) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесінің қызметкері 4 сағат ішінде Қазақстан Республика-
сының кемелер тізілімінен үзіндіні немесе көшірмені курье р арқылы Мемлекеттік корпорацияға 
береді.

4-тарау. Мемлекеттік корпорациямен жəне (немесе) өзге де көрсетілетін қызметті 
берушілермен өзара іс-қимыл тəртібін, сондай-ақ Мемлекеттік қызметті көрсету 

процесінде ақпараттық жүйені пайдалану тəртібін сипаттау
9. Мемлекеттік корпорацияға жүгіну тəрт ібін сипаттау жəне мемлекеттік көрсетілетін 

қызметті алушының сұрау салуын өңдеу ұзақтығы:
1) мемлекеттік қызметті үшін көрсетілетін қызметті алушы Мемлекеттік корпорацияға 

жүгінеді;
2) Мемлекеттік корпорацияда көрсетілетін қызметті алушының сұрау салуын өңдеу ұзақтығы 

– 20 минуттан артық емес;
3) көрсетілетін қ ызметті алушы (не уəкілетті өкілі: өкілеттікті растайтын құжат бойынша 

заңды тұлға, нотариалды куəландырылған сенімхат бойынша жеке тұлға) жүгінген кезде 
мемлекеттік қызмет көрсету үшін мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағына 
сəйкес қажетті құжаттардың тізбесі.

Мемлекеттік корпорация да құжаттарды қабылдау жеделдетілген қызмет көрсетусіз 
«электрондық кезек» тəртібімен жүзеге асырылады. Көрсетілетін қыметті алушының қалауы 
бойынша электрондық кезекті портал арқылы «броньдауға» болады.

Құжаттарды қабылдау кезінде Мемлекеттік корпорация оп ераторы жеке тұлғалардың 
мемлекеттік деректер қорынан (бұдан əрі - ЖТ МДҚ) деректерді көрсетілетін қызметті 
алушының құжаттар түпнұсқаларымен салыстырады жəне түпнұсқаларды көрсетілетін 
қызметті алушыға қайтарады.

Егер Қазақстан Республикасының заңдарымен өзгесі көзделмес е, Мемлекеттік корпора-
ция операторы ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияларды құрайтын 
мəліметтерді пайдалануға жазбаша келісім алады.

Мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін барлық қажетті құжаттарды қабылдаған кезде 
Мемлекеттік корпорация операторы көрсетілетін қызметті алушыға тиісті құжаттарды алғаны 
туралы қолхатты береді.

10. Мемлекеттік корпорация арқылы мемлекеттік кызметті көрсету нəтижесін алу процесін 
сипаттау, оның ұзақтығы:

көрсетілетін қызметті алушыға (не нотариалды куəландырылған сенімхат бойынша оның 
өкілінің) мемлекеттік қызметті  көрсету нəтижесін беруді Мемлекеттік корпорацияның қызметкері 
қолхатта көрсетілген мерзімде жүзеге асыра ды.

11. Көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің ) 
мемлекеттік қызмет көрсету процесіндегі рəсімдерінің (іс-қимылдарының), өзара іс-қимылдары 
реттілігін толық сипаттамасы, со ндай-ақ мемлекеттік қызмет көрсету проц есіндегі ақпараттың 
жүйелерді пайдаланудың сипаттамасы осы регламентке 2-қосымшаға сəйкес мемлекеттік 
қызмет көрсетудің бизнес - процестерінің анықтамалығында келтірілген.

«Кеменің, шағын көлемді кеменің немесе жасалып жатқан кеменің ипотекасын 
мемлекеттік тipкeу туралы ақпарат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

регламентіне 1-қосымша
Мемлекеттік қызметті көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы

Шартты белгілер:

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
2017 жылғы 22 қарашадағы №805 бұйрығына 5-қосымша

 «Мемлекеттік кеме тізілімінде ішкі суда жүзетін кемелерді, «өзен-теңіз» суларында 
жүзетін кемелерді жəне оларға құқықтарды мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша
Мемлекеттік қызметті көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы

Шартты белгілер:

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
2017 жылғы 22 қарашадағы №805 бұйрығына 6-қосымша

 «Жалға алынған шетел кемелерінің тізілімінде жалға алынған ішкі суда жүзетін 
кемелерді жəне «өзен-теңіз» суларында жүзетін кемелерді мемлекеттік тіркеу» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша
Мемлекеттік қызметті көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы

Шартты белгілер:

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
2017 жылғы 22 қарашадағы №805 бұйрығына 7-қосымша

 «Шағын көлемді кемелерді жəне оларға құқықтарды мемлекеттік тіркеу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша

Мемлекеттік қызметті көрсету бизнес-процесінің анықтамалығы

Шартты белгілер:

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 11 жел-
тоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16076 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 22 қараша             №811          Астана қаласы

«Техногендік минералдық түзілімдердің мемлекеттік 
кадастрын жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Инвестициялар және даму министрінің
2015 жылғы 27 ақпандағы № 246 бұйрығына өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы

бұйырамын:
1. «Техногендік минералдық түзілімдердің мемлекеттік кадастрын жүргізу қағидаларын 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2015 жылғы 
27 ақпандағы № 246 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 10848 тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 15 маусымда 
жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін: 

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Техногендік минералдық түзілімдердің мемлекеттік 
кадастрын жүргізу қағидаларында: 

4-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын: 
«4. Мемлекеттік кадастр осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Қазақстан 

Республикасының техногендік минералдық түзілімдерін мемлекеттік кадастрмен есепке 
алу паспорттары (бұдан əрі - Паспорт) түрінде ресімделетін, жүйеленген, кезеңділігімен 
толықтырылатын жəне нақтыланатын біріздендірілген қысқаша мəліметтердің жиынтығын 
білдіреді.»;

мынадай мазмұндағы 8-тармақпен толықтырылсын: 
«8. Егер меншік құқығы ұйымға (жер қойнауын пайдаланушыға) тиесілі техногендік 

минералдық түзілімдерді қоймалау (сақтау) объектісінде меншік құқығы мемлекетке тиесілі 
техногендік минералдық түзілімдер орналасқан болса, ұйымдар (жер қойнауын пайдалану-
шылар) осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша бөлу балансын Төлқұжатқа 
қоса береді.»; 

көрсетілген Қағидаларға қосымшаның оң жақтағы жоғарғы бұрышы мынадай редакцияда 
жазылсын: 

«Техногендік минералдық түзілімдердің 
мемлекеттік кадастрын жүргізу 
қағидаларына 
1-қосымша»; 
осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес 2-қосымшамен толықтырылсын. 
2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі Геология жəне жер 

қойнауын пайдалану комитеті: 
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ 

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

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

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

5) осы 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 бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 
даму министрлігінің жетекшілік ететін вице-министріне жүктелсін. 

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

 Қазақстан Республикасы Инвестициялар
жəне даму министрі Ж.ҚАСЫМБЕК

«КЕЛІСІЛГЕН»   «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының 
Ұлттық экономика министрі  Энергетика министрі
______________ Т. Сүлейменов ______________ Қ. Бозымбаев
2017 жылғы 14 желтоқсан  2017 жылғы 22 желтоқсан 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2017 жылғы 22 қарашадағы №811 бұйрығына қосымша

Техногендік минералдық түзілімдердің мемлекеттік кадастрын 
жүргізу қағидаларына 2-қосымша 

Нысан
БӨЛУ БАЛАНСЫ

Есепке алу объектісі____________________________________
Жасаған _________________________________ ______ ____________ 
  тегі, аты, əкесінің аты (егер болса), лауазымы қолы күні
Тексерген _________________________________ _____ ____________
  тегі, аты, əкесінің аты (егер болса), лауазымы қолы күні
Ұйымның (жер қойнауын пайдаланушының) атауы_________________

1. Есептік, статистикалық, мұрағаттық деректерді қарау нəтижесі бойынша, пропорционалды 
бөлу əдісімен (қажетін таңдау) техногендік минералдық түзілімдердің көлемі мен саны 
төмендегідей бөлінді: 

1) мемлекеттің меншігінде – көлемі___________ мың м3, массасы ______ мың т.;
Мемлекеттің меншігіндегі техногендік минералдық түзілімдер шекарасының бұрыштық 

нүктелерінің координаттары (графикалық қосымша: көрнекі масштабтағы жоспар мен қиық): 
Бұрыштық нүктелердің координаттары Солтүстік ендік Шығыс бойлық гр. мин. сек. гр. 

мин. сек.;

Мемлекетке тиесілі техногендік минералдық түзілімдердің ауданы
 ____________________________ км2;
(жазбаша жазылған сан)
2) ұйымның (жер қойнауын пайдаланушының) меншігінде – көлемі__________ мың м3, 

массасы ______ мың т.; 
Ұйымның (жер қойнауын пайдаланушының) сақтауындағы техногендік минералдық 

түзілімдер шекарасының бұрыштық нүктелерінің координаттары (графикалық қосымша: көрнекі 
масштабтағы жоспар мен қиық): 

Бұрыштық нүктелердің координаттары Солтүстік ендік Шығыс бойлық гр. мин.
Техногендік минералдық түзілімдерге меншік құқығының туындау негіздемесі ____________
Ұйымға (жер қойнауын пайдаланушыға) тиесілі техногендік минералдық түзілімдердің 

ауданы ____________________________ км2.
             (жазбаша жазылған сан) 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 12 қаң-
тарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16217 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 14 желтоқсан            №416            Астана қаласы

Тауар нарықтарындағы экономикалық шоғырлануды 
бағалау әдістемесін бекіту туралы

2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің 90-6-бабының 
16) тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Тауар нарықтарындағы экономикалық шоғырлануды бағалау 
əдістемесі 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 элек-
тронды түрдегі көшірмесін ресми жариялауға мерзімді баспасөз басылымдарына, сондай-ақ 
ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасы 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 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 мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

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

4. Осы бұйрық 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі жəне ресми 
жариялануға тиіс.

Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі
Т.СҮЛЕЙМЕНОВ 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2017 жылғы 14 желтоқсандағы №416 бұйрығымен бекітілген

Тауар нарықтарындағы экономикалық шоғырлануды бағалау əдістемесі 
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Тауар нарықтарындағы экономикалық шоғырлануды бағалау əдістемесі (бұдан 
əрі – Əдістеме) 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің 
(бұдан əрі – Кодекс) 90-6-бабының 16) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне экономикалық 
шоғырлануға келісім беру бойынша өтінішхатты немесе жасалған экономикалық шоғырлану 
туралы хабарламаны қарау кезінде қолданылады. 

2. Əдістеме бəсекелестікті қорғау жəне монополистік қызметті шектеу саласындағы 
басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік орган ведомствосының (бұдан əрі – ведомство) 
эконо микалық шоғырлануды бағалау тетігін айқындайды. 

2-тарау. Негізгі ұғымдар
3. Əдістемеде мынадай ұғымдар қолданылады:

1) құзыреттi орган – экономиканың тиiстi саласын (аясын) басқаруды жүзеге асыратын 
мемлекеттiк орган;

2) мəмілеге қатысушылардың тауарлары – экономикалық шоғырлануға мəміле жасасқанға 
дейін мəмілеге қатысушылар өткізетін жəне мəмілеге қатысушылар ол аяқталғаннан кейін 
өткізілуі жоспарланатын (жоспарлаған) тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер); 

3) өтiнiш берушi – экономикалық шоғырлануға келiсiм беру туралы өтiнiшхат немесе 
жасалған экономикалық шоғырлану туралы хабарлама берген тұлға; 

4) тауар (жұмыс, көрсетілетін қызмет) өнім берушілері (сатушылар, тапсырыс берушілер) – 
өз қызметінің тауарларын (жұмыстарын, көрсетілетін қызметтерін) өткізетін нарық субъектілері, 
сондай-ақ тауар өндірушілерден соңғы тұтынушыларға жылжыту бойынша қызметтер көрсететін 
сауда жəне делдал ұйымдар;

5) экономикалық шоғырлануға келісім беру – ведомствоның Кодекстің 201-бабының 
1-тармағының 1), 2), 3) тармақшаларында көзделген мəмілелерді жүзеге асыруға келісімі;

6) экономикалық шоғырлануға қатысушы – экономикалық шоғырлану жасаған немесе 
жасауға ниет білдірген жеке немесе заңды тұлға;

7) экономикалық шоғырлануға тыйым салу – ведомствоның Кодекстің 201-бабының 
1-тармағының 1), 2), 3) тармақшаларында көзделген мəмілелерді жүзеге асыруға тый-
ым салуы жəне (немесе) ведомствоның Кодекстің 201-бабының 1-тармағының 4) жəне 5) 
тармақшаларында көзделген экономикалық шоғырлану мəмілелерін жою туралы нұсқама 
шығаруы.

Əдістемеде пайдаланылатын өзге ұғымдар мен терминдер Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес пайдаланылады. 

3-тарау. Экономикалық шоғырлануға бағалау жүргізу негіздері мен кезеңдері
4. Экономикалық шоғырлануға бағалау жүргізу негіздері ведомствоға:
1) Əдістемеге 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша өтініш беруші ұсынған экономикалық 

шоғырлануға келісім беру туралы өтінішхаттың (бұдан əрі – өтінішхат);
2) Əдістемеге 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша өтініш беруші ұсынған Кодекстің 201-

бабы 1-тармағының 4) жəне 5) тармақшаларында көзделген экономикалық шоғырлану туралы 
хабарламаның (бұдан əрі – хабарлама) келіп түсуі болып табылады.

5. 40 күнтізбелік күннің ішінде (Кодекстің 205-бабының 3 жəне 5-тармақтарына сəйкес 
мерзімдерді тоқтату құқығымен) ведомствоның өтінішхатты қарау барысында экономикалық 
шоғырлануға бағалау жүргізуі мынандай кезеңдерді қамтиды:

1) өтінішхатқа қоса берілетін, Кодекстің 204-бабында көзделген құжаттаманың толықтығы 
мен анықтығын тексеру;

2) егер мəмілеге қатысушы адамдар (адамдар тобы) өзара алмастырылатын тауарларды 
өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асырған жəне (немесе) бəсекелестікті шектеу белгілері болған 
жағдайда экономикалық шоғырлануды жасау кезінде тауар нарықтарындағы бəсекелестіктің 
жай-күйіне талдау жүргізу;

3) бір немесе одан көп тауар нарықтарында бəсекелестікті шектеудің пайда болуы немесе 
күшеюі анықталған кезде бəсекелестiктi шектеу көрсеткiштерiн есептеу;

4) ведомствоның экономикалық шоғырлануды бағалау нəтижелерi бойынша шешiм 
қабылдауы.

6. Ведомствоның хабарламаны қарау барысында экономикалық шоғырлануға бағалау 
жүргізуі мынандай кезеңдерді қамтиды:

1) Кодекстің 207-бабында көзделген, хабарламаға қоса берілетін құжаттаманың жəне 
мəліметтердің толықтығы мен анықтығын тексеру;

2) Кодекс талаптарына сəйкестігі тұрғысынан экономикалық шоғырланудың жасалғанын 
растайтын шартты немесе өзге де құжатты қарау;

3) бəсекелестiктiң шектелуі немесе жойылуы, оның iшiнде нарық субъектісінің үстем 
жағдайының пайда болуы немесе күшеюi арқылы шектелуі немесе жойылуы тұрғысынан 
экономикалық шоғырлануды қарау;

4) Кодекстің 209-бабына сəйкес ведомствоның жасалған экономикалық шоғырлану туралы 
хабарлама бойынша шешiм қабылдауы.

7. Экономикалық шоғырлануды бағалау кезінде ақпарат ретінде қажеттілігіне қарай:
1) экономикалық шоғырлануға қатысушылардан;
2) тұтынушылар пікіртерімі барысында;
3)  мемлекеттiк статистикалық қызмет саласындағы басшылықты жүзеге асыратын 

мемлекеттiк органнан;
4)  құзыретті мемлекеттік органдардан;
5)  экономикалық шоғырландыруға қатысушылармен ұқсас немесе өзара алмастырылатын 

тауарларды өндiруді, өткiзудi, экспорттауды немесе Қазақстан Республикасына импорттауды 
жүзеге асыратын нарық субъектілерінен; 

6) ведомствоның өз зерттеулері барысында;
7) қауымдастықтардан, қоғамдық бірлестіктерден, «Атамекен» Қазақстан Республикасының 

Ұлттық кəсіпкерлер палатасынан алынған мəліметтер;
8) нарық субъектілеріне, азаматтарға, қоғамдық ұйымдарға жүргізілген маркетингтік, 

əлеуметтанушылық зерттеулердің, іріктелген пікіртерімдер мен сауалнамалардың деректері 
пайдаланылады.

4-тарау. Экономикалық шоғырлану жасалған кезде тауар нарығындағы 
бəсекелестіктің жай-күйіне талдау жүргізу

8. Егер экономикалық шоғырлануға қатысушылар тауарлары ішінде ұқсас немесе өзара 
алмастырылатын тауарлар болмаған жəне (немесе) бəсекелестікті шектеу белгілері болған 
жағдайда ведомствоның басшысы немесе оны алмастыратын тұлға экономикалық шоғырлануға 
келісім беру туралы шешім қабылдайды жəне осындай шешім қабылданған күннен бастап үш 
жұмыс күні ішінде оны өтініш берушіге жібереді. 

9. Егер мəмілеге қатысушы адамдар (адамдар тобы) ұқсас немесе өзара алмастырылатын 
тауарларды өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асырған жəне (немесе) бəсекелестікті шектеу 
белгілері болған жағдайда, ведомство Кодекстің 196-бабына жəне Кодекстің 90-6-бабының 
13) тармақшасына сəйкес бекітілетін Тауар нарығындағы бəсекелестіктің жай-күйіне талдау 
жəне бағалау жүргізу жөніндегі əдістемеге сəйкес тауар нарығындағы бəсекелестіктің жай-
күйіне талдау жүргізеді. 

10. Егер тауар нарығындағы бəсекелестіктің жай-күйін талдаудың нəтижесі бойынша 
экономикалық шоғырлануға қатысушылардың жиынтық үлесі тауар нарығында 35% жəне 
одан төмен пайызды құраса, сондай-ақ бəсекелестікті шектеу белгілері болма ған жағдайда, 
ведомство экономикалық шоғырлануды жасауға келісім береді.

11. Егер тауар нарығындағы бəсекелестіктің жай-күйін талдаудың нəтижесі бойынша 
экономикалық шоғырлануға қатысушылардың жиынтық үлесі тауар нарығында 35%-дан астам 
болған жағдайда, ведомство экономикалық шоғырлану жасау кезінде бəсекелестiктi шектеу 
көрсеткiштерiне есептеу жүргізеді.

Егер экономикалық шоғырлану бəсекелестікті шектеуге алып келсе, ведомство экономика-
лық шоғырлану жасауға жол бермейді.

5-тарау. Экономикалық шоғырлану жасалған кезде 
бəсекелестiктi шектеу көрсеткiштерiн есептеу

12. Бəсекелестiктi шектеудiң болуын, пайда болуын немесе күшеюін анықтау үшiн ведом-
ство бəсекелестікті шектеудің мынадай көрсеткіштерін пайдаланады:

1) мəміле жасалғаннан кейін тиісті тауар нарығында мəмілеге қатысушылардың жиынтық 
үлесі 35% -ды құрайды немесе одан асады;

2) нарықтық шоғырлану көрсеткіштерінің өзгеруі: мəміле жасалған жағдайда тауардың тиісті 
нарығында Герфиндаль - Гиршман нарықтық шоғырлану индексі (HHI) өзгереді: 

қалыпты шоғырландырылған нарық үшін 250-ден артық мөлшерге (1000 < HHI < 2000); 
жоғары шоғырландырылған нарық үшін 100-ден артық мөлшерге (2000 < HHI < 10000); 
нарық субъектілерінің төмен шоғырландырылған нарықтарда (HHI < 1000) бірігуінің 

нəтижесінде нарыққа теріс салдарлардың болу ықтималдығы аз;
3) мəміле жасалғаннан кейін нарыққа ықтимал кіру/шығу кедергілерінің пайда болуы;
4) Лернер индексі ≥ 0,5 болғанда, мəмiлеге қатысушылардың бiрiмен мəмiле жасалғаннан 

кейiн нарықтық билiктiң пайда болуы немесе күшеюi.
13. Герфиндаль – Гиршман (ННI) нарықтық шоғырлану индексі нарықта жұмыс істейтін 

барлық кəсіпорындары үлестері квадраттарының сомасы ретінде есептеледі жəне үлестер 
немесе пайыздармен өлшенеді:

HHI = S1
2 + S2

2 + ... + Sn
2, 

мұнда:
S1, S2 ... Sn – нарықтағы фирмалардың үлестері;
n – нарықтағы шаруашылық жүргізуші субъектілердің саны.
Герфиндаль – Гиршман нарықтық шоғырлану индексі нарықтың монополиялану дəрежесін, 

онда нарық субъектілерінің болуының біркелкілігін (немесе біркелкі еместігін) алдын ала 
бағалауға мүмкіндік береді. Тиісті тауар нарығында өнімді əртүрлі ауқымда жеткізетін өнім 
берушілер неғұрлым көп болған сайын, аталған көрсеткіштердің мəні соғұрлым төмен болады.

Нарықтық шоғырлануды айқындау кезінде тиісті тауар нарығында адамдар тобы 
айқындалады. Бұл ретте адамдар тобы бірыңғай нарық субъектісі ретінде қаралады. 

14. Мəміледен кейін нарыққа кіру/шығу кедергілеріне мыналар жатады:
1) экономикалық шектеулер, оның ішінде:
осы салымдардың өзін-өзі ақтау мерзімдері ұзақ болғанда айтарлықтай бастапқы күрделі 

салымдарды жүзеге асыру қажеттігі;
қаралып отырған тауар нарығында жұмыс істейтін нарық субъектілерімен салыстырғанда, 

əлеуетті қатысушылар үшін қаржыландыру тартудың барынша жоғары шығындары;
қажетті ресурстарға жəне зияткерлік меншік құқықтарына, ақпарат алуға қолжетімділік 

алу шығындары;
ұсынысы шектелген жəне қаралып отырған нарықта жұмыс істейтін нарық субъектілерінің 

арасында бөлінген ресурстарға əлеуетті қатысушылардың қолжетімділігінің болмауы;
нарық субъектілері үшін өндірістің (өндіріс ауқымының əсері) мұндай көлеміне қол 

жеткізгенге дейін өнім бірлігінің барынша жоғары шығындарына негізделген экономикалық 
тұрғыдан ақталған ең аз өндіріс көлемінің болуы;

нарықтың əлеуетті қатысушылары алдында, атап айтқанда, өнім бірлігінің шығындары 
бойынша жəне тауарға сұраныс бойынша қаралып отырған нарықта жұмыс істейтін нарық 
субъектілерінің артықшылығы;

2) мемлекеттік органдар енгізген əкімшілік шектеулер, оның ішінде:
қызметтің жекелеген түрлерін лицензиялау шарттары;
квоталау;
тауарларды əкелуді-əкетуді шектеулер;
белгілі бір сұранысты міндетті қанағаттандыру, ұтқыр қуаттарды қолдау, жұмыс орындарын 

жəне əлеуметтік инфрақұрылымдарды сақтау талаптары;
жекелеген нарық субъектілеріне жеңілдіктер беру;
жер учаскелерін бөлуге, өндірістік жəне өзге де үй-жайлар беруге кедергілер;
мемлекеттік мұқтаждықтар үшін тауар берушілерді конкурстық іріктеу шарттары;
экологиялық шектеулер, оның ішінде өндірістік қуаттарды жəне көлік инфрақұрылымы 

объектілерін салуға тыйым салу;
стандарттар жəне сапаға қойылатын талаптар;
3) тауар нарығында жұмыс істеп тұрған компаниялардан технологиялық тұрғыдан асып 

түсуді білдіретін технологиялық шектеулер;
4) өзге де шектеулер:
тауар нарығында жұмыс істеп тұрған нарық субъектілерінің нарыққа кіру тосқауылдарын 

жасауға бағытталған əрекеттерінің стратегиясы, оның ішінде:
монополиялық төмен баға белгілеу;
жосықсыз бəсекелестік;
тауар нарығында жұмыс істеп тұрған нарық субъектілерінің ішінде нарыққа кіруге тосқауыл 

жасауға əкелетін сатылас интеграцияланған нарық субъектілерінің болуы:
нарықтың басқа əлеуетті қатысушыларымен салыстырғанда, сатылас интеграцияланған 

нарық субъектілерінің қатысушылары үшін артықшылық туғызады;
нарықтың əлеуетті қатысушыларының сатылас интеграциялануға қатысу қажеттілігін талап 

етеді, бұл нарыққа кіру шығасыларын ұлғайтады;
тауар нарығындағы бəсекелестіктің жай-күйіне талдау жүргізу барысында анықталған тауар 

нарығына кіруге басқа да шектеулер.
15. Лернер индексі тауар бағасы мен оны өндірудің шекті шығасылары арасындағы бағаға 

жатқызылған айырма ретінде есептеледі: 
L=[P-MC]/P 

мұнда: 
L – Лернер индексі;
Р – тауардың босату бағасы; 
МС – тауар өндірудің шекті шығасылары.
Аталған көрсеткіш монополия жағдайында ресурстарды тиімсіз орналастыруға байланысты 

шекті шығындардан бағаның ауытқығанын көрсетеді. Кəсіпорынның өткізу бағасы бəсекелес 
бағалардан неғұрлым көп ауытқыса, Лернер коэффициенті соғұрлым жоғары.

Бұл коэффициент толық бəсекелес нарық үшін нөлге тең (нарықтық билік жоқ); монополистік 
бəсекелестік нарығы үшін 0,3 – 0,5 диапазонында тұр; олигополия нарығы үшін – кəсіпорындар 
(олар неғұрлым аз болса, Лернер коэффициенті соғұрлым көп болады) санына қарай 0,6 – 0,8 
диапазонында; үстем кəсіпорындары бар нарықтар үшін ол 0,8-0,9-ға жетуі мүмкін, монополия 
нарығы үшін 1-ге жақындайды.

6-тарау. Экономикалық шоғырлануды бағалау нəтижелері
бойынша қорытындылар

16. Экономикалық шоғырлануды бағалау нəтижелері бойынша ведомствоның тиісті 
құрылымдық бөлімшесінің басшысы немесе оны алмастыратын тұлға қол қоятын қорытынды 
қалыптастырылады.

17. Қорытындыны қарау нəтижелері бойынша ведомство басшысы немесе оны алмасты-
ратын тұлға мынадай:

1) экономикалық шоғырлануға келісім беру туралы;
2) экономикалық шоғырлануға тыйым салу туралы шешімдердің бірін қабылдайды.
18. Кодекстің 209-бабына сəйкес хабарламаны қарау нəтижелері бойынша ведомство 

шешім қабылдайды. 
Тауар нарықтарындағы экономикалық шоғырлануды 

бағалау əдістемесіне 1-қосымша
Нысан

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу, 

бəсекелестікті жəне тұтынушылардың 
құқықтарын қорғау комитетінің төрағасы 

___________________________
 (барыс септігінде)

___________________________
 (шығыс септігінде)

(толық атауы жəне (немесе) көрсетілетін 
қызметті алушының аты, əкесінің аты 

(болған жағдайда), тегі, БСН жəне 
(немесе) ЖСН (болған жағдайда)

 
Экономикалық шоғырлануға келісім беру туралы өтінішхат

Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің 200-бабының 2-тармағына сəйкес
_____________________________________________________________________ 
(мəміленің, іс-əрекеттің мəні мен тараптары көрсетілген мəміленің, 
іс-əрекеттің сипаттамасы)
___________________________________________________________қамтитын
экономикалық шоғырлануға келісім беруіңізді сұраймын.
Осы экономикалық шоғырлануға келісім беру туралы өтінішхат _________
____________________________________________________________________ 
(Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің 201-бабы 1-тармағының 
тармақшасы көрсетіледі)
_____________________________________________________________негізінде
____________________________________________________________________ 
(көрсетілетін қызметті алушының атауы, аты, əкесінің аты 
(болған жағдайда), тегі көрсетіледі)
беріліп отыр.
Құжаттама______________________________________________________ 
  (Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің 204-бабының 
 тармағы көрсетіледі)
сəйкес қоса беріледі.
Ұсынылып отырған құжаттар нөмірленген жəне тігілген (электрондық жеткізгіш қоса 

беріледі).
Ұсынылып отырған құжаттар мен мəліметтердің толықтығы мен анықтығын растаймын.
Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтердің 

пайдаланылуына келісемін.

Басшының немесе оны алмастыратын
тұлғаның қолтаңбасы ______________________________________        Мөр орны
Өтінішхат берілген күн _____________ 
Өкілдің байланыс мəліметтері __________________________________________

Тауар нарықтарындағы экономикалық шоғырлануды бағалау 
əдістемесіне 2-қосымша

Нысан

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу, 

бəсекелестікті жəне тұтынушылардың 
құқықтарын қорғау комитетінің төрағасы 

___________________________
 (барыс септігінде)

(Соңы 20-бетте) 

Көрсетіле-
тін қызметті 

беруші

Көрсетіле-
тін қызметті 

беруші

Көрсетіле-
тін қызметті 

беруші

Көрсетіле-
тін қызметті 

беруші

Көрсетіле-
тін қызметті 

беруші
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___________________________
(шығыс септігінде)

(толық атауы жəне (немесе) көрсетілетін 
қызметті алушының аты, əкесінің аты 

(болған жағдайда), тегі, БСН жəне 
(немесе) ЖСН (болған жағдайда)

Жасалған экономикалық шоғырлану туралы хабарлама 

Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің 200-бабының 1-тармағына сəйкес 
_________________________________________________________________________
        (мəмілеге қатысушылардың атауы, аты, əкесінің аты (болған жағдайда), тегі
жасалған (жоспарланған) экономикалық шоғырлану туралы хабардар етемін, ол мыналарға 

негізделеді: 

нарық субъектісінің (оның ішінде сенімгерлік басқаруға арналған шарттың, 
бірлескен қызмет туралы келісімнің, комиссия шартының негізінде) кəсіпкерлік 
қызметті жүргізген кезде басқа нарық субъектісіне орындалуы міндетті 
нұсқамалар беруге не оның атқарушы органының функцияларын жүзеге 
асыруға мүмкіндік беретін құқықтарды сатып алу
аталған субъектілерде көрсетілген жеке тұлғалар өздерінің кəсіпкерлік қызметін 
жүргізу жағдайлар анықтаған жағдайда, екі жəне одан көп нарық субъектілерінің 
атқарушы органдарына, директорлар кеңестеріне, бақылау кеңестеріне немесе 
басқа басқару органдарына бір жеке тұлғалардың қатысуы

Мəміленің, іс-қимылдың сипаттамасы 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Өтініш беруші туралы мəліметтер: 
Атауы/аты, əкесінің аты (болған жағдайда), тегі 
__________________________________________________________________
БСН/ЖСН             

Ұсынылған құжаттар нөмірленіп, тігілген (электрондық жеткізгіштері қосымша беріледі).
Қоса беріліп отырған құжаттар мен мəліметтердің толықтығы мен анықтығын растаймын.
Ақпараттық жүйеде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді 

пайдалануға келісемін. 

Басшының немесе оны алмастыратын
тұлғаның қолтаңбасы ______________________________________ Мөр орны
 
Өтінішхат берілген күн _____________ 

Өкілдің байланыс мəліметтері ________________________________________

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 28 жел-
тоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16161 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 27 желтоқсан           №430           Астана қаласы

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 
кейбір бұйрықтарының күші жойылды деп тану туралы

бұйырамын:
1. Мыналардың күші жойылды деп танылсын:
1) «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің регламентін бекіту тура-

лы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 5 қарашадағы № 
69 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9926 болып 
тіркелген, 2014 жылғы 26 желтоқсанда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған);

1) «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің кейбір бұйрықтарына 
өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрінің 2015 жылғы 15 қыркүйектегі № 637 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігінің бұйрықтарына енгізіліп отырған өзгерістер мен толықтыру 
тізімінің (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12158 болып тіркелген, 
2015 жылғы 26 қазанда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) 2-тармағы.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Адами ресурстармен жұмыс 
департаменті заңнамада белгіленген тəртіппен:

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

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

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он күнтізбелік күн ішінде оның көшірмесінің 
мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялануын;

4) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оның Қазақстан Республикасы Ұлттық эконо-
мика министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;

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

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрлігінің жауапты хатшысына 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 2018 жылғы 22 қаң-
тарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16260 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 28 желтоқсан             №431         Астана қаласы

Республикалық бюджет қаражаты есебінен кәсіпкерлікті 
қолдаудың мемлекеттік шаралары шеңберінде 

көрсетілетін қызметтердің құнын айқындау әдістемесін 
бекіту туралы 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 24 қыркүйектегі № 1011 қаулысымен 
бекітілген Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі туралы ереженің 
16-тармағының 141-2) тармақшасына сəйкес, бұйырамын: 

1. Қоса беріліп отырған Республикалық бюджет қаражаты есебінен кəсіпкерлікті қолдаудың 
мемлекеттік шаралары шеңберінде көрсетілетін қызметтердің құнын айқындау əдістемесі 
бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Кəсіпкерлікті дамыту 
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 көшірмесінің баспа жəне электрондық түрдегі бір данасын Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне қосу үшін 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына, мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберілуін;

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интернет-ре-
сурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

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 енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
 Ұлттық экономика министрі Т.СҮЛЕЙМЕНОВ

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Қаржы министрі
___________Б. Сұлтанов 
2017 жылғы «___» __________

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2017 жылғы 28 желтоқсандағы №431 бұйрығымен бекітілді

Республикалық бюджет қаражаты есебінен кəсіпкерлікті қолдаудың мемлекеттік 
шаралары шеңберінде көрсетілетін қызметтердің құнын айқындау əдістемесі 

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Республикалық бюджет қаражаты есебінен кəсіпкерлікті қолдаудың мемлекеттік 

шаралары шеңберінде көрсетілетін қызметтердің құнын айқындау əдістемесі (бұдан əрі – 
Əдістеме) республикалық бюджет қаражаты есебінен кəсіпкерлікті қолдаудың мемлекеттік 
шаралары шеңберінде көрсетілетін қызметтердің құнын айқындау мақсатында əзірленді.

2. Осы Əдістемеде пайдаланылатын негізгі ұғымдар:
1) көрсетілетін қызмет – бұл республикалық бюджет қаражаты есебінен кəсіпкерлікті 

мемлекеттік қолдау шаралары шеңберінде көрсетілетін қызмет (консалтингтік көрсетілетін 
қызметтер, оқыту қызметтері, біліктілікті арттыру, іскерлік байланыстар орнату) іске асыры-
лады жəне тұтынылады;

2) оператор – Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 наурыздағы №168 
қаулысымен бекітілген «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай 
бағдарламасы шеңберінде қызмет көрсету процесін үйлестіруді қамтамасыз ететін ұйым;

3) операторлық шығыстар – қызмет көрсету процесін үйлестіруді қамтамасыз ету үшін 
қажетті оператор шығыстары.

3. Көрсетілетін қызметтердің құнын айқындау республикалық бюджет қаражаты есебінен 
бюджеттік өтінімді қалыптастыру кезінде есепке алынады.

2-тарау. Республикалық бюджет қаражаты есебінен кəсіпкерлікті қолдаудың 
мемлекеттік шаралары шеңберінде көрсетілетін қызметтердің құнын айқындау
4. Көрсетілетін қызметтердің құны мына формула бойынша айқындалады:

 
мұнда: 
P – көрсетілетін қызмет құны;
S – қызметтердің барлық түрлерін көрсетуге жұмсалған шығыстар сомасы;
n – көрсетілетін қызмет түрі;
Q – көрсетілетін қызметтердің саны;
T – көрсетілетін қызметтің еңбек сыйымдылығы.
 5. Көрсетілетін қызметтердің санына (Q) жəне көрсетілетін қызметтің еңбек сыйымдылығына 

(T) қажеттілікті оператордың ұсынысы бойынша бюджеттік бағдарламалар əкімшісі айқындайды. 
 6. Қызмет көрсету шығыстарының (S) сомасын айқындау үшін оператор: 
1) оператордың қызметтерді көрсету үшін бөгде ұйымдарды жəне жеке тұлғаларды тартуын;
2) жалдау ақысын;
3) коммуналдық қызметтерді;
4) материалдарды сатып алуды;
5) жұмыскерлерге еңбекақы төлеуді;
6) іссапар шығыстарын;
7) байланыс қызметтерін;
8) ғимараттарды, үй-жайларды күтіп ұстауды, оларға қызмет көрсетуді;
9) банктік қызметтерді;
10) амортизациялық аударымдарды;
11) салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді; 
12) өзге де шығыстарды қамтитын шығыстар баптары сметасын жасайды.
7. Бөгде ұйымдарды жəне жеке тұлғаларды тарту шығыстары қосалқы мердігерлікке 

жұмсалатын шығыстарды жəне қайтарымды қызмет көрсету шарттары бойынша тартылатын 
жеке тұлғалар қызметтерінің төлемін көздейді. 

Оператор ұйымды конкурстық (тендерлік) негізде айқындалады. 
Қайтарымды қызмет көрсету шарттары бойынша тартылатын жеке тұлғалардың санын, 

яғни, тиісінше шығыстардың сомасын айқындау кезінде мыналар: көрсетілетін қызметтерге 
деген қажеттілік, көрсетілетін қызметтің еңбек сыйымдылығы, Қазақстан Республикасының 
бағдарламалық құжаттарының талаптары, мемлекеттік органдардың ұсыныстары ескеріледі.

 8. Жалдау ақысы бойынша қызмет көрсету үшін үй-жайларды жалдау бойынша шығыстар 
көрсетіледі.

 9. Коммуналдық көрсетілетін қызметтер электр энергиясына, жылуға, сумен жабдықтауға, 
су бұруға жəне газға жұмсалатын шығыстарды қамтиды.

 10. Материалдарды сатып алу құнын айқындау кезінде кеңсе жəне шығыс материалдарды 
сатып алу шығыстары ескеріледі.

11. Оператор жұмыскерлерінің еңбегіне ақы төлеу еңбекақы төлеуді, əлеуметтік салықты 
«Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру туралы» 2015 жылғы 16 қарашадағы Қазақстан 
Республикасының Заңына сəйкес мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру қорына төленетін 
əлеуметтік аударымдарды, Əлеуметтік медициналық сақтандыру қорына міндетті əлеуметтік 
медициналық сақтандыру аударымдарын көздейді. 

Бұл ретте іс-шараларды іске асыруға тартылған оператор жұмыскерлерінің еңбекақысын 
есептеу бюджеттік қаражат есебінен жасалған шартқа сəйкес қаражат көлеміне пропорцио-
налды жүзеге асырылады. 

12. Іссапар шығыстары ел ішіндегі, сол сияқты Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге 
шығатын іссапарлар бойынша шығыстарды қамтиды.

13. Байланыс қызметтеріне пошта байланысы, интернет, телефония (ұялы байланыс 
қызметтерін қоспағанда) бойынша шығыстар жатады.

Іс-шараларды іске асыруға тартылған жұмыскерлердің операторлық шығыстарының 
есептеулері бюджет қаражаты есебінен жасалған шарттарға сəйкес əкімшілендірілетін 
сомалардың көлеміне пропорционалды жүзеге асырылады. 

14. Ғимараттарды, үй-жайларды күтіп ұстау, қызмет көрсету ғимараттарды күтіп ұстау, 
қызмет көрсету, ғимараттар мен үй-жайларды ағымдағы жөндеу, есептеу техникасын жəне 
басқа да негізгі құралдарды ұстау, техникалық қызмет көрсету, жабдықтар мен басқа да негізгі 
құралдарды ағымдағы жөндеу шығыстарын көздейді.

15. Өзге шығыстар көрсетілетін қызметті орындаумен байланысты өзге де негізделген 
шығыстарды қамтиды.

3-тарау. «Назарбаев Университеті» дербес білім беру ұйымы базасында шағын 
жəне орта бизнестің топ-менеджментін оқыту бойынша білім беру қызметінің құнын 

есептеу 
16. Көрсетілетін қызмет құнын қалыптастыру ақылы білім беру қызметтерін көрсетуге 

арналған шығындарды толық өтеуге негізделген, бұл ретте баға жүзеге асыруға жұмсалған 
ресурстар құнының негізінде қалыптасады.

17. Көрсетілетін қызмет құнын есептеу кезінде мыналар:
1) Бағдарлама (N) бойынша білім алушылардың жоспарланған жалпы саны;
2) оқу күндерінің жоспарланған жалпы саны (n) ескеріледі.
18. Көрсетілетін қызмет (P) құнын есептеу кезінде олардың экономикалық мазмұнына 

сəйкес мынадай ірілендірілген элементтер – (F) бекітілген жəне айнымалылар (V1 жəне V2), 
сондай-ақ əкімшілік шығыстар (А) мен салықтарды төлеуге арналған шығыстар (L) бойынша 
топтастырылған шығындар ескеріледі:

(Соңы. Басы 19-бетте) P = (F + V1 + V2) + A + L,
мұнда:
F – бекітілген шығыстар;
V1 – оқыту күндерінің санына байланысты айнымалы шығыстар;
V2 – бағдарлама бойынша білім алушылар санына байланысты айнымалы шығыстар;
A – жалпы шығындар сомасының 15%-нан аспайтын əкімшілік шығыстар;
L – салықтарды төлеуге арналған шығыстар, оның ішінде ҚҚС.
19. Бекітілген шығыстарға бағдарламаға қатысушылардың санына жəне/немесе білім алу-

шы топтардың санына байланысты емес шығындар жатады. 
Бекітілген шығыстар сомасы төмендегі формула бойынша есептеледі:

F = (B * r) + C + D,
мұнда:
B – шетелдік əріптестің көрсететін қызметінің шетелдегі валютадағы құны;
r – республикалық бюджетті жасау кезінде есептеу бағамы ретінде қолданылатын шетелдік 

валютаның айырбас бағамы;
C – бағдарламаны басқару шығыстары; 
D – амортизациялық шығыстар. 
20. Айнымалы шығыстарға бағдарламаға қатысушылардың жалпы санына жəне/немесе 

оқыту күндерінің жалпы санына байланысты шығындар жатады. Айнымалы шығыстардың со-
масы төменде келтірілген формула бойынша есептеледі:

V1 = E + О + G
V2 = H + I,

мұнда:
E – есептеу n * (техникалық қолдаудың көрсетілетін қызметтер тарифі) формуласы бойынша 

жүргізілетін оқытуды техникалық қолдауға көрсетілетін қызметтер құны;
О – есептеу n * (пайдалану қызметтерінің тарифі) формуласы бойынша жүргізілетін оқытуды 

ұйымдастыруға тартылған аудандарға қызмет көрсетуге арналған пайдалану шығыстары;
G – есептеу n * 2 * (аудармашы көрсететін қызметтердің 1 күнгі құны) формуласы бойынша 

жүргізілетін оқыту кезіндегі ілеспе аудармаға арналған шығыстар;
H – есептеу (N + 2 оқытушы) * 3 * (1 адамға келетін тамақтану құны) формуласы бойын-

ша жүргізілетін оқыту кезінде қатысушылар мен оқытушыларды тамақтандыруға арналған 
шығыстар;

I – есептеу N * (үлестіру материалдарының 1 жиынтығының құны) формуласы бойынша 
жүргізілетін үлестіру материалдарының құны. 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 12 қаң-
тарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16221 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 28 желтоқсан               №437         Астана қаласы

«Табиғи монополиялар салаларындағы және реттелетін 
нарықтардағы басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік 

органның бір қатар әдістемелерін бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу 

агенттігі төрағасының 2014 жылғы 20 қаңтардағы № 13-НҚ 
бұйрығына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы 

бұйырамын:
1. «Табиғи монополиялар салаларындағы жəне реттелетін нарықтардағы басшылықты 

жүзеге асыратын мемлекеттік органның бір қатар əдістемелерін бекіту туралы» (нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9302 болып тіркелген, 2014 жылғы 23 
сəуірде «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) Қазақстан Республикасы 
Табиғи монополияларды реттеу агенттігі төрағасының 2014 жылғы 20 қаңтардағы №13-НҚ 
бұйрығына мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

бұйрықтың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Табиғи монополиялар салаларында басшылықты жүзеге асыратын уəкілетті органның 

кейбір кемсітпейтін əдістемелерін бекіту туралы»;
бұйрықтың кiрiспесi мынадай редакцияда жазылсын:
«Табиғи монополиялар туралы» 1998 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 

13-бабы 1-тармағының 4) тармақшасына сəйкес бұйырамын:»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Мыналар:
1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес Табиғи монополиялар субъектілерінің мұнайды 

магистральдық құбыржолдары арқылы тасымалдау жөніндегі реттеліп көрсетілетін 
қызметтеріне тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) есептеудің кемсітпейтін 
əдістемесі;

2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес Табиғи монополиялар субъектілерінің тауарлық 
газды сақтау жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтеріне тарифтерді (бағаларды, алымдар 
мөлшерлемелерін) есептеудің кемсітпейтін əдістемесі;

3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес Табиғи монополиялар субъектілерінің тауарлық газды 
магистральдық газ құбырлары арқылы тасымалдау жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтеріне 
тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) есептеудің кемсітпейтін əдістемесі;

4) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сəйкес Табиғи монополиялар субъектілерінің суды 
магистральдық құбыржолдары жəне (немесе) арналар арқылы беру жөніндегі реттеліп 
көрсетілетін қызметтеріне тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) есептеудің 
кемсітпейтін əдiстемесi;

5) осы бұйрыққа 5-қосымшаға сəйкес Табиғи монополиялар субъектілерінің ауыл 
шаруашылығын суландыру үшін сумен жабдықтау саласындағы реттеліп көрсетілетін 
қызметтеріне тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) есептеудің кемсітпейтін 
əдiстемесi бекітілсін.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Табиғи монополия субъектілерінің мұнайды магистральдық 
құбыржолдары арқылы тасымалдау жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтеріне тарифтерді 
(бағаларда, алымдар мөлшерлемелерін) есептеу əдiстемесiнде:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Табиғи монополиялар субъектілерінің мұнайды магистральдық құбыржолдары арқылы 

тасымалдау жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтеріне тарифтерді (бағаларды, алымдар 
мөлшерлемелерін) есептеудің кемсітпейтін əдістемесі»;

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«1. Табиғи монополиялар субъектілерінің мұнайды магистральдық құбыржолдары арқылы 

тасымалдау жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтеріне тарифтерді (бағаларды, алымдар 
мөлшерлемелерін) есептеудің осы кемсітпейтін əдістемесі «Табиғи монополиялар тура-
лы» 1998 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына, «Табиғи монополиялар 
субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтерді 
(бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) бекіту кезінде қолданылатын шығындарды 
қалыптастырудың ерекше тəртібін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Табиғи монопо-
лияларды реттеу агенттігі төрағасының 2013 жылғы 25 сəуірдегі № 130-НҚ бұйрығына сəйкес 
əзірленген (Нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8480 болып 
тіркелген) (бұдан əрі – Ерекше тəртіп).»;

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Осы Əдістеменің мақсаттары үшін мынадай ұғымдар пайдаланылады: есепті кезең 

– мұнай өткізу ұйымының реттеліп көрсетілетін қызметтеріне тарифтерді бекітуге арналған 
өтінімді беру күнінің алдындағы қаржылық жыл;

 магистральдық құбыржолының учаскесі – тармақтары жоқ жəне қосылмаған, қайта айдау 
станцияларымен шектелген жəне (немесе) мұнай өткізу бөлімшелерінің шекараларымен бар 
магистральдық құбыржолының учаскесі;

 мұнайды магистральдық құбыржолдары арқылы тасымалдау жөніндегі қызметтер (бұдан 
əрі – Қызметтер) – магистральдық құбыржолдары арқылы мұнайды қайта айдау, темір жол 
цистерналарынан мұнайды құйып алу, темір жол цистерналарына мұнайды құю, танкерге 
мұнайды құю, автоцистерналардан мұнайды құйып алу, мұнайды автоцистерналарға құю, 
мұнайды сақтау, мұнайды ауыстырып тиеу, мұнайды араластыру, бірыңғай бағыттау бойынша 
операторлық қызмет жөніндегі қызметтер;

 мұнайды өткізу ұйымы – мұнайды магистральдық құбыржолдары арқылы тасымалдау 
қызметтерін көрсететін табиғи монополия субъектісі.

 Осы Əдістемеде пайдаланылатын өзге де ұғымдар мен терминдер табиғи монополиялар 
туралы заңнамаға жəне «Магистральдық құбыр туралы» 2012 жылғы 22 маусымдағы Қазақстан 
Республикасының Заңына сəйкес қолданылады.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Табиғи монополиялар субъектілерінің газды 
сақтау жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтеріне тарифтерді (бағаларды, алымдар 
мөлшерлемелерін) есептеу əдістемесінде:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Табиғи монополиялар субъектілерінің тауарлық газды сақтау жөніндегі реттеліп 

көрсетілетін қызметтеріне тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) есептеудің 
кемсітпейтін əдістемесі»;

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Табиғи монополиялар субъектілерінің тауарлық газды сақтау жөніндегі реттеліп 

көрсетілетін қызметтеріне тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) есептеудің 
кемсітпейтін əдістемесі (бұдан əрі – Əдістеме) «Табиғи монополиялар туралы» 1998 жылғы 
9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан əрі – Заң), «Табиғи монополиялар 
субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтерді 
(бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) бекіту кезінде қолданылатын шығындарды 
қалыптастырудың ерекше тəртібін бекіту туралы» 2013 жылғы 25 сəуірдегі № 130-НҚ Қазақстан 
Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі төрағасының бұйрығына сəйкес 
əзірленген (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде №8480 болып 
тіркелген) (бұдан əрі – Ерекше тəртіп).»;

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Əдістеме табиғи монополиялар субъектілерінің жерасты газ қоймаларында (бұдан 

əрі – ЖГҚ) тауарлық газды сақтау жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтеріне тариф-
терді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) есептеу тетігін айқындау мақсатында əзірленді.»;

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Осы Əдістеменің мақсаттары үшін мынадай ұғымдар пайдаланылады:
буферлік газ – ЖГҚ-ны жобалық режимде пайдалану үшін оңтайлы жағдайларды ұстап 

тұру мақсатында ЖГҚ-да тұрақты болуы қажет газ көлемі;
газдың белсенді көлемі – ЖГҚ-ны пайдалану жобасында айқындалған, газ көлемі, сақтау 

үшін буферлік артық айдалуы мүмкін газ көлемі;
газ сақтау ұйымы – меншігінде немесе өзге де заңды негізде ЖГҚ жəне осы түріне қолда 

бар лицензияның негізінде газ сақтау қызметтерін көрсетуге арналған басқа да құрылыстары 
бар ұйым;

есепті кезең – газ сақтау ұйымының көрсетілетін қызметтеріне тарифтерді бекітуге немесе 
өзгертуге арналған өтінімді беру күнінің алдындағы қаржы жылы;

ЖГҚ-да газды сақтаудың ең аз технологиялық кезеңі – газды үзіліссіз айдаудың 
технологиялық кезеңімен айқындалатын жəне пайдалану жобасында ЖГҚ-ның əрқайсысына 
белгіленетін, құзыретті органн растаған ЖГҚ-да газды сақтаудың нормативтік кезеңі;

ЖГҚ-ның куаты – белсенді газдың ЖГҚ-ның қолданысқа беру жобасымен анықталған мак-
сималды рұқсат етілген көлемі;

жерасты газ қоймасы (ЖГҚ) – газ қоры сақталатын магистральдық газ құбырлары жүйесінің 
құрамы болып табылатын, жер бетіндегі жабдықпен кешендегі жер асты құрылыстары;

капитал сыйымдылығы – негізгі капиталдың (негізгі өндірістік қорлардың) тиісті кезеңде 
өндірілген өнімге немесе оның бөліктеріне – таза табысқа, пайдаға, ұлттық табысқа қатынасын 
айқындайтын көрсеткіш;

Əдістемеде қолданылатын өзге де ұғымдар мен терминдер Қазақстан Республикасының 
табиғи монополиялар туралы заңнамасына жəне «Газ жəне газбен қамтамасыз ету тура-
лы» 2012 жылғы 9 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес қолданылады.»;

3-тарау алып тасталсын;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Табиғи монополия субъектілерінің тауарлық газ-

ды магистральдық құбыржолдары арқылы тасымалдау жөніндегі реттеліп көрсетілетін 
қызметтеріне тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) есептеу əдістемесінде:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Табиғи монополиялар субъектілерінің тауарлық газды магистральдық газ құбырлары 

арқылы тасымалдау жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтеріне тарифтерді (бағаларды, 
алымдар мөлшерлемелерін) есептеудің кемсітпейтін əдістемесі»;

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Табиғи монополиялар субъектілерінің тауарлық газды магистральдық газ құбырлары 

арқылы тасымалдау жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтеріне тарифтерді (бағаларды, 
алымдар мөлшерлемелерін) есептеудің кемсітпейтін əдістемесі (бұдан əрі – Əдістеме) «Табиғи 
монополиялар туралы» 1998 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына, «Табиғи 
монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) 
тарифтердi (бағаларды, алым ставкаларын) бекіту кезінде қолданылатын шығындарды 
қалыптастырудың Ерекше тəртібін бекіту туралы» 2013 жылғы 25 сəуірдегі № 130-НҚ Қазақстан 
Республикасының Табиғи монополияларды реттеу жөніндегі агенттігі төрағасының бұйрығына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8480 тіркелген) (бұдан əрі 
– Ерекше тəртіп) жəне 2009 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңымен 
ратификацияланған Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қытай Халық Республикасы 
Үкіметінің арасындағы Қазақстан-Қытай газ құбырын салу мен пайдаланудағы ынтымақтастық 
туралы келісімге сəйкес əзірленген (бұдан əрі – Келісім).»;

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Тұтынушылар үшін тауарлық газды тасымалдауға тарифтер газдың əрбір 1000 текше 

метрі үшін Қазақстан Республикасының аумағы бойынша газ құбырларының ұзындығына 
қарамастан техникалық мүмкіндіктері шегінде белгіленеді, Келісім аясында тауарлық газды 
магистральдық газ құбырлары арқылы тасымалдау бойынша қызметтерді көрсететін табиғи 
монополиялар субъектілерін қоспағанда, оларға тұтынушылар үшін газ тасымалдауға та-
рифтер 100 километрге 1000 текше метрі үшін Қазақстан Республикасының аумағы бойынша 
техникалық мүмкіндіктері шегінде белгіленеді.»; 

5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«5. Осы Əдістемеде мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
газ тасымалдау ұйымының кірісі – газ ұйымының газды магистральдық құбыржолдары 

арқылы тасымадау жөніндегі қызметтерді өткізуден алған кірісі;
есепті кезең – газ тасымалдау ұйымының қызметтеріне арналған тарифтерді бекітуге не-

месе өзгертуге өтінім беру күнінен алдынғы қаржылық жыл;
ішкі тасымалдау – Қазақстан Республикасының аумағында тұтынуға арналған газды 

магистральдық құбыржолдары арқылы тасымалдау жөніндегі қызмет;
магистральдық газ құбыржолдары басқармасы (-лары) – газ тасымалдау ұйымының фи-

лиалдары (бұдан əрі - МГБ);
тауар-тасымалдау жұмысының көлемі – газды тасымалдау көлемінің оны тасымалдау 

қашықтығына көбейтіндісі ретінде айқындалатын транзиттік газды магистральдық құбыржол 
жүйесі арқылы тасымалдау жұмыстың көлемі;

халықаралық тасымалдау – тауарлық газды Қазақстан Республикасының аумағы арқылы 
бір елдің аумағынан басқа елге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағынан басқа елдің 
аумағына магистральдық газ құбыржолдары арқылы тасымалдау қызметі.

Əдістемеде қолданылатын өзге ұғымдар мен терминдер Қазақстан Республикасының 
табиғи монополиялар туралы заңнамасына жəне «Газ жəне газбен қамтамасыз ету тура-
лы» 2012 жылғы 9 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес қолданылады.»; 

12 жəне 13-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«12. Тауарлық газды магистральдық газ құбырлары арқылы ішкі тасымалдауды жүзеге 

асыру жөніндегі қызмет үшін пайданың жол берілетін деңгейі мынадай формула бойынша 
айқындалады: 

ДУПвн = ДУПобщ х dвн
ттр, мұнда:

ДУПвн – тауарлық газды магистральдық газ құбырлары арқылы ішкі тасымалдауды жүзеге 
асыру қызметі үшін пайданың (таза кірістің) жол берілетін деңгейі;

ДУПобщ – ұйым пайдасының (таза кірісінің) жол берілетін деңгейі;
dвн

ттр – тауар тасымалдау жұмысының жалпы көлеміндегі газды ішкі тасымалдау жөніндегі 
тауар тасымалдау жұмысының үлес салмағы.

13. Газ тасымалдау ұыймы пайдасының (таза кірісінің) жол берілетін деңгейі мынадай 
формула бойынша айқындалады:

ДУПобщ = РБАобщ х СП, мұнда:
ДУПобщ – ұйым пайдасының (таза кірісінің) жол берілетін деңгейі;
РБАобщ – тартылған активтердің реттелетін базасы;
СП – пайда мөлшерлемесі.»;
15, 16 жəне 17-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«15. Газ тасымалдау ұйымының тартылған активтерінің реттелетін базасына пайда 

мөлшерлемесі «Магистралдық құбыр желілерімен газ тасымалдау бойынша қызмет көрсететін 
табиғи монополиялар субъектілерінің қолданысқа енгізілген активтерінің реттелетін базасына 
пайда ставкасын есептеу бойынша нұсқаулықты бекіту туралы» 2005 жылғы 29 қыркүйектегі 
№ 286-НҚ (Нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3922 тіркелген) 
Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу жөніндегі агенттігі төрағасының 
бұйрығына сəйкес есептеледі. 

16. Магистральдық газ құбырлары арқылы газдың 1000 текше метрін ішкі тасымалдауға 
тариф мынадай формула бойынша айқындалады: 

Твн – газдың 1000 текше метрін магистральдық газ құбырлары арқылы ішкі тасымалдауға
         тариф;
ТДвн – ішкі тасымалдаудан алынған жоспарлы тарифтік кіріс;
Vвн – газды ішкі тасымалдаудың жылдық көлемі. 
17. Келісім аясында тауарлық газды магистральдық газ құбырлары арқылы тасымал-

дау жөнінде қызметтерді көрсететін табиғи монополиялар субъектілері үшін, Қазақстан 
Республикасының аумағында тұтыну үшін, экспорт мақсаттары үшін газ тасымалдау жөніндегі 
қызметтерге жəне транзиттік газды тасымалдау жөніндегі қызметтерге есептелген бірыңғай 
тариф бойынша, магистральдық газ құбырлары арқылы 100 километрге газдың 1000 текше 
метрін тасымалдауға арналған тариф мынадай формула бойынша есептеледі: 

Тобщ – 100 километрге 1000 текше метр үшін газ тасымалдауға тарифі;
ТДобщ – газ тасымалдау ұйымының жалпы жоспарлы тарифтік кірісі;
ТТРобщ – магистральдық газ құбырлары арқылы газды тасымалдау жөніндегі тауар тасы-

малдау жұмыстарының жалпы жоспарлы жылдық көлемі.
Келісім аясында тауарлық газды магистральдық газ құбырлары арқылы тасымалдау 

қызметтерін көрсететін табиғи монополиялар субъектілері үшін 100 километрге 1000 текше 
метр үшін ішкі тасымалдауға тариф мынадай формула бойынша айқындалады: 

Твн – 1000 текше метр үшін магистральдық газ құбырлары арқылы ішкі тасымалдауға тариф;
ТДвн – ішкі тасымалдаудан алынған жоспарлы тарифтік кіріс; 
ТТРвн – газды магистральдық газ құбырлары арқылы ішкі тасымалдау жөніндегі тауарлар 

тасымалдау жұмысының жоспарлы жылдық көлемі.»;
мынадай мазмұндағы 17-1-тармақпен толықтырылсын:
«17-1. Газды магистральдық газ құбырлары арқылы тасымалдау жөніндегі тауарлар 

тасымалдау жұмысының жалпы жоспарлы жылдық көлемі мынадай формула бойынша 
айқындалады: 

n – газ беру нүктелерінің саны;
m – газды іріктеу нүктелерінің саны;
Li – беру нүктесінен іріктеу нүктесіне дейінгі газ құбырының ұзындығы;
Vi общ – магистральдық газ құбырының (Li) учаскелері арқылы газ тасымалдаудың жылдық 

көлемі.
Газды магистральдық газ құбырлары арқылы ішкі тасымалдау жөніндегі тауар 

тасымалдаудың жоспарлы жылдық көлемі мынадай формула бойынша айқындалады:

n – ішкі тасымалдау үшін газ беру нүктелерінің саны;
m – ішкі тасымалдау үшін газды іріктеу нүктелерінің саны;
Li – ішкі тасымалдау үшін газ беру нүктесінен газды іріктеу нүктесіне дейінгі газ құбырының 

ұзындығы;
Vі вн – магистральдық газ құбырының (Li) учаскелері арқылы газды ішкі тасымалдаудың 

жылдық көлемі.»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Табиғи монополиялар субъектілерінің суды магистральдық 

құбыржолдары жəне (немесе) арналар арқылы беру жөніндегі реттеліп көрсетілетін 
қызметтеріне тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) есептеу əдiстемесiнде:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Табиғи монополиялар субъектілерінің суды магистральдық құбыржолдары жəне (немесе) 

арналар арқылы беру жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтеріне тарифтерді (бағаларды, 
алымдар мөлшерлемелерін) есептеудің кемсітпейтін əдiстемесi.»;

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Табиғи монополиялар субъектілерінің суды магистральдық құбыржолдары жəне (неме-

се) арналар арқылы беру жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтеріне тарифтерді (бағаларды, 
алымдар мөлшерлемелерін) есептеудің кемсітпейтін əдiстемесi (бұдан əрі – Əдістеме) «Табиғи 
монополиялар туралы» 1998 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан 
əрі – Заң), «Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауар-
ларына, жұмыстарына) тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) бекіту кезінде 
қолданылатын шығындарды қалыптастырудың ерекше тəртібін бекіту туралы» 2013 жылғы 
25 сəуірдегі № 130-НҚ Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі 
төрағасының бұйрығына сəйкес əзірленген (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 8480 болып тіркелген) (бұдан əрі – Ерекше тəртіп).»;

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«2. Осы Əдістеменің мақсаты үшін мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады: қызмет 

беруші – суды магистральдық құбыржолдары жəне (немесе) арналар арқылы беру жөніндегі 
қызметтерді көрсететін табиғи монополия субъектісі;

магистральдық құбыржолы жəне (немесе) арна – суды бас тоғаннан таратушыларға дейін 
тартуға (магистральдық құбыржолынан жəне (немесе) арнадан су пайдаланушылары топта-
рына суды тартуға) арналған гидротехникалық құрылыстар кешені;

тарифтік учаске – шекарасында тұтынушылардың бір тобының шегінде суды беруге 
арналған бірыңғай тариф бекітілетін жəне қолданылатын магистральдық құбыржолының 
учаскесі.

Осы Əдістемеде қолданылатын өзге ұғымдар мен терминдер Қазақстан Республикасының 
табиғи монополиялар туралы заңнамасына сəйкес қолданылады.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Табиғи монополиялар субъектілерінің ауыл шаруашы-
лығын суландыру үшін сумен жабдықтау жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтеріне 
тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) есептеу əдiстемесiнде:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Табиғи монополиялар субъектілерінің ауыл шаруашылығын суландыру үшін сумен 

жабдықтау жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтеріне тарифтерді (бағаларды, алымдар 
мөлшерлемелерін) есептеудің кемсітпейтін əдiстемесi»;

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Табиғи монополиялар субъектілерінің ауыл шаруашылығын суландыру үшін сумен 

жабдықтау жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтеріне тарифтерді (бағаларды, алымдар 
мөлшерлемелерін) есептеудің кемсітпейтін əдiстемесi (бұдан əрі – Əдістеме) «Табиғи моно-
полиялар туралы» 1998 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан əрі 
– Заң), «Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауар-
ларына, жұмыстарына) тарифтерді (бағаларды, алымдар мөлшерлемелерін) бекіту кезінде 
қолданылатын шығындарды қалыптастырудың ерекше тəртібін бекіту туралы» 2013 жылғы 
25 сəуірдегі № 130-НҚ Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі 
төрағасының бұйрығына сəйкес əзірленген (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 8480 болып тіркелген) (бұдан əрі – Ерекше тəртіп).»; 

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Осы Əдістеменің мақсаты үшін мынадай негізгі ұғым пайдаланылады:
суландыру нормалары – вегетациялық кезең ішінде (гектарына/текше метр) суландыры-

латын алаңның гектарына берілетін судың көлемі.
Осы Əдістемеде қолданылатын өзге ұғымдар мен терминдер Қазақстан Республикасының 

табиғи монополиялар туралы заңнамасына сəйкес қолданылады.»;
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 күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ 

жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электронды 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 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

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы  Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрінің орынбасары – Энергетика министрі
Қазақстан Республикасының _______________ Қ.Бозымбаев
Ауыл шаруашылығы министрі 2017 жылғы 29 желтоқсан
_______________ Ө.Шөкеев
2017 жылғы 29 желтоқсан

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 11 қаң-
тарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16208 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 28 желтоқсан             №438          Астана қаласы

Қоғамдық маңызы бар нарықтарды талдау әдістемесін 
бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің 90-6-бабының 14) тармақшасына сəйкес 
бұйырамын: 

1. Қоса беріліп отырған Қоғамдық маңызы бар нарықтарды талдау əдістемесі 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 мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ 

жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электронды 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 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 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі жəне ресми 
жариялануға тиіс.

Қазақстан Республикасының 
Ұлттық экономика министрі Т.СҮЛЕЙМЕНОВ

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы  Қазақстан Республикасының
Инвестициялар жəне даму министрінің Энергетика министрі
міндетін атқарушы  ________________Қ.Бозымбаев
________________ Р.Скляр  2017 жылғы 29 желтоқсан
2017 жылғы 29 желтоқсан

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2017 жылғы 29 желтоқсандағы №438 бұйрығымен бекітілген

Қоғамдық маңызы бар нарықтарды талдау əдістемесі
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Қоғамдық маңызы бар нарықтарды талдау əдістемесі (бұдан əрі – Əдістеме) 2015 
жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің (бұдан əрі – Кодекс) 
90-6-бабының 14) тармақшасына, 124-5-бабына, 124-6-бабының 1) жəне 11) тармақшаларына 
сəйкес əзірленді жəне қоғамдық маңызы бар нарықтарға талдау жүргізу рəсімін (бұдан əрі – 
талдау) айқындайды. 

2. Осы Əдістемеде қолданылатын негізгі ұғымдар:
1) баға бойынша сұраныстың икемділігі – тауар бағасының өзгеруіне тұтынушылардың 

реакциясын сипаттайтын санат;
2) қоғамдық маңызы бар нарық – Кодекстің 116-бабы 3-тармағының 14) тармақшасына, 

124-5-бабына сəйкес тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) бағаларын 
мемлекеттік реттеуге қолданылатын тауар нарығы; 

3) қоғамдық маңызы бар нарық субъектісі – қоғамдық маңызы бар нарықтарда тауарлар-
ды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өндіретін (өткізетін) жеке немесе заңды тұлға;

4) талданатын нарық – уəкілетті органның ведомствосы қоғамдық маңызы бар нарыққа 
ықтимал жатқызу тұрғысынан қарайтын тауар нарығы;

5) уəкілетті орган – табиғи монополиялар салаларындағы басшылықты жүзеге асыратын 
мемлекеттік орган;

6) уəкілетті органның ведомствосы – табиғи монополиялар салаларындағы басшылықты 
жүзеге асыратын мемлекеттік органның ведомствосы.

Əдістемеде пайдаланылатын өзге де ұғымдар мен терминдер Қазақстан Республикасының 
табиғи монополиялар туралы заңнамасына, Кодекске, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
басқа да заңнамалық актілеріне сəйкес қолданылады. 

3. Осы Əдістеме қоғамдық маңызы бар нарықтарда:
1) бағаларды мемлекеттік реттеудің қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін, Кодекстің 

124-5-бабының 1-тармағында айқындалған қоғамдық маңызы бар нарық субъектілерінің 
тауарларына (жұмыстарына, көрсетілетін қызметтеріне) бағаларды мемлекеттік реттеуді 
сақтаудың орындылығы туралы;

2) талданатын нарықты қоғамдық маңызы бар нарықтарға жатқызудың жəне тауарлардың 
(жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) бағаларын мемлекеттік реттеуді енгізудің 
орындылығы туралы мемлекеттік саясатты қалыптастыру жөнінде ұсыныстар əзірлеу 
мақсатында қолданылады. 

4. Талдау жүргізу кезінде уəкілетті органның ведомствосы:
1) талдау жүргізуді бастаған күннен бастап 5 жұмыс күнінен кешіктірмей өзінің интер-

нет-ресурсында барлық мүдделі нарық субъектілерін, тұтынушылардың қауымдастықтары 
мен кəсіпкерлерді ынтымақтасуға шақыра отырып, қоғамдық маңызы бар нарықты немесе 
негіздемелерін, мерзімдерін, оның жүргізілу мақсатын, нарық типін (көтерме немесе бөлшек) 
көрсете отырып,қоғамдық маңызы бар нарықты немесе талданатын нарықты талдаудың 
басталғаны туралы ақпаратты орналастырады. 

2) мүдделі нарық субъектілерінен, тұтынушылардың қауымдастықтары мен кəсіпкерлер 
қауымдастықтарынан нарықты зерттеу нəтижелерін, нарыққа кіру тосқауылдары туралы 
деректерді, нарықта бəсекелестіктің жай-күйін объективті бағалауға жəрдемдесетін басқа 
ақпаратты алады;

3) қоғамдық маңызы бар нарықта немесе талданатын нарықта тауарларды (жұмыстарды, 
көрсетілетін қызметтерді) өндіруді (өткізуді) жүзеге асыратын субъектілерден талдау жүргізу 
үшін қажетті ақпаратты сұратады;

4) талдауға мүдделі тараптардың (бұқаралық ақпарат құралдары, тұтынушылардың 
қауымдастықтары, кəсіпкерлердің қауымдастықтары, нарық субъектілері, мемлекеттік орган-
дар) қатысуымен кездесулер ұйымдастырады. 

Талдау жүргізу мерзімі күнтізбелік 12 айдан аспайды. 
2-тарау. Қоғамдық маңызы бар нарықтар субъектілерінің тауарлары-

на (жұмыстарына, көрсетілетін қызметтеріне) бағаларды мемлекеттік реттеуді 
сақтаудың орындылығы туралы ұсыныстарды қалыптастыру мақсатында талдау

5. Уəкілетті органның ведомствосы қоғамдық маңызы бар нарық субъектілерінің 

тауарларына (жұмыстарына, көрсетілетін қызметтеріне) бағаларды мемлекеттік реттеудің 
орындылығы туралы ұсыныстар қалыптастыру мақсатында жыл сайын 1 ақпаннан кешіктірмей 
уəкілетті органның ведомствосы бекітетін қоғамдық маңызы бар нарықтарға талдау жүргізу 
жоспарына сəйкес талдау жүргізеді.

6. Қоғамдық маңызы бар нарық субъектілерінің тауарларына (жұмыстарына, көрсетілетін 
қызметтеріне) бағаларды мемлекеттік реттеуді сақтаудың орындылығы туралы ұсыныстарды 
қалыптастыру мақсатында талдау мынадай кезеңдерден тұрады:

1) «Тауар нарығындағы бəсекелес ортаның жай-күйіне талдау жəне бағалау жүргізу 
əдістемесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 
30 қарашадағы № 741 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 12592 болып тіркелген) (бұдан əрі – Талдау əдістемесі) жəне Əдістеменің 7-тармағына сəйкес 
қоғамдық маңызы бар нарықтағы бəсекелес ортаның жай-күйін бағалау;

2) қоғамдық маңызы бар нарықтың Əдістеменің 8-тармағына сəйкес қоғамдық маңызы бар 
нарыққа жатқызу белгілеріне сəйкес келуін бағалау;

3) Əдістеменің 9-тармағына сəйкес жаңа субъектілердің қоғамдық маңызы бар нарыққа 
кіру тосқауылдарын бағалау.

7. Қоғамдық маңызы бар нарықтағы бəсекелес ортаның жай-күйін бағалау Талдау 
əдістемесіне сəйкес айқындалған оның көрсеткіштерін мынадай өлшемшарттармен салы-
стыру арқылы жүргізіледі:

1) қоғамдық маңызы бар нарықтағы Герфиндаль-Гиршман нарықтық шоғырлану индексінің 
мəні жоғары шоғырланған нарық өлшемшартына сəйкес келеді;

2) талданатын уақыт кезеңі ішінде қоғамдық маңызы бар нарықта кемінде 35 % жиынтық 
үлеспен жаңа субъектілер пайда болған жоқ;

3) талданатын уақыт кезеңі ішінде қоғамдық маңызы бар нарықта талданатын қоғамдық 
маңызы бар тауарға өзара алмастырылатын тауар (лар) пайда болған жоқ.

Егер қоғамдық маңызы бар нарық көрсеткіштері осы тармақта көрсетілген өлшемшарттарға 
сəйкес келмесе, уəкілетті органның ведомствосы осы қоғамдық маңызы бар нарықта бағаларды 
мемлекеттік реттеуді сақтаудың орынсыздығы туралы қорытынды қалыптастырады жəне 
талдау аяқталады.

Егер қоғамдық маңызы бар нарықтың көрсеткіштері осы тармақта көрсетілген өлшем-
шарттарға сəйкес келсе, уəкілетті органның ведомствосы қоғамдық маңызы бар нарықтың 
Əдістеменің 8-тармағына сəйкес қоғамдық маңызы бар нарықтарға жатқызу белгілеріне сəйкес 
келуіне бағалау жүргізеді.

8. Қоғамдық маңызы бар нарықтың қоғамдық маңызы бар нарықтарға жатқызу белгілеріне 
сəйкес келуін бағалау оның көрсеткіштерін мынадай:

қоғамдық маңызы бар нарықтағы бағалардың инфляцияға жəне базалық салалардың 
бəсекеге қабілеттілігіне мультипликативті əсер етуі өлшемшартымен салыстыру арқылы 
жүргізіледі.

Егер қоғамдық маңызы бар нарық көрсеткіштері осы тармақта көрсетілген өлшемшартқа 
сəйкес келмесе, уəкілетті органның ведомствосы осы қоғамдық маңызы бар нарықта бағаларды 
мемлекеттік реттеуді сақтаудың орынсыздығы туралы қорытынды қалыптастырады жəне 
талдау аяқталады.

Егер қоғамдық маңызы бар нарықтың көрсеткіштері осы тармақта көрсетілген өлшемшартқа 
сəйкес келсе, уəкілетті органның ведомствосы Əдістеменің 9-тармағына сəйкес қоғамдық 
маңызы бар нарыққа жаңа субъектілердің кіру тосқауылдарына бағалау жүргізеді.

9. Егер қоғамдық маңызы бар нарықта Талдау əдістемесіне сəйкес белгіленген 
географиялық шекаралар шегінде, соңғы үш жыл ішінде бір нарық субъектісінің не Тұлғалар 
тобының үстем үлесі 90 немесе одан да көп пайызды құраса, тосқауылдар елеулі жəне 
еңсерілмейтін тосқауылдар деп есептеледі.

Егер қоғамдық маңызы бар нарықта Талдау əдістемесіне сəйкес белгіленген географиялық 
шекаралар шегінде, соңғы үш жылда бір нарық субъектісінің не Тұлғалар тобының үстем үлесі 
90 пайыздан азды құраса, онда қоғамдық маңызы бар нарыққа кіру тосқауылдарын бағалау 
Əдістемеге 1-қосымшаға сəйкес талданатын тауар немесе қоғамдық маңызы бар нарыққа жаңа 
субъектілердің кіру тосқауылдарын бағалау нысанына сəйкес тосқауылдарды (экономикалық, 
технологиялық жəне əкімшілік) талдау қорытындысы бойынша балмен жүзеге асырылады.

Қоғамдық маңызы бар нарыққа кіру тосқауылдарын қорытынды бағалау тосқауылдар бойын-
ша балдарды қосумен алынады. Бұл ретте, егер балл сомасы 1,8-3,0 балл аралығында болса, 
онда қоғамдық маңызы бар нарықта жаңа нарық субъектілерінің кіруінің елеулі тосқауылдары 
бар, егер 1,8 балдан аз болса – онда тосқауылдар еңсеріледі не олар жоқ.

Егер бағалау қорытындысы бойынша қоғамдық маңызы бар нарыққа кіру тосқауылдары 
еңсерілетін болса не жоқ болса, уəкілетті органның ведомствосы осы қоғамдық маңызы 
бар нарықта бағаларды мемлекеттік реттеуді сақтаудың орынсыздығы туралы қорытынды 
қалыптастырады.

Егер бағалау қорытындысы бойынша қоғамдық маңызы бар нарыққа кіру тосқауылдары 
елеулі жəне еңсерілмейтін болса, уəкілетті органның ведомствосы осы қоғамдық маңызы 
бар нарықта бағаларды мемлекеттік реттеуді сақтаудың орындылығы туралы қорытынды 
қалыптастырады.

3-тарау. Талданатын нарықты қоғамдық маңызы бар нарықтарға жатқызудың 
орындылығы туралы ұсынысты қалыптастыру мақсатындағы талдау

10. Уəкілетті орган ведомствосы мемлекеттік органдардан, қоғамдық маңызы бар 
нарықтар немесе тауар нарықтары субъектілерінен, тұтынушылардан (бұдан əрі – Өтініш 
иесі) келіп түскен өтініштер негізінде талданатын нарықты қоғамдық маңызы бар нарықтарға 
жатқызудың орындылығы туралы ұсынысты қалыптастыру мақсатындағы талдауды Əдістемеге 
2-қосымшаға сəйкес жүргізеді.

11. Талданатын нарықты қоғамдық маңызы бар нарықтарға жатқызудың орындылығы тура-
лы ұсынысты қалыптастыру мақсатындағы талдау мынадай кезеңдерден тұрады:

1) Талдау əдістемесіне жəне Əдістеменің 12-тармағына сəйкес талданатын нарықтағы 
бəсекелес ортаның жай-күйін бағалау;

2) Əдістеменің 13-тармағына сəйкес қоғамдық маңызы бар нарықтардың белгілеріне тал-
данатын нарықтың сəйкестігін бағалау;

3) Əдістеменің 14-тармағына сəйкес жаңа субъектілердің талданатын нарығына кіруінің 
тосқауылдарын бағалау;

4) Əдістеменің 15, 16, 17, 18 жəне 19-тармақтарына сəйкес талданатын нарық тауарларына 
(жұмыстарына, көрсетілетін қызметтеріне) бағалық реттеуді енгізуден түсетін тұтынушылардың 
таза пайдасын айқындау.

12. Талданатын нарықтағы бəсекелес ортаның жай-күйін бағалау Талдау əдістемесіне 
сəйкес айқындалған оның көрсеткіштерін мынадай өлшемшарттармен салыстыру арқылы 
жүргізіледі:

1) талданатын тауар бойынша Лернер индексі қаралатын уақыт кезеңі ішінде 0,8-ден 
жоғары;

2) талданатын тауар нарығында Герфиндаль-Гиршман нарықтық шоғырлану индексінің 
мəні жоғары шоғырландырылған нарық өлшемшартына сəйкес келеді.

Егер талданатын нарық көрсеткіштері осы тармақта көрсетілген өлшемшарттарға сəйкес 
келмейтін болса, уəкілетті орган ведомствосы талданатын нарықты қоғамдық маңызы бар 
нарықтарға жатқызудың орындылығы туралы қорытынды қалыптастырады жəне талдау 
аяқталады. 

Егер талданатын нарық көрсеткіштері осы тармақта көрсетілген өлшемшарттарға сəйкес 
келсе, уəкілетті орган ведомствосы талданатын нарықтың қоғамдық маңызы бар нарықтардың 
белгілеріне сəйкестігіне бағалауды Əдістеменің 13-тармағына сəйкес жүргізеді. 

13. Талданатын нарықтың қоғамдық маңызы бар нарықтардың белгілеріне сəйкестігін 
бағалау оның көрсеткіштерін мынадай өлшемшарттармен салыстыру арқылы жүргізіледі:

1) талданатын нарықтағы бағалау инфляцияға жəне базалық салалардың бəсекеге 
қабілеттілігіне мультипликативтік əсер етеді;

2) талданатын тауарға жылдық сұраныс Əдістемеге 3-қосымшаға сəйкес қоғамдық 
маңызы бар нарықтардың жекелеген белгілерінің есептеріне сəйкес Қазақстан Республикасы 
экономикасының даму қарқынының жылдар бойынша плюс-минус 0 – 5% -дан аспайтын 
ауытқуларымен тұрақты болып табылады;

3) нарық субъектісінде (субъектілерінде) талданатын тауар бағасының жыл сайынғы өсуі 
Əдістемеге 3-қосымшаға сəйкес қоғамдық маңызы бар нарықтардың жекелеген белгілерін 
есептеулерге сəйкес Қазақстан Республикасы бойынша қалыптасқан тұтынушылық бағалар 
индексінен 10%-ға асып түседі; 

4) Əдістемеге 3-қосымшаға сəйкес қоғамдық маңызы бар нарықтардың жекелеген белгілерін 
есептеуге сəйкес талданатын тауардың талданатын уақыт кезеңі ішінде баға бойынша 
сұраныстың икемділігі бірліктен төмен;

Егер талданатын нарық көрсеткіштері осы тармақтың 1) тармақшасына не осы тармақтың 
2), 3) жəне 4) тармақшаларында көрсетілген екі немесе одан көп өлшемшарттарға сəйкес кел-
месе, уəкілетті органның ведомствосы талданатын нарықты қоғамдық маңызы бар нарықтарға 
жатқызудың орынсыздығы туралы қорытынды қалыптастырады жəне талдау аяқталады. 

Егер талданатын нарық көрсеткіштері осы тармақтың 1) тармақшасына жəне осы тармақтың 
2), 3) жəне 4) тармақшаларында көрсетілген кемінде екі өлшемшартқа сəйкес келсе, уəкілетті 
орган ведомствосы Əдістеменің 14-тармағына сəйкес жаңа субъектілердің талданатын нарыққа 
кіру тосқауылдарына бағалау жүргізеді. 

14. Егер талданатын тауар нарығында Талдау əдістемесіне сəйкес белгіленген геогра-
фиялық шекаралар шегінде, соңғы үш жыл ішінде нарықтың бір субъектісінің не Адамдар 
тобының үстем үлесі 90 жəне одан көп пайызды құраса, тосқауылдар елеулі жəне еңсерілмейтін 
тосқауылдар болып есептеледі. 

Егер талданатын тауар нарығында Талдау əдістемесіне сəйкес белгіленген географиялық 
шекаралар шегінде, соңғы үш жыл ішінде нарықтың бір субъектісінің не Адамдар тобының 
үстем үлесі 90 пайыздан кем болса, онда талданатын нарыққа кіру тосқауылдарын бағалау 
тосқауылдарды (экономикалық, технологиялық жəне əкімшілік) талдау қорытындысы бойынша 
Əдістемеге 1-қосымшаға сəйкес балмен жүзеге асырылады. 

Талданатын нарыққа кіру тосқауылдарын қорытынды бағалау тосқауылдар бойынша 
балдарды қосумен алынады. Бұл ретте, егер балдар сомасы 1.8-3.0 балл аралығында болса, 
онда талданатын нарықта жаңа нарық субъектілерінің кіруіне елеулі тосқауылдар бар, егер 
1,8 балдан аз болса – онда тосқауылдар еңсеріледі болады не олар жоқ.

Егер бағалау қорытындысы бойынша талданатын нарыққа кіру тосқауылдары еңсерілетін 
болса не жоқ болса, уəкілетті орган ведомствосы талданатын нарықты қоғамдық маңызы 
бар нарықтарға жатқызудың орынсыздығы туралы қорытынды қалыптастырады жəне тал-
дау аяқталады. 

Егер бағалау қорытындысы бойынша талданатын нарыққа кіру тосқауылдары елеулі 
жəне еңсерілмейтін болса, уəкілетті орган ведомствосы Əдістеменің 15, 16, 17, 18 жəне 
19-тармақтарына сəйкес талданатын нарықтағы тауарларға (жұмыстарға, көрсетілетін қызмет-
терге) баға реттеуді енгізуден түсетін тұтынушылардың таза пайдасын айқындауды жүргізеді. 

15. Тұтынушылардың талданатын нарықтағы тауарларға (жұмыстарға, көрсетілетін 
қызметтерге) баға реттеуді енгізуден алатын таза пайдасын айқындау тұтынушылардың тал-
данатын нарықтағы тауардың (жұмыстың, көрсетілетін қызметтің) бағаларын төмендетуден 
немесе тіркеуден алатын пайдасын Əдістеменің 19-тармағына сəйкес формула бойынша 
талданатын нарықтағы тауарға (жұмысқа, көрсетілетін қызметке) мемлекеттік баға реттеуді 
енгізуден келетін субъектілердің шығасыларымен (тікелей жəне жанама) жəне ел бюджетінің 
шығындарымен салыстыру арқылы жүзеге асырылады.

16. Тұтынушылардың пайдасын есептеу баға реттеу енгізілетін, олар сатып алатын талда-
натын тауар құнының ықтимал төмендеуін бағалау арқылы жүргізіледі. Ол мынадай формула 
бойынша жүзеге асырылады:

Тп = ],
мұнда: 
Тп – тұтынушылардың баға реттеуді енгізуден талдаудың белгіленген уақыт кезеңінің ор-

таша есеппен бір жылы ішінде алған пайдасы, мың теңге;
Pi факт – і-інші нарық субъектісінде талданатын тауар бірлігін өткізудің талдаудың уақыт 

кезеңі ішінде қалыптасқан орташа жылдық бағасы (көтерме немесе бөлшек), теңге;
Рірет – і-інші нарық субъектісі үшін талданатын тауар бірлі гінің Қазақстан Республикасы 

Ұлттық экономика министрінің 2017 жылғы 1 ақпандағы № 36 бұйрығымен (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14778 болып тіркелген) бекітілген Қоғамдық 
маңызы бар нарықтарда баға белгілеу қағидаларының 21-тармағына сəйкес айқындалатын 
бағасы, теңге; 

Vi факт – і-інші субъектінің тиісті тауар нарығында талданатын тауарды талданатын кезең 
нəтижелері бойынша қалыптасқан өткізу көлемі, мың бірлік; 

n – қоғамдық маңызы бар нарықтарға жатқызу тұрғысынан талданатын тауар нарығы 
субъектілерінің саны.

17. Субъектілердің реттеуді енгізуден болатын тікелей шығасыларын ақшалай мəнде 
есептеу мына формула бойынша жүзеге асырылады:

Зрет тік = ,
мұнда: 
Зрет тік – субъектінің реттеуді енгізуден болатын тікелей шығысылары, теңге;
АСі– і-інші субъект уəкілетті орган ведомствосына талап етілетін ақпаратты қалыптастыру 

жəне ұсыну үшін жылына жұмсайтын адам-сағат саны; 
Жі– функцияларына уəкілетті орган ведомствосымен өзара іс-қимыл жасау кіретін і-інші 

субъект қызметкерлерінің бір сағаттағы жалақысы.
Қызметкердің бір сағаттағы жалақысы (бұдан əрі – Жі) мына формула бойынша есептеледі:

Жі = Жіорт/Аі,
мұнда:
Аі – i-інші субъектінің бір айдағы адам-сағат саны;
Жіорт – і-інші субъектінің уəкілетті орган ведомствосына реттеу нормаларына сəйкес та-

лап етілетін ақпаратты қалыптастыруға жəне ұсынуға тартылған қызметкерлерінің орташа 
айлық жалақысы.

Егер субъектілер қызметкерлерге орташа айлық жалақы бермеген жағдайда, есептеу үшін 
статистика саласындағы уəкілетті органның деректерінен талданатын субъектілер жұмыс 
істейтін салада қалыптасқан орташа жалақы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 2015 
жылғы 23 қарашадағы Еңбек кодексінің 68-бабына сəйкес есептелетін жұмыс уақытының ор-
таша айлық ұзақтығы пайдаланылады. 

Субъектілердің реттеуді енгізуден болатын жанама шығасылары бағаны төмендетуден 
жіберіп алынған пайданы жəне жіберіп алынған инвестицияларды қамтиды (реттеу болмаған 
кезде субъектілер рентабелділіктің ағымдағы деңгейін қамтамасыз етуді жəне өз пайдасының 
бір бөлігін дамытуға инвестициялауды жалғастыра алады). Уəкілетті орган ведомствосы əрбір 
субъект бойынша жанама шығасыларды тұтынушылардың ұтысынан нақты рентабелділік 
мөлшерінде жіберіп алынған рентабелділік жəне тауарды өткізу көлемінің (жалпы түсім) 6% 
мөлшерінде жіберіп алынған инвестициялардың сомасы ретінде жеке айқындайды.

Зрет жанама = ,
мұнда:
Зрет жанама – субъектінің реттеуді енгізуден болатын жанама шығасылары;
Rіфакт – і-інші субъектіде талданып отырған кезеңде (бір жыл) қалыптасқан рентабелділіктің 

нақты деңгейі;
Viқ – і-інші субъектінің тиісті тауар нарығында талданатын тауарды өткізуінің талданатын 

кезең нəтижелері бойынша қалыптасқан құндық мəндегі көлемі, мың теңге. 
18. Реттеуді енгізу кезінде талданатын субъектінің (субъектілердің) тауары бағасын 

төмендетуге байланысты корпоративтік табыс салығының толық алынбаған сомасының 
салдарынан елдің республикалық бюджетінің шығындарын есептеу мына формула бойын-
ша жүргізіледі:

Рбш= [(Pi факт – Piрет ) *Viқ - Зi рет тік]*КТС,
мұнда:
Рбш – Республикалық бюджеттің шығындары, мың теңге;
Viқ – і-інші субъектінің тиісті тауар нарығында талданатын тауарды өткізуінің талданатын 

кезең нəтижелері бойынша қалыптасқан өткізу көлемі, мың теңге; 
КТС – Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сəйкес корпоративтік табыс 

салығының мөлшерлемесі.
Егер уəкілетті орган ведомствосы баға реттеуді енгізу кезінде бағаны төмендету 

болжанбаған (бағаны ағымдағы деңгейінде тіркеу) жағдайда, онда осы көрсеткішке есептеу 
жүргізілмейді.

19. Тұтынушылардың баға реттеуді енгізуден болатын таза пайдасы (бұдан əрі – ТП) мына 
формула бойынша есептеледі:

ТП = Тп - (З рет тік + З рет жанама + Рбш)
Егер ТП нөлден кем немесе нөлге тең болса, онда уəкілетті орган ведомствосы талдана-

тын нарықты қоғамдық маңызы бар нарықтарға жатқызудың орынсыздығы туралы қорытынды 
қалыптастырады.

Егер ТП нөлден жоғары болса, уəкілетті орган ведомствосы талданатын нарықты қоғамдық 
маңызы бар нарықтарға жатқызудың орындылығы туралы қорытынды қалыптастырады. 

4-тарау. Талдау нəтижелерін рəсімдеу
20. Талдау нəтижелері бойынша уəкілетті орган ведомствосы:
1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес белгіленген бағаларды мемлекеттік 

реттеудің қолданылу мерзімдері аяқталған соң, Кодекстің 124-5 бабының 1-тармағында 
айқындалған қоғамдық маңызы бар нарық субъектілері тауарларының (жұмыстарының, 
көрсететін қызметтерінің) бағаларын мемлекеттік реттеудің орындылығы/орынсыздығы туралы;

2) талданатын нарықты коғамдық маңызы бар нарықтарға жатқызудың жəне тауарлардың 
(жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) бағаларын мемлекеттік реттеуді енгізудің 
орындылығы/орынсыздығы туралы қорытынды қалыптастырады.

Қорытынды уəкілетті орган ведомствосының интернет-ресурсында орналастырылады 
жəне оған уəкілетті орган ведомствосының басшысы қол қойғаннан кейін 5 жұмыс күнінен 
кешіктірілмей Өтінім берушіге (Өтініш берілген жағдайда) жіберіледі. 

Қоғамдық маңызы бар нарық субъектілері тауарларының (жұмыстарының, көрсететін 
қызметтерінің) бағаларын мемлекеттік реттеудің сақталуының орындылығы туралы немесе 
талданатын нарықты қоғамдық маңызы бар нарықтарға жатқызудың орындылығы туралы 
қорытынды қалыптасқан жағдайда, ол интернет-ресурста орналастырылғаннан кейін 5 жұмыс 
күнінен кешіктірілмей Қазақстан Республикасының Үкіметіне:

(Соңы 21-бетте) 
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1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес белгіленген бағаларды мемлекеттік 
реттеудің қолданылу мерзімдері аяқталған соң, Кодекстің 124-5 бабының 1-тармағында 
айқындалған қоғамдық маңызы бар нарық субъектілері тауарларының (жұмыстарының, 
көрсететін қызметтерінің) бағаларын мемлекеттік реттеудің орындылығы/орынсыздығы туралы;

2) талданатын нарықты коғамдық маңызы бар нарықтарға жатқызудың жəне тауарлардың 
(жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) бағаларын мемлекеттік реттеуді енгізудің 
орындылығы туралы ұсыныс енгізіледі.

Қоғамдық маңызы бар нарықтарды талдау əдістемесіне 1-қосымша
Нысан

Жаңа субъектілердің талданатын тауар нарығына немесе
қоғамдық маңызы бар нарыққа кіру/шығу тосқауылдарын бағалау

Талданатын тауар ________________
Нарықтың сипаттамасы – көтерме немесе бөлшек __________

Шектеулерді балмен бағалау: бар – 0,2 балл, жоқ – 0 балл

Жолдар Шектеулер Балдар 
саны

1 Осы салымдарды өтеу мерзімі 5 жылдан көп болған кезде бастапқы 
күрделі салымдарды жүзеге асыру қажеттігі.

 

2 Нарықтан шыққан кезде жабылуы мүмкін емес қайтарылмайтын 
шығындарды жүзеге асыру қажеттігі.

 

3 Нарық инфрақұрылымының дамығандығының дəрежесі (көліктік шек-
теулер, сервистік, ақпараттық, консалтингтік, лизингтік қызметтерге 
қолжетімділікті шектеу).

 

4 Жаңа субъектілердің ұсыныстары шектеулі жəне талданатын нарықта 
жұмыс істейтін нарық субъектілері арасында бөлінген ресурстарға қол 
жеткізуінің күрделілігі.

 

5 Талданатын нарықта жұмыс істейтін субъектілердің өнімнің бір бірлігіне 
жұмсалатын шығындар, талданатын Тауардың тауарларына сұраныс, 
тұтынушылармен ұзақ мерзімді шарттардың болуы бойынша жаңа 
субъектілердің алдындағы артықшылықтары.

 

6 Тауар нарығында жұмыс істейтін субъектілердің технологиялық 
артықшылығын білдіретін технологиялық шектеулер.

7 Жаңа субъектілердің талданатын нарыққа кіруі үшін техникалық-
технологиялық шектеулердің болуы (еркін радиожиіліктердің болмауы, 
технологиялық тізбектердің тұйықтығы, теміржолдардың болуы). 

 

8 Жаңа субъектілер үшін мұндай өндіріс көлеміне қол жеткізгенге дейін 
өнімнің бір бірлігіне жұмсайтын аса жоғары шығындардың болуына бай-
ланысты (өндіріс ауқымының əсері) өндірістің экономикалық тұрғыдан 
өзін ақтайтын ең кіші көлемін жасау қажеттігі. 

 

9 Талданатын нарықта сатылас ықпалдасқан субъектілердің болуы.  
10 Аралас нарықтарда үлестес субъектілердің болуы.
11 Талданатын нарықта реттеуші шектеулердің болуы (реттелетін 

бағалар, ұсынымды немесе міндетті стандарттар, қызметтің жекелеген 
түрлерін лицензиялау, талданатын Тауарды əкелу-əкетуді шектеулер).

 

12 Мемлекеттік органдардың талданатын нарықта жұмыс істейтін 
субъектiлер үшін бəсекелестерге қатысты артықшылық жағдайға 
қоятын жеңiлдiктер немесе басқа да артықшылықтар беруі. 

 

13 Талданатын нарық субъектілерінің ағымдағы шаруашылық қызметін 
жүзеге асыруын реттеу (белгіленген қағидаларды бұзғаны үшін санк-
циялар, қабылданатын шешімдерді бақылаушы ұйымдармен келісу, 
субъектілер қызметінің көлемі бойынша сандық шектеулер).

 

14 Экологиялық шектеулерді белгілеу (2007 жылғы 9 қаңтардағы 
Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексінде қамтылған, 
қоршаған ортаға жəне халықтың денсаулығына терiс əсер ететін 
шаруашылық жəне өзге де қызметтi шектеу жəне оларға тыйым салу).

 

15 Табиғи монополия қызметтеріне қолжетімділік алумен технологиялық 
тұрғыдан үздіксіз байланысты талданатын Тауарды өндіру.
Тосқауылдардың бойынша жиынтық баға (тосқауыл түрлері бойын-
ша қорытынды бағалардың сомасы – экономикалық, технологиялық, 
əкімшілік тосқауылдар жəне жаңа субъектілердің талданатын нарыққа 
кіруін өзге де шектеулер).

Ескертпе:
Егер балдардың сомасы 1.8-3.0 балл аралығында болатын болса, онда талданатын тауар 

нарығында жаңа нарық субъектілерінің кіруіне тосқауыл бар, егер 1,8 балдан төмен болса – 
онда тосқауылдар не еңсеріледі не олар жоқ.

Қоғамдық маңызы бар нарықтарды талдау əдістемесіне 2-қосымша
Нысан

Нарықты қоғамдық маңызы бар нарыққа жатқызуға талдау
жүргізуге арналған өтініш

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика
министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу, 

бəсекелестікті жəне тұтынушылардың құқықтарын 
қорғау комитетінің төрағасы/ Қазақстан 

Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 
Табиғи монополияларды реттеу, бəсекелестікті 

жəне тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті
___________________________________бойынша

                (облыс атауы)
                    департаментінің басшысы

___________________________________________ 
Тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда)

Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің 124-6-бабының 1-тармақшасын іске асы-
ру мақсатында________________________________________________________________

  (жеке тұлғаның / заңды тұлғаның / мемлекеттік органның толық атауы)
________________________________________________________________________
  (заңды мекенжайы, нақты мекенжайы, телефон, электонды поштаның мекенжайы)
________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________негізінде
    (осының негізінде тауар нарығын қоғамдық маңызы бар нарықтарға 
          жатқызу ұсынылатын себептердің барлық тізбесі келтіріледі
________________________________________________________________________
 (тауар нарығының/қоғамдық маңызы бар нарықтың, нарық субъектілерінің атауы, 
             лауазымды адамдардың тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда), 
                                 нарық субъектілерінің орналасқан жері)

Тауар нарығын қоғамдық маңызы бар нарықтарға жатқызу мүмкіндігін қарауды сұрайды.

Хатқа өтінім берушідегі тауар нарығының субъектілері бойынша деректер қоса беріледі 
(қосымша)

Заңды тұлғаның/  қолы тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда)
мемлекеттік органның
басшысы 
(оның өкілі) 
Хаттың күні
Орындаушының тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда)
Орындаушының телефон нөмірі 
Орындаушының электронды поштасының мекенжайы

Нарықты қоғамдық маңызы бар нарыққа жатқызуға талдау жүргізуге өтінішке қосымша
1. Нарық субъектісінің (субъектілерінің) қызметі туралы мəліметтер:
_____________________________________________________________________________
(қоғамдық маңызы бар нарықтарға жатқызуға ұсынылатын тауар нарығы тауарының 

(жұмыстарының, көрсетілетін қызметтерінің) түрі; субъект əрекет ететін нарық түрі (көтерме 
немесе бөлшек); тауардың тұтынушыларға əсері; осы хатты қарау үшін субъект немесе 
мемлекеттік орган тұрғысынан маңызды басқа да мəліметтер)

2. Нарық субъектілері жəне олардың лауазымды адамдары туралы мəліметтер (соңғысы 
– білімі бойынша):

________________________________________________________________________
(нарық субъектілерінің атауы, лауазымды адамдардың тегі, аты, əкесінің аты, 
            олардың сату/сатып алу пункттерінің орналасқан жері)
3. Табиғи монополиялар салаларында басшылықты жүзеге асыратын уəкілетті органға 

өтініш жасауға себеп болған мəн-жайлар (барынша толық):
________________________________________________________________________
(тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өндіру/сату көлемдерінің 
серпіні, соңғы бес жыл ішінде олардың бағаларының серпіні, ол бойынша пайда 
                серпіні жəне өтініш жасаудың басқа да мəн-жайлары) 

4. Заңды тұлға/тұтынушы/нарықтағы бəсекелестік жағдай үшін тауар нарығын қоғамдық 
маңызы бар нарыққа жатқызудан болатын салдарлар:

________________________________________________________________________
(субъектінің бағалық шешімдерді қабылдау кезінде жеделділікті арттыру, есепті матери-

алдарды ұсынуға жұмсалатын уақыт шығындары мен қаражатты азайту, бəсекелестікті да-
мыту, тұтынушыдан тауарларды немесе көрсетілетін қызметтерді сатып алуға жұмсалатын 
шығындарды азайту, басқа да салдарлар)

5. Өтініш берушінің пікірі бойынша осы өтініш бойынша оң шешім қабылдау үшін маңызды 
болып табылатын кез келген қосымша ақпарат

________________________________________________________________________
(талданатын тауарды сату көлемінің қысқаруы, оларды реттеуге негізделген 
бағалардың өсуі, қоғамдық маңызы бар нарықтарда жаңа субъектілердің 
пайда болуы, технологиялық жаңғыртуды тежеу жəне басқалар)

6. Тауар нарығын қоғамдық маңызы бар нарықтарға жатқызудың орындылығын жанама 
немесе тікелей куəландыратын қоса берілетін құжаттардың тізбесі. Құжаттарды ұсыну мүмкін 
болмаған жағдайда – оларды алуға болатын адамды немесе органды көрсетіңіз:

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Қоғамдық маңызы бар нарықтарды талдау əдістемесіне 3-қосымша

Қоғамдық маңызы бар нарықтардың жекелеген белгілерін есептеу

          1. Талданатын нарықтағы баға бойынша сұраныстың икемділігін есептеу

Егер бағаның төмендеуі (артуы) сұраныстың ұлғаюына (азаюына) алып келетін болса, 
онда бұл сұраныс икемді деп есептеледі. Егер бағаның сол немесе өзге жаққа өзгеруі сұраныс 
көлемінің өзгеруіне əкеп соқтырмаса не мұндай өзгеріс маңызды емес болса, онда мұндай 
сұраныс икемді емес деп есептеледі.

Баға бойынша сұраныстың икемділігі (Е) нарықтың шоғырлану деңгейін бағалау 
өлшемшарттарының бірі болып табылады. Егер Е>1 болса, онда сұраныс икемді болып 
есептеледі, бұл нарықтың төмен шоғырланғандығын жəне оны реттеудің қажет емес екендігін 
айғақтайды. Егер E<1 болса, онда сұраныс икемді емес, нарықтың шоғырлануы жоғары жəне 
нарықты реттеу қажеттігі туындайды. 

Бағаның өзгеруіне тұтынушылардың сезімталдық дəрежесі сату көлемінің өзгеруін туды-
ратын, сату көлемінің өзгеруінің бағаның өзгеруіне қатынасын білдіретін сұраныстың бағалық 
икемділік коэффициенті арқылы бағаланады:

мұнда: 

 - тауарды өткізу көлемінің пайыздық өзгеруі;

 - тауар бағасының пайыздық өзгеруі. 
Бұл ретте:

мұнда:

– есепті кезеңдегі тауардың өткізілу көлемі; 

базалық кезеңдегі тауардың өткізілу көлемі;

есепті кезеңдегі тауардың бағасы;

базалық кезеңдегі тауардың бағасы.

Нақты тауар нарығында сұраныстың икемділігін есептеу үшін уəкілетті орган жəне  
көрсеткіштері есептелетін кезеңді айқындайды. Тауар бағасының өзгеруі жиілігіне байланысты 
тоқсан, жартыжылдық, бір жыл есепті кезең болуы мүмкін. 

Төменде келтірілген кестеде икемділікті есептеу үшін қажетті кіріс деректері көрсетілген. 

Субъектінің 
атауы

Тауарды тұтынушыға өткізу құны, 
теңгемен

Тауарды өткізу көлемі, заттай 
мəнінде

1-кезең 2-кезең 1-кезең 2-кезең
А 100 110 102 111
В 95 103 115 123
С 103 112 107 114
Д 98 107 113 110

«А» тауарына сұраныстың икемділігін есептеу үшін уəкілетті органның ведомствосы мы-
надай əрекеттерді жүзеге асырады:

1) 1-кезең жəне 2-кезең үшін «А» тауарын өткізудің жиынтық көлемі есептеледі: = 458 

бірлік, = 437 бірлік;
2) Бір жыл ішіндегі өткізу көлемінің пайыздық өзгеруі былайша есептеледі: 

3) «А» тауары бағасының пайыздық өзгеруін есептеу үшін уəкілетті органның ве-
домствосы «А» тауарын 2015 жəне 2016 жылдары өткізудің орташа өлшемді бағасын 
есептейді. Əрбір субъектінің өткізу көлемінен «А» тауарын өткізудің жиынтық көлеміне 
қосатын үлесіне байланысты əрбір субъект үшін салмақтары есептеледі. Осылайша, 

«А» тауарын өткізудің орташа өлшемді бағасы 2016 жылға = 99 теңгені, 2015 жылға  = 
108 теңгені құрады. Нəтижесінде, орташа өлшемді бағаның пайыздық өзгеруі мынаны құрады: 

4) «А» тауарының бағасы бойынша сұраныстың икемділік коэффициенті былайша 
есептеледі:

Алынған нəтижелерге сүйене отырып, «А» тауары сұраныстың төмен бағалық икемділігімен 
сипатталады, бұл тауар нарығын реттеуді енгізу өлшемшарттарының бірі болып табылады. 

Баға бойынша сұраныстың икемділігін есептеу мақсатында уəкілетті орган талданатын 
тауар нарығы субъектілеріне төменде келтірілген нысанды жібереді. 

Толтыруға арналған нысан:

№ 
№

Субъектінің 
атауы

Тауарды өткізу құны, теңгемен Тауарды өткізу көлемі, заттай мəнде
1-кезең 2-кезең n кезең 1-кезең 2-кезең n кезең

1        
2        

2. Талданатын тауар бағаларының индексін есептеу
Талданатын тауар бағаларының индексін есептеу үшін Ласпейрес индексін пайдалану 

ұсынылады. Бұл индекс базистік кезеңде өткізілген талданатын тауар бағаларының қалай 
өзгергендігін көрсетеді. Индексті есептеу кезінде өткен кезеңде өткізілген өнімнің құны, бірақ 
ағымдағы кезеңнің бағаларымен, осындай тауардың санына қатысты, бірақ өткен кезең 
бағасымен салыстырылады. Ласпейрес индексін есептеуге арналған формула: 

,
мұнда:
p1 – есепті кезеңнің бағалары; 
p0 – базистік кезеңнің бағалары;
q0 – базистік кезеңде өткізілген тауарлардың саны.
 
3. Талданатын тауардың өткізілу көлемінің өсу қарқының есептеу

I = (Q1 - Qо)/ Q0* 100%, 
мұнда:
Q1 – талданатын тауардың ағымдағы кезеңдегі (талданатын кезең соңында) сатылу 

көлемі, заттай мəнде;
Q0 – талданатын тауардың алдыңғы (базалық) кезеңдегі (талданатын кезеңнің басталуы) 

сатылу көлемі, заттай мəнде.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 12 қаң-
тарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16215 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 29 желтоқсан            №442            Астана қаласы

Қаржы нарықтарындағы экономикалық шоғырлануды 
бағалау әдістемесін бекіту туралы

2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің 90-6-бабының 
17) тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Қаржы нарықтарындағы экономикалық шоғырлануды бағалау 
əдістемесі 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 қағаз жəне электронды түрдегі көшірмесін қазақ 
жəне орыс тілдерінде ресми жариялауға мерзімді баспасөз басылымдарына, сондай-ақ 
ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасы 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 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 мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

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

4. Осы бұйрық 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі жəне ресми 
жариялануға тиіс.

Қазақстан Республикасының Ұлттық
экономика министрі Т.СҮЛЕЙМЕНОВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
Төрағасы __________________ Д.Ақышев
2017жылғы ____ __________ 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2017 жылғы 29 желтоқсандағы №442 бұйрығымен бекітілді

Қаржы нарықтарындағы экономикалық шоғырлануды бағалау əдістемесі 
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Қаржы нарықтарындағы экономикалық шоғырлануды бағалау əдістемесі (бұдан 
əрі – Əдістеме) 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің 
(бұдан əрі – Кодекс) 90-6-бабының 17) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне экономикалық 
шоғырлануға келісім беру туралы өтінішхаттарды немесе жасалған экономикалық шоғырлану 
туралы хабарламаларды қарау кезінде қолданылады. 

2. Əдістеме бəсекелестікті қорғау жəне монополистік қызметті шектеу саласындағы 
басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік орган ведомствосының (бұдан əрі - ведомство) 
қаржы нарықтарындағы экономикалық шоғырлануды бағалау тетігін айқындайды.

2-тарау. Негізгі ұғымдар
3. Əдістемеде мынадай ұғымдар қолданылады:
1) қаржы нарықтарындағы экономикалық шоғырлануға келісім беру – ведомствоның 

Кодекстің 201-бабы 1-тармағының 1) - 3) тармақшаларында көзделген мəмілелерді жүзеге 
асыруға келісімі;

2) қаржы нарықтарындағы экономикалық шоғырлануға тыйым салу – ведомствоның 
Кодекстің 201-бабы 1-тармағының 1) - 3) тармақшаларында көзделген мəмілелерді жүзеге 
асыруға тыйым салуы;

3) өнім берушілер – қаржы қызметтерін көрсету бойынша кəсіпкерлік қызметті жүзеге 
асыратын нарық субъектілері;

4) қаржылық көрсетілетін қызметтер – сақтандыру нарығына, бағалы қағаздар нарығына 
қатысушылардың, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының қызметі, банк қызметі, «Қаржы 
нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау жəне қадағалау туралы» Қазақстан 
Республикасының 2003 жылғы 4 шілдедегі Заңына (бұдан əрі – Заң)сəйкес алынған лицен-
зиялар негізінде жүзеге асырылатын банк операцияларының жекелеген түрлерін жүргізу 
жөніндегі ұйымдардың қызметі;

5) нұсқама - ведомствоның Кодекстің 201-бабы 1-тармағының 4) жəне 5) тармақшаларында 
көзделген мəмілелерді жою қажеттілігі туралы шешім шығаруы;

6) өтiнiш берушi – қаржы нарықтарындағы экономикалық шоғырлануға келiсiм беру ту-
ралы өтiнiшхат немесе қаржы нарықтарында жасалған экономикалық шоғырлану туралы 
хабарлама берген тұлға;

7) экономикалық шоғырлануға қатысушы – қаржы нарықтарында экономикалық шоғырлану 
жасаған немесе жасауға ниет білдірген жеке немесе заңды тұлға.

Əдістемеде пайдаланылатын өзге ұғымдар мен терминдер Кодексте жəне Заңда, сондай-
ақ Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу саласындағы басқа да заңнамалық 
актілерде айқындалған.

3-тарау. Қаржы нарықтарындағы экономикалық шоғырлануға бағалау жүргізудің 
негіздері мен кезеңдері

4. Қаржы нарықтарындағы экономикалық шоғырлануға бағалау жүргізу негіздері 
ведомствоға:

1) Əдістемеге 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша өтініш беруші ұсынған қаржы 
нарықтарындағы экономикалық шоғырлануға келісім беру туралы өтінішхаттың (бұдан əрі 
– өтінішхат);

2) Əдістемеге 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша өтініш беруші ұсынған Кодекстің 201-
бабы 1-тармағының 4) жəне 5) тармақшаларында көзделген қаржы нарықтарында жасалған 
экономикалық шоғырлану туралы хабарламаның (бұдан əрі – хабарлама) келіп түсуі болып 
табылады.

5. Өтінішхатты қарау кезінде ведомствоның күнтізбелік қырық күн ішінде (Кодекстің 
205-бабының 3 жəне 5-тармақтарына сəйкес мерзімдерді тоқтата тұру құқығымен) қаржы 
нарықтарындағы экономикалық шоғырлануға бағалау жүргізуі мынандай кезеңдерді қамтиды:

1) Кодекстің 204-бабында көзделген өтінішхатқа қоса берілетін құжаттар мен мəліметтердің 
толықтығы мен анықтығын тексеру;

2) егер мəмілеге қатысушы адамдар (тұлғалар тобы) ұқсас немесе өзара алмастырылатын 
қаржылық қызметтерді өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асырған жəне (немесе) бəсекелестікті 
шектеу белгілері болған жағдайда, қаржы нарықтарында экономикалық шоғырлануды жасау 
кезінде қаржы ұйымдарына қатысты бəсекелестіктің жай-күйіне талдау жүргізу;

3) бəсекелестiктi шектеу белгілері анықталған кезде, оның ішінде қаржы нарықтарында 
үстем жағдайдың пайда болуы немесе күшеюі кезінде қаржы нарығында бəсекелестікті шек-
теу көрсеткiштерiн есептеу;

4) ведомствоның қаржы нарықтарындағы экономикалық шоғырлануды бағалау нəтижелерi 
бойынша шешiм қабылдауы.

Бұл ретте экономикалық шоғырлануды жүзеге асыру кезінде қаржылық тұрақтылық жəне 
қаржылық қызметтер тұтынушыларының құқықтарын қорғаумен байланысты мəмілелер жасау 
бəсекелестікті шектеу болып табылмайды.

6. Монополияға қарсы органға қаржы нарықтарында жасалған экономикалық шоғырлану 
туралы хабарлама келіп түскеннен кейін күнтізбелік отыз күн ішінде ведомствоның хабарла-
маны қарау барысында қаржы нарықтарындағы экономикалық шоғырлануға бағалау жүргізуі 
мынадай кезеңдерді қамтиды:

1) Кодекстің 207-бабында көзделген хабарламаға қоса берілетін құжаттардың жəне 
мəліметтердің толықтығы мен анықтығын тексеру;

2) қаржы нарықтарында экономикалық шоғырланудың жасалғанын растайтын шартты 
немесе өзге де құжатты қарау;

3) экономикалық шоғырлануды бəсекелестiктi, оның iшiнде қаржы нарықтарында үстем 
жағдайдың пайда болуы немесе күшеюi арқылы шектеу тұрғысынан қарау;

4) ведомствоның Кодекстің 209-бабына сəйкес шешiм қабылдауы.
7. Қаржы нарықтарындағы экономикалық шоғырлануды бағалау кезінде ақпарат ретінде 

қажеттілігіне қарай:
1) қаржы нарықтарындағы экономикалық шоғырлануға қатысушылардан;
2) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен (бұдан əрі – ҚР ҰБ);
3) мемлекеттiк статистикалық қызмет саласындағы басшылықты жүзеге асыратын мемле-

кеттiк органнан алынған мəліметтер пайдаланылады. 
4-тарау. Қаржы нарықтарындағы экономикалық шоғырлануды жасау кезінде қаржы 

ұйымдарына қатысты бəсекелестіктің жай-күйіне талдау жүргізу
8. Егер мəмілеге қатысушы адамдар (тұлғалар тобы) көрсететін қаржылық қызметтері 

ішінде ұқсас немесе өзара алмастырылатын қаржылық қызметтер болмаған, сондай-ақ 
бəсекелестікті шектеу белгілері болмаған жағдайда, ведомствоның басшысы немесе оны ал-
мастыратын тұлға қаржы нарықтарындағы экономикалық шоғырлануға келісім беру туралы 
шешім қабылдайды жəне осындай шешім қабылданған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде 
өтініш берушіге жəне ҚР ҰБ жібереді. 

9. Егер мəмілеге қатысушы адамдар (тұлғалар тобы) ұқсас немесе өзара алмастырылатын 
қаржылық қызметтерді өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асырған жəне (немесе) бəсекелестікті 
шектеу белгілері болған жағдайда, ведомство Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрінің 2017 жылғы 27 ақпандағы № 85 бұйрығымен бекітілген, Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14927 болып тіркелген Қаржы ұйымдарына қатысты 
бəсекелестіктің жай-күйіне талдау жүргізу жөніндегі əдістемеге (бұдан əрі – № 85 Əдістеме) 
сəйкес қаржы ұйымдарына қатысты бəсекелестіктің жай-күйіне талдау жүргізеді.

10. Егер қаржы ұйымдарына қатысты бəсекелестіктің жай-күйін талдау нəтижелері бойынша 
тиісті қаржылық қызметтер нарығындағы үлестің көп бөлігі тиесілі ең көбі екі қаржы ұйымының 
жиынтық үлесі елу пайыздан аз болса, сондай-ақ бəсекелестікті шектеу белгілері болмаса, 
онда ведомство қаржы нарықтарында экономикалық шоғырлануды жасауға келісім береді.

11. Егер қаржы ұйымдарына қатысты бəсекелестіктің жай-күйін талдау нəтижелері бойынша 
қаржы нарығындағы экономикалық шоғырлануға қатысушылардың жиынтық үлесі:

тиісті қаржылық қызметтер нарығындағы үлестің көп бөлігі тиесілі ең көбі екі қаржы 
ұйымында елу жəне одан көп пайыз;

тиісті қаржылық қызметтер нарығындағы үлестің көп бөлігі тиесілі ең көбі үш қаржы 
ұйымында жетпіс немесе одан көп пайыз болса,

ведомство № 85 Əдістемеге сəйкес экономикалық шоғырлануды жасау кезінде бəсекелес-
тіктің жай-күйі көрсеткіштеріне есептеу жүргізеді.

Егер экономикалық шоғырлану бəсекелестікті шектеуге алып келсе, оған тыйым салынады. 
5-тарау. Қаржы нарықтарындағы экономикалық шоғырлану кезінде бəсекелестікті 

шектеу көрсеткіштерін есептеу
12. Бəсекелестiктi шектеудiң болуын, пайда болуын немесе күшеюін анықтау үшiн ведом-

ство бəсекелестікті шектеудің мынадай көрсеткіштерін пайдаланады:
1) экономикалық шоғырлану кезінде тиісті қаржылық қызметтер нарығындағы мəмілеге 

қатысушылардың жиынтық үлесі 50 жəне одан көп пайызды құрайды;
2)нарықтық шоғырлану көрсеткіштерінің өзгеруі: мəміле жасалған жағдайда тиісті қаржы 

нарығындағы Герфиндаль - Гиршман нарықтық шоғырлану индексі (HHI) өзгереді: 
қалыпты шоғырландырылған нарық үшін 250-ден артық мөлшерге (1000 < HHI < 2000); 
жоғары шоғырландырылған нарық үшін 100-ден артық мөлшерге (2000 <HHI < 10000); 
төмен шоғырландырылған нарықтарда нарық субъектілерінің бірігуі нəтижесіндегі нарыққа 

(HHI < 1000) кері əсері екіталай;
3)экономикалық шоғырлану кезінде нарыққа кірудің ықтимал кедергілерінің туындауы.
13. Герфиндаль – Гиршман (ННI) нарықтық шоғырлану индексі нарықта жұмыс істейтін 

барлық кəсіпорындары үлестері квадраттарының сомасы ретінде есептеледі жəне үлестер 
немесе пайыздармен өлшенеді:

HHI = S1
2 + S2

2 + ... + Sn
2,

мұнда:
S1

2 S2
2 ... Sn

2,- субъектілердің нарықтағы үлестері (%);
n – нарықтағы шаруашылық жүргізуші субъектілердің саны.
Герфиндаль – Гиршман нарықтық шоғырлану индексі нарықтың монополиялану дəрежесін, 

онда нарық субъектілерінің болуының біркелкілігін (немесе біркелкі еместігін) алдын ала 
бағалауға мүмкіндік береді. Тиісті тауар нарығында өнімді əртүрлі ауқымда жеткізетін өнім 
берушілер неғұрлым көп болған сайын, аталған көрсеткіштердің мəні соғұрлым төмен болады.

Нарықтық шоғырлануды анықтау кезінде тиісті қаржы нарығында адамдар тобы белгіленеді. 
Бұл ретте, адамдар тобы бірыңғай субъекті ретінде қаралады.

14. Қаржылық қызметтер нарығына кіру кедергілеріне сапалық көрсеткіштер:
1) аталған нарықтың құрылымдық ерекшеліктері (бастапқы жəне ағымдағы шығындар, 

сұраныс көлемі, нарықтың дамығандығы, бəсекелестіктің типі);
2) мемлекеттік билік органдарының мемлекеттік реттеу процесіндегі 
іс-қимылы (лицензиялау, салық салу жəне мемлекеттік билік органдарының басқа да 

іс-қимылы);
3) нарығында жұмыс істеп тұрған қаржы ұйымдары тарапынан келісімдер мен іс-қимылдар 

жатады.
15. Қаржы нарығының құрылымдық ерекшеліктеріне жəне мемлекеттік билік органдарының 

мемлекеттік реттеу процесіндегі іс-қимылына негізделген кедергілер:
1) нарықтың сыйымдылығын шектеу, нарықта тауардың өте көп болуын, сол сияқты 

тұтынушының төлеу қабілетінің төмендігін көрсететін сұранысты қанағаттандырудың жоғары 
дəрежесі нарықты əлеуетті бəсекелестердің игеруі үшін едəуір кедергі болып табылады жəне 
жаңа қаржы ұйымдары үшін осы нарықтың тартымдылығын төмендетеді; 

2) бастапқы шығындардың жоғары деңгейі – нарыққа кіру мүмкіндігінің басты шектеулерінің 
бірі;

3) шығындар деңгейіндегі артықшылық - жұмыс істеп тұрған қаржы ұйымдарының қаржылық 
қызметтерді жүзеге асыруға жұмсалған шығындары: 

нарықтағы бастапқы шарттардың теңсіздігі;
нарықта жұмыс істейтін қаржы ұйымдарының əлеуетті бəсекелестер алдындағы технология-

лық артықшылығы;
жарнама мен филиал желісін дамытуға жұмсалған шығындар;
ауқым əсері – егер аталған нарықта қызметтің ең жоғары тиімді ауқымы жоғары болса, онда 

бастапқы кезеңде нарықта жұмыс істейтін қаржы ұйымдарына қарағанда, нарыққа жаңадан 
кіретін қаржы ұйымдарының үлес шығындары анағұрлым жоғары болады жəне тиісінше 
бəсекеге қабілеттілігі төмен болады;

нарықта жұмыс істейтін қаржы ұйымдарының деңгейлес жəне сатылас интеграциясы сал-
дарынан нарыққа жаңадан кірген қаржы ұйымдарына қарағанда төмен болады. Сатылас не-
месе деңгейлес құрылымдарға интеграцияланған қаржы ұйымдары жиынтық инвестициялық, 
қаржылық жəне ақпараттық ресурстарға қолжетімділік түрінде ішкі корпоративтік байланыстың 
барлық артықшылықтарын пайдаланады;

4) экономикалық жəне ұйымдық шектеулер - мемлекеттің инвестициялық, кредиттік, 
салықтық, бағалық, кедендік саясаты;

5) əкімшілік шектеулер, лицензияланған қаржы ұйымдары (қаржы нарығын жəне қаржы 
ұйымдарын реттеу, бақылау жəне қадағалау жөніндегі уəкілетті орган белгілейтін шектеу-
лер мен қағидалар).

Тауар нарықтарымен салыстырғанда реттеуші органдар қаржылық қызметтер нарығында 
сұранысқа жəне бəсекелестер санына едəуір əсер етеді. Қаржы ұйымдарына қойылатын 
лицензиялық талаптар нарықтың шоғырлану деңгейі мен қатысушылар құрамына əсер ете 
отырып, қаржы нарықтарына кіру кедергілерін одан əрі көбейте түседі.

16. Нарыққа жаңа бəсекелестердің кіруінің алдын алу бойынша жұмыс істейтін қаржы 
ұйымдарының қызметіне негізделген кедергілер, оның ішінде:

1) нарықта жұмыс істейтін қаржы ұйымының жаңа бəсекелестің пайда болуына жауап 
ретінде қабылдайтын шаралары, мысалы пайыз мөлшерлемелері саясатындағы өзгерістер;

2) қаржы ұйымдарының бəсекелестікке қарсы келісімдері жəне келісілген іс-қимылдары, 
оның ішінде мемлекеттік билік пен жергілікті өзін-өзі басқару органдарымен іс-қимылдары; 

3) мемлекеттік билік органдарында нарыққа əлеуетті бəсекелестердің кіруін шектейтін, 
қаржы нарығының қандай да бір секторына лицензиялау өлшемшарттарын немесе қол 
жеткізудің өзге де өлшемшарттарын мүдделік қолдау.

17. Аталған қаржы нарығына кіру кедергілерін анықтау процесінде талданатын факторлар 
тізбесі қаржы ұйымдары қызметінің негізгі түрлерінің ерекшеліктеріне жəне өңірдің өзгешелігіне 
байланысты тізбеленген тізбеден кең (немесе тар) болуы, ерекшеленуі мүмкін.

18. Қаржылық қызметтер нарығына кіру кедергілерінің еңсерілуі осындай кедергілерді 
еңсеру мерзімдері мен оған жұмсалған шығындар шамасы негізінде бағаланады.

Егер қаралып отырған нарыққа кіру кедергілерін еңсеру шығындары қаржылық қызметтер 
нарығында қызмет көрсетуді жоспарлап отырған нарықтың əлеуетті субъектісі алатын (алу-
ды болжайтын) кірістермен (артықшылықтармен) экономикалық түрде ақталса, нарыққа кіру 
кедергілері еңсерілетін деп есептеледі.

19. Қаржылық қызметтер нарығына кіру кедергілерінің еңсерілу дəрежесін бағалау кезінде 
əрбір қаржы ұйымы үшін кедергінің əртүрлілігін, оның уақытша не тұрақты сипатын ескеру қажет.

6-тарау. Қаржы нарықтарындағы экономикалық шоғырлануды
бағалау нəтижелері бойынша қорытындылар

20. Қаржы нарықтарындағы экономикалық шоғырлануды бағалау нəтижелері бойынша 
ведомствоның тиісті құрылымдық бөлімшесінің басшысы немесе оны алмастыратын тұлға 
қол қоятын қорытынды қалыптастырылады.

21. Ведомство басшысы немесе оны алмастыратын тұлға қорытындыны қарау нəтижелері 
бойынша мынадай шешімдердің бірін қабылдайды:

1) қаржы нарықтарындағы экономикалық шоғырлануға келісім беру туралы;
2) уəжді қорытынды бере отырып, қаржы нарықтарындағы экономикалық шоғырлануға 

тыйым салу туралы. 
2. Монополияға қарсы органның қаржы нарықтарындағы экономикалық шоғырлануға келісім 

беру немесе қаржы нарықтарындағы экономикалық шоғырлануға тыйым салу туралы шешімі 
монополияға қарсы органның актісімен ресімделеді жəне мұндай шешім қабылданған күннен 
бастап үш жұмыс күні ішінде өтінішхат берген тұлғаға, сондай-ақ мəлімет үшін ҚР ҰБ жіберіледі.

Хабарламаны қарау нəтижелері бойынша мынадай шешімдердің бірі қабылданады:
егер хабарлама ведомствоға келiп түскеннен кейiн күнтiзбелiк отыз күн өткен соң өтініш 

берушіге мəмiленiң күшiн жою қажеттiгi туралы нұсқама жiбермеген жағдайда, экономикалық 
шоғырлану жүзеге асырылды деп есептеледі;

егер қаржы нарықтарында экономикалық шоғырлануды жасау бəсекелестiктi шектеуге 
немесе жоюға, оның iшiнде қаржы нарықтарда үстем жағдайдың пайда болуы немесе күшеюi 
жолымен шектеуге немесе жоюға əкеп соғатыны немесе əкеп соғуы мүмкiн екендiгi анықталса, 
ведомство мəміленің күшін жою қажеттілігі туралы нұсқама шығарады.

Қаржы нарықтарындағы экономикалық шоғырлануды бағалау əдістемесіне 1-қосымша
Нысан

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика
министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу,

бəсекелестікті жəне тұтынушылардың
құқықтарын қорғау комитетінің төрағасы 

___________________________
___________________________

 (толық атауы жəне (немесе) көрсетілетін 
қызметті алушының тегі, аты, əкесінің аты

(бар болған жағдайда), 
БСН жəне ЖСН (болған жағдайда)

Экономикалық шоғырлануға келісім беру туралы өтінішхат

Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің 200-бабының 2-тармағына сəйкес
_________________________________________________________________________ 
          (мəміленің, іс-əрекеттің мəні мен тараптары көрсетілген мəміленің, 
                                                        іс-əрекеттің сипаттамасы)
___________________________________________________________қамтитын
экономикалық шоғырлануға келісім беруіңізді сұраймын.
Осы экономикалық шоғырлануға келісім беру туралы өтінішхат _________
____________________________________________________________________ 
       (Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің 201-бабы 1-тармағының 
                                             тармақшасы көрсетіледі)
___________________________________________________________________негізінде
____________________________________________________________________ 
              (көрсетілетін қызметті алушының атауы, тегі, аты, əкесінің аты
                  (бар болған жағдайда) көрсетіледі)
беріліп отыр.
Құжаттама_________________________________________________________________ 
     (Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің 204-бабының тармағы көрсетіледі)
сəйкес қоса беріледі.
Ұсынылып отырған құжаттар нөмірленген жəне тігілген (электрондық жеткізгіш қоса 

беріледі).
Ұсынылып отырған құжаттар мен мəліметтердің толықтығы мен анықтығын растаймын.
Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтердің 

пайдаланылуына келісемін.

Басшының немесе оны алмастыратын
тұлғаның қолтаңбасы 
Өтінішхат берілген күн           Мөр орны 
    (бар болған жағдайда)
Өкілдің байланыс мəліметтері

Қаржы нарықтарындағы экономикалық шоғырлануды бағалау
əдістемесіне 2-қосымша

Нысан
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика

министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу,
бəсекелестікті жəне тұтынушылардың 

құқықтарын қорғау комитетінің төрағасы 
___________________________
___________________________

(толық атауы жəне (немесе) көрсетілетін 
қызметті алушының тегі, аты, əкесінің аты 

(бар болған жағдайда), 
БСН жəне ЖСН (болған жағдайда)

Жасалған экономикалық шоғырлану туралы хабарлама 

Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік кодексінің 200 бабының 1-тармағына сəйкес 
_____________________________________________________________________
(мəмілеге қатысушылардың атауы, аты, əкесінің аты (болған жағдайда), тегі
жасалған (жоспарланған) экономикалық шоғырлану туралы хабардар етемін, 
ол мыналарға негізделеді: 

нарық субъектісінің (оның ішінде сенімгерлік басқаруға арналған 
шарттың, бірлескен қызмет туралы келісімнің, комиссия шартының 
негізінде) кəсіпкерлік қызметті жүргізген кезде басқа нарық субъектісіне 
орындалуы міндетті нұсқамалар беруге не оның атқарушы органының 
функцияларын жүзеге асыруға мүмкіндік беретін құқықтарды сатып алу
аталған субъектілерде көрсетілген жеке тұлғалар өздерінің кəсіпкерлік 
қызметін жүргізу жағдайлар анықтаған жағдайда, екі жəне одан көп 
нарық субъектілерінің атқарушы органдарына, директорлар кеңестеріне, 
бақылау кеңестеріне немесе басқа басқару органдарына бір жеке 
тұлғалардың қатысуы

Мəміленің, іс-қимылдың сипаттамасы 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Өтініш беруші туралы мəліметтер: 
Атауы/тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда) 
_________________________
БСН/ЖСН             

Ұсынылған құжаттар нөмірленіп, тігілген (электрондық жеткізгіштері қосымша беріледі).
Қоса беріліп отырған құжаттар мен мəліметтердің толықтығы мен анықтығын растаймын.
Ақпараттық жүйеде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді 

пайдалануға келісемін. 

Басшының немесе оны алмастыратын
тұлғаның қолтаңбасы   Мөр орны 
Өтініш берілген күн                  бар болған жағдайда)

Өкілдің байланыс мəліметтері

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 12 қаң-
тарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16226 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 5 желтоқсан              №423               Астана қаласы 

 Сұйытылған мұнай газын ішкі нарықта көтерме саудада 
өткізудің шекті бағасын бекіту туралы 

«Газ жəне газбен жабдықтау туралы» Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 9 қаңтардағы 
Заңы 6-бабының 7) тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. Қазақстан Республикасының iшкi нарығында сұйытылған мұнай газын көтерме саудада 
өткiзудiң 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап 31 наурызды қоса алған кезеңге арналған шектi 
бағасы қосылған құн салығын есепке алмағанда, тоннасына 38 701, 67 теңге (отыз сегіз мың 
жеті жүз бір теңге алпыс жеті тиын) мөлшерiнде бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Газ өнеркəсібін дамыту департаменті 
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 қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесін Қазақстан Республикасы 
Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау жəне енгізу үшін 
«Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің 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 басылымдарына ресми жариялауға жіберуді;

4) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Энергетика 
министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

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

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

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

Қазақстан Республикасының 
 Энергетика министрі Қ.БОЗЫМБАЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика
министрі _______________ Т. Сүлейменов
2017 жылы 8 желтоқсан 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 15 жел-
тоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16103 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 6 желтоқсан            №432              Астана қаласы

«Бірыңғай электр энергетикасы жүйесінің, электр 
станцияларының, аудандық қазандықтардың, электр және 

жылу желілерінің жұмысындағы технологиялық 
бұзушылықтарға тергеп-тексеру жүргізу және оларды 

есепке алу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 
20 ақпандағы №121 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

бұйырамын:
1. «Бірыңғай электр энергетикасы жүйесінің, электр станцияларының, аудандық қазан-

дықтардың, электр жəне жылу желілерінің жұмысындағы технологиялық бұзушылықтарға 
тергеп-тексеру жүргізу жəне оларды есепке алу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 20 ақпандағы №121 бұйрығына (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №10558 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-
құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 16 сəуірде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Бірыңғай электр энергетикасы жүйесінің, электр 
станцияларының, аудандық қазандықтардың, электр жəне жылу желілерінің жұмысындағы 
технологиялық бұзушылықтарға тергеп-тексеру жүргізу жəне оларды есепке алу қағидаларында:

2 - тармақтың 10) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«10) технологиялық бұзушылық – электр жəне (немесе) жылу энергиясын өндіру, беру, 

тұтыну процесінің бұзылуына алып келген жабдықтың, электр жəне (немесе) жылу желілерінің 
істен шығуы немесе зақымдануы, оның ішінде жану немесе жарылыс, белгіленген режимдерден 
ауытқу, жабдықты рұқсатсыз өшіру немесе оның жұмыс істеу қабілетін шектеу немесе оның 
бүлінуі салдарынан істен шығуы немесе зақымдануы. 

Технологиялық бұзушылықтар осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес Технологиялық 
бұзушылықтар жіктеуінде келтірілген өлшемшарттарға сəйкес жіктеледі.

Технологиялық бұзушылық белгілері осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес Технологиялық 
бұзушылық себептерін жіктеу белгілерінде келтірілген.».

2. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Атомдық жəне энергетикалық 
қадағалау мен бақылау 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 қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесін Қазақстан Республикасы 
нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне қосу жəне ресми жариялау 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 басылымдарына ресми жариялауға жіберуді;

4) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Энергетика 
министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

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

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

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

Қазақстан Республикасының
Энергетика министрі Қ.БОЗЫМБАЕВ

«КЕЛІСІЛГЕН» 
Қазақстан Республикасының Инвестициялар жəне даму 
министрі ____________ Ж.Қасымбек 
2017 жылғы 11 желтоқсан  

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 26 жел-
тоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16136 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 21 желтоқсан              №466             Астана қаласы

«Аукционға қатысушыларға қойылатын біліктілік 
талаптарын, өтінімнің мазмұнын және оны беру тәртібін, 

аукционға қатысуға арналған өтінімді қаржылық 
қамтамасыз ету түрлерін және оларды енгізу мен қайтару 

шарттарын, қорытынды шығару және жеңімпаздарды 
анықтау тәртібін қамтитын аукциондық сауда-саттықты 

ұйымдастыру мен өткізу қағидаларын бекіту туралы»

«Жаңартылатын энергия көздерiн пайдалануды қолдау туралы» 2009 жылғы 4 шiлдедегi 
Қазақстан Республикасының Заңы 6-бабының 5-5) тармақшасына сəйкес бұйырамын: 

1. Қоса беріліп отырған Аукционға қатысушыларға қойылатын біліктілік талаптарын, 
өтінімнің мазмұнын жəне оны беру тəртібін, аукционға қатысуға арналған өтінімді қаржылық 
қамтамасыз ету түрлерін жəне оларды енгізу мен қайтару шарттарын, қорытынды шығару 
жəне жеңімпаздарды анықтау тəртібін қамтитын аукциондық сауда-саттықты ұйымдастыру 
мен өткізу қағидалары бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Жаңартылатын энергия көздері 
департаменті 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 қазақ 

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

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 
көшірмелерін мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберуді;

4)осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің ресми интернет-ре-
сурсында орналастыруды;

5) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеген 
күннен бастап он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің 
Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 2), 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген іс-
шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

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

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

Қазақстан Республикасының
 Энергетика министрі Қ.БОЗЫМБАЕВ

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика
министрi Т. Сүлейменов ______________
2017 жылғы 27 желтоқсан 

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2017 жылғы 21 желтоқсандағы 
№466 бұйрығымен бекітілген

Аукционға қатысушыларға қойылатын біліктілік талаптарын, өтінімнің мазмұнын 
жəне оны беру тəртібін, аукционға қатысуға арналған өтінімді қаржылық қамтамасыз 

ету түрлерін жəне оларды енгізу мен қайтару шарттарын, қорытынды шығару 
жəне жеңімпаздарды анықтау тəртібін қамтитын аукциондық сауда-саттықты 

ұйымдастыру мен өткізу қағидалары 
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Аукционға қатысушыларға қойылатын біліктілік талаптарын, өтінімнің мазмұнын 
жəне оны беру тəртібін, аукционға қатысуға арналған өтінімді қаржылық қамтамасыз ету 
түрлерін жəне оларды енгізу мен қайтару шарттарын, қорытынды шығару жəне жеңімпаздарды 
анықтау тəртібін қамтитын аукциондық сауда-саттықты ұйымдастыру мен өткізу қағидалары 
(бұдан əрі - Қағидалар) «Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау туралы» 
2009 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының заңы (бұдан əрі - Заң) 6-бабының 5-5) 
тармақшасына сəйкес əзірленген жəне аукционға қатысушыларға қойылатын біліктілік талапта-
рын, өтінім мазмұнын жəне оны беру тəртібін, аукционға қатысуға арналған өтінімді қаржылық 
қамтамасыз ету түрлері мен оларды енгізу жəне қайтару шарттарын, қорытынды шығару 
жəне жеңімпаздарды анықтау тəртібін қамтитын аукциондық сауда-саттықты ұйымдастыру 
мен өткізу тəртібін айқындайды.

2. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар қолданылады: 
1) аукциондық баға – аукциондық сауда-саттық қорытындысы бойынша айқындалған жəне 

тиісті шекті аукциондық баға деңгейінен аспайтын, жаңартылатын энергия көздерін (бұдан əрі 
- ЖЭК) пайдалану объектісі өндіретін электр энергиясын қаржы-есеп айырысу орталығының 
сатып алуына арналған баға; 

2) аукциондық сауда-саттық – аукциондық сауда-саттықты ұйымдастырушы аукцион 
негізінде электрондық жүйеде ұйымдастыратын жəне өткізетін жəне жаңартылатын энергия 
көздерін пайдалану объектілерін орналастыру жоспары ескеріле отырып, жаңартылатын 
энергия көздерін пайдаланудың жаңа объектілерін салу бойынша жобаларды іріктеуге жəне 
жаңартылатын энергия көздерін пайдалану объектілері өндіретін электр энергиясының 
аукциондық бағаларын айқындауға бағытталған процесс;

3) аукциондық сауда-саттық жеңімпаздарының тізілімі – аукциондық сауда-саттық 
қорытындылары бойынша ұйымдастырушы қалыптастыратын жəне өткізілген сауда-саттық 
нəтижелерін растайтын құжат;

4) аукциондық сауда-саттыққа қатысушы (бұдан əрі - қатысушы) – Ұйымдастырушыда 
тіркелген жəне қатысушы дəрежесін алған өтінім беруші;

5) аукциондық сауда-саттықты ұйымдастырушы (бұдан əрі - Ұйымдастырушы) – Заңға 
сəйкес уəкiлеттi орган айқындайтын жəне осы Қағидаларға сəйкес аукциондық сауда-саттықты 
ұйымдастыру мен өткізуді жүзеге асыратын заңды тұлға; 

6) банктік кепілдік – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 
қаңтардағы № 21 қаулысымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде №14915 тіркелген) Екінші деңгейдегі банктердің банк кепілдіктері мен кепілгерлігін 
беру қағидаларына сəйкес ресімделген жəне банктің клиентке (борышкер тұлғаға) оның өтініші 
негізінде үшінші тұлғаның (кредитор тұлғаның) пайдасына берілетін жазбаша құжат, осы құжат 
негізінде онда көрсетілген шарттарға сəйкес банк шекті соманы үшінші тұлғаға (кредитор 
тұлғаға) төлеуге міндеттенеді; 

7) бенефициар – пайдасына төлем жəне (немесе) ақша аударуды жүзеге асыратын тұлға;
8) борышкер тұлға – эмитент банкке бенефициар пайдасына банк кепілдігін немесе 

резервтік аккредитивті шығаруға тапсырма беретін заңды тұлға; 
9) бір жақты аукцион – аукциондық сауда-саттыққа қатысушылардың өтінімдерін аукциондық 

сауда-саттыққа қатысушылардың сараланған кестесінен бірізді іріктеу жолымен жеңімпаздарды 
анықтауға бағытталған аукциондық сауда-саттықты ұйымдастыру нысаны;

10) жаңартылатын энергия көздерi (бұдан əрі - ЖЭК) – табиғи жаратылыс процестерi 
есебiнен үздiксiз жаңартылатын энергия көздерi, олар мынадай түрлерді қамтиды: күн 
сəулесiнiң энергиясы, жел энергиясы, гидродинамикалық су энергиясы; геотермальдық 
энергия: топырақтың, жерасты суларының, өзендердiң, су айдындарының жылуы, сондай-
ақ бастапқы энергия ресурстарының антропогендiк көздерi: биомасса, биогаз жəне электр 
жəне (немесе) жылу энергиясын өндiру үшiн пайдаланылатын органикалық қалдықтардан 
алынатын өзге де отын;

11) жаңартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі қаржы-есеп айырысу орталығы 
(бұдан əрі - қаржы-есеп айырысу орталығы) – жүйелік оператор құратын жəне уəкілетті орган 
айқындайтын, жаңартылатын энергия көздерін пайдалану объектілері өндірген жəне Қазақстан 
Республикасының бірыңғай электр энергетикасы жүйесінің электр желілеріне берілген электр 
энергиясын Заңда көзделген тəртіппен орталықтандырылған сатып алуды жəне сатуды жүзеге 
асыратын заңды тұлға; 

12) ЖЭК объектілерінің барынша рұқсат етілген қуаты – электр энергетикалық жүйенің 
техникалық мүмкіндіктеріне сүйене отырып анықталған, электр желісіне қосылатын күн жəне 
жел электр станциялары қуатының барынша рұқсат етілген көлемі; 

13) ЖЭК пайдалану объектісі – жаңартылатын энергия көздерiн пайдалана отырып, электр 
жəне (немесе) жылу энергиясын өндіруге арналған техникалық құрылғылар жəне жаңартылатын 
энергия көздерін пайдалану объектісін игеру үшін технологиялық тұрғыдан қажетті жəне 
жаңартылатын энергия көздерін пайдалану объектісі меншік иесінің балансындағы, олармен 
өзара байланысты құрылыстар мен инфрақұрылым;

14) өтінім беруші – аукциондық сауда-саттыққа қатысуды жоспарлайтын заңды тұлға; 
15) резервтік аккредитив – жағдай орын алған (борышкер тұлға бенефициар алдында 

міндеттемелерін орындамаған) кезде бенефициар пайдасына аккредитив бойынша сома-
ны төлеуге банк міндеттемесі. Резервтік аккредитив SWIT жүйесі бойынша шығарылады;

16) сараланған кесте – аукциондық сауда-саттыққа қатысушылардың өтінімдерінде 
көрсетілген бағалардың өсуі бойынша реттелген өтінімдер тізімі;

17) сатып алу шарты – қаржы-есеп айырысу орталығы мен ЖЭК-ті пайдаланатын энергия 
өндіруші ұйым арасында жасалатын, ЖЭК-ті пайдаланатын энергия өндіруші ұйымнан электр 
энергиясын аукциондық бағамен сатып алу шарты;

18) сауда жүйесі – интернет арқылы аукциондық сауда-саттықты өткізуді қамтамасыз ететін 
ұйымдастыру, техникалық, бағдарламалық компоненттер кешені;

19) сауда сессиясы – аукциондық сауда-саттыққа қатысушылардың өтінім беруі, аукциондық 
сауда-саттық бағаларын, көлемдерін анықтау жүзеге асырылатын жəне аукциондық сауда-
саттық жеңімпаздарының тізілімі қалыптастырылатын процесс;

20) уəкілетті орган – жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау саласындағы 
басшылықты жəне салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;

21) шекті аукциондық баға – электр энергиясына аукциондық бағаның ең жоғары шамасы;
22) электр желісіне қосылу нүктесі – энергия өндіруші ұйымның жаңартылатын энергия 

көздерін пайдалану объектісін энергия беруші ұйымның электр желісіне физикалық қосу орны.
Осы Қағидаларда пайдаланылатын өзге де ұғымдар Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сəйкес қолданылады. 
2-тарау . Аукциондық сауда-саттықты ұйымдастыру жəне өткізу тəртібі

1-параграф. Аукциондық сауда-саттыққа дайындық
3. Уəкілетті орган аукциондық сауда-саттықты өткізудің болжамды күнінен кемінде 3 (үш) 

ай бұрын аукциондық сауда-саттықты өткізудің күнтізбелік жылға арналған графигін (бұдан əрі 
- График) осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша əзірлейді жəне өзінің интернет-
ресурсында жариялайды. Графикте көрсетілген ақпарат түзетуге жатпайды.

4. Графикте ЖЭК объектісін салу үшін бөлінген жер учаскелерін жəне барынша рұқсат 
етілген қуатты жəне ықтимал қатысу санын көрсете отырып, энергия беруші ұйымдардың 
электр желілеріне қосу нүктелері туралы ақпарат болады.

5. Облыстық, республикалық маңызы бар қала жəне астананың жергілікті атқарушы 
органдары Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы Жер кодексіне сəйкес 
аукциондық сауда-саттықтың жеңімпаздарына жер учаскесіне құқық берілгенге дейін, Заңның 
7-бабының 3-1) тармақшасына сəйкес жоспарланған ЖЭК пайдалану объектілерін салу үшін 
жер учаскелерін резервке қоюды жүзеге асырады жəне тиісті ақпаратты уəкілетті органға 
Графиктің 1-кестесіне сай нысанда жібереді.

6. Аукциондық сауда-саттық жеңімпазымен ЖЭК пайдалану объектілерін қосу туралы 
шартты жасаған сəтке дейін энергия беруші ұйымдар уəкілетті органға ұсынған электр желісіне 
қосылу нүктелері салуға жоспарланған ЖЭК пайдалану объектілерін қосу туралы шартты жəне 
(немесе) электр желісіне қосылуға техникалық шартты беру үшін резервке қойылады жəне тиісті 
ақпаратты уəкілетті органға Графиктің 2-кестесіне сай нысанда жібереді. 

7. Графикті жариялаған сəттен бастап График бойынша барлық жоспарланған аукцион-
дар аяқталғанға дейін энергия беруші ұйымдар резервке қойылған нүктелер бойынша электр 
желісіне қосуға техникалық шарттар алуға өтінімдерді қабылдауды тоқтата тұрады.

8. ЖЭК пайдалану объектісін салу жəне пайдалану Қазақстан Республикасының сəулет, 
қала құрылысы мен құрылыс қызметі жəне электр энергетикасы саласындағы заңнамасына 
сəйкес жүзеге асырылады. 

9. Құжаттарды қабылдау жəне өтінім берушілерді аукциондық сауда саттықта тіркеуді 
Ұйымдастырушы уəкілетті орган бекіткен Графикте көрсетілген мерзімде жүргізеді.

10. Сауда жүйесінің деректер базасында тіркелу үшін өтінім беруші онлайн тіркеуден 
өту үшін Ұйымдастырушының ресми интернет-ресурсына жүгінеді жəне Ұйымдастырушыға 
осы Қағидалардың 19-тармағының 1)-5) тармақшаларына сəйкес құжаттарды электрондық 
түрде ұсынады.

11. Өтінім беруші осы Қағидалардың 4-параграфына сəйкес қаржы-есеп айырысу 
орталығына аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімді қаржылық қамтамасыз еті жөніндегі 
құжаттардың түпнұсқаларын аукциондық сауда-саттық басталу күніне дейін 2 (екі) жұмыс 
күнінен кешіктірмей ұсынады.

12. Өтінім беруші осы Қағидалардың 19-тармағының 1)-5) тармақшаларына сəйкес 
құжаттарды ұсынған Ұйымдастырушы 2 (екі) жұмыс күні ішінде өтінім берушіге қатысушы 
мəртебесін растайды жəне оған сауда жүйесіне қосылу үшін идентификатор мен пароль 
тағайындайды.

13. Ұйымдастырушы уəкілетті орган бекіткен аукциондық сауда-саттық жүргізу графигіне 
сəйкес аукциондық сауда-саттық басталғанға дейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде өтінім 
берушілерден құжаттарды қабылдауды тоқтатады. 

14. Қатысушы Ұйымдастырушыға деректемелерінің, қатысушының сауда жүйесіне қосыла 
алатын қызметкерлерінің тізімінің өзгеруі туралы уақтылы хабарлайды. 

15. Сауда жүйесіне қосылуға рұқсат беретін паролді үшінші тұлғаларға берілуге жатпайды.
16. Ұйымдастырушының қызметіне тариф Қазақстан Респубдикасының заңнамасына сəйкес 

белгіленеді жəне өтінім беруші мен ұйымдастырушы арасында жасалатын шарт (бұдан əрі-
Шарт) негізінде төлененді.

17. Шартта:
1) Шарт мəні, Ұйымдастырушы көрсететін қызметтердің түрлері, төлемнің мерзімдері 

жəне тəртібі;
2) Аукциондық сауда-саттыққа қатысу жəне аукциондық сауда-саттық рұқсат етілуі үшін 

өтінім берушіге қойылатын өлшем шарттар мен талаптар;
3) аукциондық сауда-саттықты өткізу əдістері;
4) Шартқа қатысушылардың Шарт талаптарын бұзғаны үшін жауапкершілігі қамтылады.
18. Ұйымдастырушы аукциондық сауда-саттықты ұйымдастыру жəне өткізу мақсатында:
1) сауда жүйесінің аукциондық сауда-саттықты өткізу бойынша жұмысқа қабілетін 

қамтамасыз етеді;
2) аукциондық сауда-саттықты өткізу бойынша əдістемелік нұсқаулар мен регламенттерді 

əзірлейді жəне бекітеді;
3) қатысушыларға аукциондық сауда-саттыққа қол жеткізу үшін тең жағдайларды 

қамтамасыз етеді;
4) қатысушылардың қызметкерлеріне сауда жүйесінде жұмыс істеу бойынша нұсқама 

өткізеді;
5) уəкілетті органмен жəне қаржы-есеп айырысу орталығымен аукциондық сауда-саттықты 

ұйымдастыру жəне өткізумен байланысты мəселелер бойынша өзара іс-қимыл жасайды;

(Соңы. Басы 20-бетте) 

(Соңы 22-бетте) 
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6) ресми интернет-ресурста Аукциондық сауда-саттық жеңімпаздарының тізілімін жа-
риялайды.

2-параграф. 
Аукциондық сауда-саттыққа қатысушыларға қойылатын

біліктілік талаптары 
19. Аукциондық сауда-саттыққа қатысу үшін Қатысушылар құқықтық қабілеттілігі жəне төлем 

қабілеттілігі бойынша біліктілік талаптарын мынадай құжаттарды ұсыну арқылы растайды:
1) Жарғы көшірмесі; 
2) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу/қайта тіркеу анықтамасының көшірмелері; 
3) бірінші басшыны тағайындау туралы заңды тұлғаның тиісті органы шешімінің көшірмесі;
4) өкілге сенімхаттар (мүдделерді бірінші басшы жүзеге асырмаған жағдайда);
5) заңды тұлғаның деректемелері туралы ақпарат (банк деректемелері, мекенжайы, бай-

ланыс телефондары, электронды мекенжайы);
6) аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімді қаржылық қамтамасыз етуді енгізуді рас-

тайтын құжат.
Шетелдік заңды тұлғалар осындай құжаттарды өздері тіркелген ел заңнамасына сəйкес əр 

құжатқа дұрыстығы нотариалды түрде куəландырылған мемлекеттік жəне орыс тілдеріндегі 
аудармасын міндетті түрде қоса бере отырып ұсынады. 

20. Банктік кепілдік түріндегі аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімді қаржылық 
қамтамасыз ету қаржы-есеп айырысу орталығының пайдасына шығарылған резервтік аккре-
дитив бойынша ұсынылады.

3-параграф. 
Өтінімнің мазмұны жəне оны беру тəртібі 

21. Аукциондық сауда-саттық Ұйымдастырушының сауда жүйесінің интернет-ресурсы 
арқылы интернет желісін пайдалана отырып, қашықтықтан анонимді өткізіледі. 

22. Аукциондық сауда-саттық бір жақты аукцион түрінде өткізіледі.
23. Аукциондық сауда-саттықты өткізу кезіндегі сауда сессиясы уəкілетті орган бекіткен 

Графикке сəйкес жүргізіледі жəне 3 (үш) сағатқа созылады. 
24. Сауда сессиясы ашылғанға дейін Ұйымдастырушы:
1) сауда жүйесіне белгіленген қуатты іріктеуге жоспарланған көлемдері туралы ақпаратты, 

шекті аукциондық бағаны жəне уəкілетті орган бекіткен Графикке сəйкес өзге де ақпаратты 
енгізеді;

2) сауда жүйесіне уəкілетті органнан алынған, салынуы жоспарланған ЖЭК пайдалану 
объектілері үшін резервке қойылған бос жер учаскесінің болуы жəне электр желісіне қосу 
нүктелері бойынша барынша рұқсат етілген қуатты жəне ықтимал қосу санын көрсете отырып, 
энергия беруші ұйымдардың электр желілеріне қосылу мүмкіндігі туралы ақпаратты енгізеді;

3) сауда жүйесіне аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімді қаржылық қамтамасыз ету 
шамалары туралы қаржы-есеп айырысу орталығынан алған ақпаратты енгізеді.

25. Сауда сессиясын өткізу рəсімі мыналарды қамтиды:
1) Ұйымдастырушының сауда сессиясын ашуы; 
2) қатысушылардың сауда жүйесінде аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімдерді беруі;
3) Ұйымдастырушының сауда сессиясын жабуы;
4) аукциондық бағаларды айқындауды қоса алғанда, аукциондық сауда-саттықтың 

қорытындысын шығару;
5) Ұйымдастырушының аукциондық сауда-саттық жеңімпаздары тізілімін қалыптастыруы 

жəне осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша оны өзінің интернет-ресурсын-
да жариялауы.

26. Қатысушының аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімінде мынадай негізгі 
мəліметтер қамтылады:

1) Қатысушының атауы;
2) Электр энергиясының бір киловатт-сағаты үшін ҚҚС-сыз Қазақстан Республикасының 

ұлттық валютасындағы бөлу белгісінен кейінгі белгілеу цифрларының саны екеуден аспай-
тын бағасы;

3) белгіленген қуат көлемі кемінде 100 кВт жəне 1 (бір) киловатқа еселенген;
4) ЖЭК пайдалану объектілерін салу жоспарланған жер учаскесі жəне электр желісіне 

қосу нүктесі.
Бұл ретте жер учаскесі жəне (немесе) электр желісіне қосылу нүктелері бар Қатысушылар 

электр желісіне қосылуға берілген техникалық шарттарға сай, өтінімде тиісті деректерді 
көрсетеді.

27. Қатысушылар сауда жүйесіне аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімдерді сауда 
сессиясын өткізу барысында береді, бұл ретте өтінімдерде көрсетілген бағалар тиісті шекті 
аукциондық бағалар шамасынан аспауға тиіс. 

28. Қатысушылар сауда сессиясы барысында берген, бағалары сауда жүйесіне берілген 
басқа Қатысушылардың аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімдерінде көрсетілген 
бағалармен бірдей аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімдер қабылданбайды. 

29. Қатысушылар мыналардан:
1) уəкілетті органның аукциондық сауда-саттыққа шығарған белгіленген қуат көлемінен;
2) электр желісіне қосу нүктелері бойынша қуаттың барынша рұқсат етілген көлемінен;
3) аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімнің қаржылық қамтамасыз ету шамасынан 

асатын көлем көрсетілген аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімдерді бере алмайды. 
30. Қатысушылар ЖЭК пайдалану объектілерін салу жоспарланған бірнеше жер 

учаскелеріне жəне əрбір берілген аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімнің қаржылық 
қамтамасыз ету шегінде бірнеше электр желісіне қосу нүктелеріне бір мезгілде өтінім беруі 
мүмкін.

31. Сауда жүйесіне аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінім берген Қатысушы оны 
аукциондық сауда-саттықтан алып тастай алмайды. 

32. Қатысушылар өз қалауына қарай аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімдерді 
қабылдау мерзімі аяқталғанға дейін жаңа өтінім беру арқылы бұрын берілген өтінімді өзгертеді. 
Бұл ретте қатысушылар жаңа өтінімде бағаны алдыңғысынан жоғары етіп көрсете алмайды, 
ал алдында берілген өтінімнің көлемі өзгертілмейді.

33. Сауда жүйесіне аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімді беру күні мен уақытын 
тіркеуді миллисекундке дейінгі дəлдікпен Ұйымдастырушы жүзеге асырады.

4-параграф. Аукционға қатысуға арналған өтінімді қаржылық қамтамасыз ету 
түрлері жəне оларды енгізу мен қайтару шарттары

34. Қатысушылар өздері қабылдаған міндеттемелердің, сондай-ақ аукциондық сауда-
саттық жеңімпаздарында туындаған міндеттемелердің орындалуына кепілдік беру мақсатында 
көрсетілген тұлғалар осы Қағидаларда анықталған тəртіпте жəне шарттарда қаржылық 
қамтамасыз етуді енгізеді.

35. Қаржылық қамтамасыз ету үшінші тұлғалардың талап ету құқықтарынан, сондай-ақ 
қатысушының жəне (немесе) аукциондық сауда-саттық жеңімпазының басқа міндеттемелерінен 
ерікті болуы тиіс. 

36. Банктік кепілдеме немесе резервтік аккредитив бойынша шартты негңзде төленген 
қаражат қаржы-есеп айырысу орталығының резервтік қорының арнайы шотына қосылады. 

37. Қаржылық қамтамасыз етуді енгізу жəне қайтару шарттары осы параграфқа сəйкес 
анықталады.

38. Аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімді қаржылық қамтамасыз етуді өтінім 
берушілер ұйымдастырушыға ұсынады жəне ол осы Қағидаларда көзделген шарттар мен 
мерзімдерде аукциондық сауда-саттық жеңімпазы болып анықталған жағдайда қаржы-есеп 
айырысу орталығымен сатып алу шартын жасауға жəне сатып алу шартының орындалуын 
қамтамасыз етуді енгізуге кепілдік болып табылады.

39. Аукциондық сауда-саттық жеңімпаздары Қазақстан Республикасы Энергетика 
министрінің 2015 жылғы 2 наурыздағы № 164 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №10662 тіркелген) Жаңартылатын энергия көздерін 
пайдалану объектілері өндірген электр энергиясын қаржы-есеп айырысу орталығының 
орталықтандырылған сатып алу жəне сату қағидаларына сəйкес сатып алу шартының 
орындау талаптарын қаржылық қамтамасыз етуді сатып алу шартын жасасуға өтінім беру 
кезінде ұсынады.

40. Аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімді қаржылық қамтамасыз ету қаржы-есеп 
айырысу орталығының пайдасына шығарылады жəне оған аукциондық сауда-саттық баста-
латын күнге дейін 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынылады. 

41. Қаржы-есеп айырысу орталығы Ұйымдастырушыға сомаларды көрсете отырып, 
қаржылық қамтамасыз етуі бар өтінім берушілердің тізімін аукциондық сауда-саттық басталғанға 
дейін 2 (екі) сағат бұрын жібереді.

42. Өтінім беруші аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімді қаржылық қамтамасыз 
етудің SWIFT жүйесі бойынша шығарылған мына түрлерінің бірін таңдайды:

1) банк кепілдігі;
2) резервтік аккредитив.
43. Аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімді қаржылық қамтамасыз етудің мөлшері 

1кВт белгіленген қуатқа 2000 (екі мың) теңгені аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімде 
көрсетілген ЖЭК пайдалану объектісінің белгіленген қуатына көбейту жолымен анықталады. 

44.Банк кепілдігі немесе резервтік аккредитив түрінде өтінім берушімен енгізілген 
аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімді қаржылық қамтамасыз ету қатысушы қаржы-
есеп айырысу орталығына жазбаша өтінішті ұсынғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде мына 
жағдайлардың бірі туындағанда қайтарылады:

1) қатысушы аукциондық сауда-саттық қорытындысына сəйкес аукциондық сауда-саттық 
жеңімпазы болып табылмаса;

2) аукциондық сауда-саттықтың жеңімпазы сатып алу шартын жасаса.
45. Өтінім беруші енгізген аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімді қаржылық 

қамтамасыз ету аукциондық сауда-саттық жеңімпазы сатып алу шартын жасасудан бас 
тартқан жағдайда ұсталады.

46. Қаржылық қамтамасыз ету аукциондық сауда-саттық өткізген күннен бастап кемінде 
90 (тоқсан) күнтізбелік күнге жарамды мерзімге ресімделеді жəне қайтарып алуға болмайтын 
болып табылады;

47. Банк қаржылық қамтамасыз етуді қаржы-есеп айырысу орталығы мынадай құжаттарды 
ұсынған кезде орындайды (ұстайды):

1) қаржы-есеп айырысу орталығының уəкілетті тұлғасы қол қойған жəне қаржы-есеп айыры-
су орталығы мөрінің баспа таңбасымен куəландырылған борышкер тұлғаның міндеттемелерін 
орындамауы туралы қағаз түріндегі өтініші;

2) осы Қағидаларға сəйкес өтеу сомасы көрсетілген төлемге талап.
48. Қаржылық қамтамасыз етумен байланысты барлық банктік, соның ішінде Алушы (бе-

нефициар) банктің комиссиялары мен шығыстарын борышкер тұлға төлейді.
49. Аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімді қамтамасыз ету ретіндегі банк кепілдігі 

немесе резервтік аккредитив: 
1) шетелдік валютадағы ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі Standard&Poor’s бойынша «В» 

немесе Fitch бойынша «В-» немесе Moody’sInvestorsService бойынша «В3» төмен болмай-
тын немесе бас ұйымның (ҚР резидент банкі акцияларының 50% астамына ие) рейтингі 
Standard&Poor’s бойынша «ВВВ» немесе Fitch бойынша «ВВВ» немесе Moody’sInvestorsService 
бойынша «Ваа2» деңгейінен төмен емес Қазақстан Республикасы резидент банктерінен; 

2) шетелдік валютадағы ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі Standard&Poor’s бойынша «ВВВ», 
Fitch бойынша «ВВВ», Moody’sInvestorsService бойынша «Ваа2» төмен емес Қазақстан 
Республикасының резиденттері емес банктерінен ұсынылады.

Бұл ретте, банк кепілдігі немесе Қазақстан Республикасының резиденті емес банктерден 
резервтік аккредитив банк-резиденттердің контркепілдігімен осы тармақтың 1) тармақшасына 
сай кепілдеме шығару жолымен расталуы тиіс.

5-параграф. Қорытынды шығару жəне жеңімпаздарды анықтау тəртібі
50. Сауда сессиясының барысында қатысушылар үшін мына ақпараттар ашық болады:
1) уəкілетті орган бекіткен Графикте көрсетілген аукциондық сауда-саттықты сипаттай-

тын жалпы ақпарат;
2) қатысушының барлық (баға, өтінімді беру уақыты) параметрлерін қамти отырып, берген 

аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімі;
3) сатуға аукциондық сауда-саттыққа қатысуға берген өтінімдердегі көрсетілген ең төменгі 

баға (көлемдері көрсетілмейді).
51.Ұйымдастырушы мына шарттар орындалған жағдайда бағалар есептеуін жүргізеді:
1) сатуға берілген аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімдердің белгіленген жалпы 

көлемі сұраныс көлемінен 150% жоғары болғанда;
2) сатуға аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімдер берген қатысушылардың саны 

кемінде үшеу болғанда.
Жоғарыдағы шарттар орындалмаған жағдайда, Ұйымдастырушы бағалар есептеуін 

жүргізбейді жəне сауда-саттықты өткізілмеді деп жариялайды.
52. Қатысушылардың аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімдерінен Ұйымдастырушы 

онда көрсетілген бағалардың өсу ретімен қалыптастырылған сараланған тізімді жасайды.
53. Жеңімпаздардың алдын ала тізімін анықтау сауда сессиясына аукциондық сауда-

саттыққа қатысуға өтінімдерді қабылдау уақыты аяқталғаннан кейін, сараланған тізімнен 
мəлімделген бағалардың өсу реті бойынша сұранысты толық қанағаттандырғанға дейін бірізді 
іріктеу арқылы жүзеге асырылады.

54. Жеңімпаздардың алдын ала тізімінде техникалық талаптары осы аукциондық сауда-
саттыққа қатысуға өтінімдердің жалпы көлемінің осы қосылу нүктесі бойынша барынша рұқсат 
етілген қуат мөлшерінен жəне/немесе ықтимал қосылулар санынан артып түсу себебінен орын-
далмайтын қосылудың бір атаулы нүктесі көрсетілген бірнеше алдын ала қанағаттандырылған 
аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімдер болған жағдайда, жеңімпаздардың алдын ала 
тізімінен аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімдер бағалардың төмендеу ретімен, берілген 
қосу нүктесі бойынша барынша рұқсат етілген қуат жəне ықтимал қосу саны туралы шарттар 
орындалғанға дейін алып тасталатын болады.

55. Егер жеңімпаздардың алдын ала тізіміндегі сұранысқа ие болған соңғы аукциондық 
сауда-саттыққа қатысуға өтінім сұраныс болса да толығымен қанағаттандырылмайтын болса, 
сауда-саттықты өткізген кезде келесі шарттар қолданылады:

егер сұранысқа ие болған соңғы аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімінің қанағаттан-
дырылмаған көлемі мəлімделген көлемнің 50% немесе одан жоғары пайызын құраса, онда 
мұндай аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінім сауда-саттықтың қорытындылары бойынша 
толық көлемде қанағаттандырылады. Бұл ретте уəкілетті орган жариялаған белгіленген қуатты 
іріктеу көлемі сараланған тізімнен сұранысқа ие болған соңғы аукциондық сауда-саттыққа 
қатысуға өтінімнің қанағаттандырылмаған шамасына арттырылады;

егер сұранысқа ие болған соңғы аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімінің 
қанағаттандырылмаған көлемі мəлімделген көлемнің 50%-нан төмен болса, онда мұндай 
аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінім сауда-саттықтың қорытындылары бойынша толық 
көлемде қанағаттандырылмайды. Бұл ретте белгіленген қуатты іріктеудің мəлімделген көлемі 
сараланған тізімінен сұранысқа ие болған соңғы аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімнің 
қанағаттандырылған шамасына азайтылатын болады. 

56. Ұйымдастырушы осы Қағидалардың 54 жəне 55-тармақтарында көрсетілген шарттар-
ды тексергеннен кейін аукциондық сауда-саттықтың жеңімпазын (-дарын) анықтайды жəне 
оны аукциондық сауда-саттық жеңімпаздарының тізіліміне қосады. Бұл ретте аукциондық 
бағалар аукциондық сауда-саттыққа қатысуға берілген өтінімдерде көрсетілген бағалар бой-
ынша анықталады. 

57. Ұйымдастырушы өткізілген аукциондық сауда-саттық қорытындысы бойынша сауда 
сессиясы жабылғаннан кейін 1 (бір) сағат ішінде Қатысушыларға өткізілген аукциондық сауда-
саттық қорытындысы туралы электронды хабарлама жібереді. Қатысушыларға жазбаша ха-
барламалар келесі жұмыс күні Астана уақыты бойынша сағат 18-00 кешіктірілмей жіберіледі.

58. Аукциондық сауда-саттық жеңімпаздарының тізілімі сауда сессиясы жабылғаннан кейін 
1 (бір) сағат ішінде аукциондық бағалар мен аукциондық сауда-саттық барысында іріктелген 
ЖЭК пайдалану объектілерінің белгіленген қуат көлемін көрсете отырып, Ұйымдастырушының 
веб-сайтында жарияланады. 

59. Ұйымдастырушы сауда сессиясы жабылғаннан кейін 1 (бір) жұмыс күнінен кешіктірмей 
өткізілген аукциондық сауда-саттықтың өткізу тəртібі ашып көрсетілген жəне сауда жүйесіне 
берілген барлық өтінімдер тұратын толық ақпаратты көрсете отырып, аукциондық сауда-саттық 
қорытындысын жəне Аукциондық сауда-саттық жеңімпаздарының тізілімін қалыптастырады 
жəне уəкілетті органға жібереді.

60. Уəкілетті орган Ұйымдастырушыдан Аукциондық сауда-саттық жеңімпаздарының 
тізілімін алған сəттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде аукциондық сауда-саттық жеңімпаздарын 
ЖЭК пайдалану объектілерін орналастыру жоспарына жəне ЖЭК пайдаланатын энергия 
өндіруші ұйымдар тізбесіне енгізеді.

Бұл ретте аукциондық сауда-саттықтың жеңімпаздары ЖЭК пайдаланатын энергия өндіруші 
ұйымдар тізбесіне енгізілген күннен кейін күнтізбелік 60 (алпыс) күн ішінде қаржы-есеп айырысу 
орталығымен сату шартын жасасу үшін өтінім береді.

3-тарау. 
Қорытынды ережелер

61. Аукциондық сауда-саттықты өткізу мына жағдайлар туындағанда 30 минутқа дейінгі 
тоқтатыла тұруы мүмкін:

1) сауда жүйесінің жұмыс істемеуіне алып келген сервер жабдығындағы техникалық ақаулар 
немесе электрондық жүйедегі іркіліс;

2) сауда жүйесіне қолжетімділікке кедергі туғызған Интернет желісі жабдықтарының немесе 
байланыс арналарының техникалық ақаулары.

62. Аукциондық сауда-саттықты өткізу тоқтатыла тұрған кезде Ұйымдастырушы шұғыл 
түрде Қатысушыларға қолжетімді техникалық байланыс құралдары арқылы аукциондық 
сауда-саттықты өткізу процесі қайта қалпына келтірілетін уақытын көрсетіп, сауда-саттықтың 
тоқтатыла тұру себебі туралы хабарлайды.

63. Аукциондық сауда-саттықты өткізу мына жағдайлар туындағанда тоқтатылуы мүмкін:
1) осы Қағидалардың 61-тармағында көрсетілген техникалық ақауларды жоюға 30 минут-

тан артық уақыт керек болса;
2) сауда залы жəне (немесе) сауда жүйесінің сервер жабдығындағы электрмен жабдық-

таудағы ұзақ (екі сағаттан артық) үзіліс.
64. Аукциондық сауда-саттықты осы Қағидалардың 63-тармағында көрсетілген себептер 

бойынша тоқтатқан жағдайда, аукциондық сауда-саттық екінші қайтара аукциондық сауда-
саттықты өткізу күнінің келесі жұмыс күні өткізіледі. 

65. Аукциондық сауда-саттықты ұйымдастыру жəне өткізу барысында туындайтын дау-
лар Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында белгіленген тəртіппен шешіледі.

(Соңы. Басы 21-бетте) Аукционға қатысушыларға қойылатын біліктілік талаптарын, өтінімнің мазмұнын 
жəне оны беру тəртібін, аукционға қатысуға арналған өтінімді қаржылық қамтамасыз 
ету түрлерін жəне оларды енгізу мен қайтару шарттарын, қорытынды шығару жəне 

жеңімпаздарды анықтау тəртібін қамтитын аукциондық сауда-саттықты ұйымдастыру 
мен өткізу қағидаларына 1-қосымша 
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1-кесте (Резервтелген жер телімдері туралы ақпарат)
р/с № Облыс Аудан Елді мекен Жер ауданы, Га Жер санаты

2-кесте (Электр желілеріне қосу нүктелері бойынша барынша рұқсат етілген қуат жəне 
болжамды қосу саны көрсетілген энергия беруші ұйымның электр желілеріне қосылу 

мүмкіндігі туралы ақпарат)

Электр 
желілік 
ұйым

Облыс Аудан ЭЖЖ

Қосалқы станция Жаңа 
қосылулар 
саны бойын-
ша шектеу

Əрбір қосылу 
бойынша қосылу 
қуаты бойынша 
шектеу, МВт 

Атауы, 
коорди-
наттары

Шиналары

Аукционға қатысушыларға қойылатын біліктілік талаптарын, өтінімнің мазмұнын 
жəне оны беру тəртібін, аукционға қатысуға арналған өтінімді қаржылық қамтамасыз 
ету түрлерін жəне оларды енгізу мен қайтару шарттарын, қорытынды шығару жəне 

жеңімпаздарды анықтау тəртібін қамтитын аукциондық сауда-саттықты ұйымдастыру 
мен өткізу қағидаларына 2-қосымша

Нысан

20__ жылғы «__» ______ № __ аукциондық сауда-саттық жеңімпаздарының тізілімі 

р/с 
№ 

Сауда-
саттық күні

Мəміле 
нөмірі

ЖЭК 
типі

Жеңім-
паз 

атауы 
Жер 
телімі

Қосу 
нүктесі

Аукциондық 
баға, тг/кВт*сағ 

(ҚҚС-сыз)
Белгіленген 
қуат , кВт

1
2

БАРЛЫҒЫ:

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 17 қаң-
тарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16240 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 25 желтоқсан             №471           Астана қаласы

Қазақстан Республикасы
Энергетика министрінің кейбір бұйрықтарына 

өзгерістер енгізу туралы

бұйырамын:
1. Осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 

өзгерістер енгізілетін кейбір бұйрықтарының тізбесі бекітілсін.
2. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Электр энергетикасы жəне көмір 

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

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

4) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Энергетика 
министрлігінің ресми интернет-ресурсында орналастыруды;

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

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

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

Қазақстан Республикасының
 Энергетика министрі Қ.БОЗЫМБАЕВ

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2017 жылғы 25 желтоқсандағы 
№471 бұйрығына қосымша

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің өзгерістер енгізілетін кейбір 
бұйрықтарының тізбесі

1. «Электр станцияларының, жылу жəне электр желілерінің жабдықтарына, ғимараттары 
мен құрылыстарына техникалық қызмет көрсетуді жəне оларды жөндеуді ұйымдастыру 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 11 
ақпандағы № 73 бұйрығында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 10451 болып тіркелген, 2015 жылғы 3 сəуірде «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 
жарияланған ):

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Электр станцияларының, жылу жəне электр желілерінің 
жабдықтарына, ғимараттары мен құрылыстарына техникалық қызмет көрсетуді жəне оларды 
жөндеуді ұйымдастыру қағидаларында:

4-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Энергия өндіруші жəне энергия беруші ұйымдар тұрақты негізде тиісінше электр жəне 

(немесе) жылу энергиясын өндіру жəне (немесе) беру үшін пайдаланылатын жабдықтың, 
ғимараттар мен құрылыстардың жарамды күйін мынадай жұмыс кешенін ұйымдастыру жəне 
жүргізу жолымен қамтамасыз етеді:».

2. «Техникалық жаңғыртылудан кейін электр станцияларының, электр жəне жылу 
желілерінің энергия объектілерін пайдалануға қабылдап алу қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 13 ақпандағы № 90 бұйрығында 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10453 болып тіркелген, 2015 
жылғы 2 сəуірде «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған):

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Техникалық жаңғыртылудан кейін электр станцияларының, 
электр жəне жылу желілерінің энергия объектілерін пайдалануға қабылдап алу қағидаларында:

3-тармақтың 8) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«8) энергетикалық жабдық – электр жəне жылу энергиясын өндіруге, түрлендіруге, 

трансформациялауға жəне беруге арналған машиналардың, қондырғылардың, аппараттардың, 
электр беру желілерінің, құбырлардың жəне қосалқы жабдықтардың кешені.».

3. «Электр энергиясының көтерме нарығын ұйымдастыру мен оның жұмыс iстеу 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 20 
ақпандағы № 106 бұйрығында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 10531 болып тіркелген, 2015 жылғы 9 сəуірде «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 
жарияланған):

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Электр энергиясының көтерме нарығын ұйымдастыру 
мен оның жұмыс iстеу қағидаларында:

37-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«37. Жүйелік жəне қосалқы көрсетілетін қызметтер нарығы электр энергиясын жəне 

қуатын беру, диспетчерлендіру, реттеу жəне резервтеу жөніндегі көрсетілетін қызметтерді 
қамтиды, электр энергиясын өндіру, беру, тұтыну ерекшеліктеріне негізделеді жəне Заңға 
сəйкес белгіленген тəртіпте жұмыс істейді. Жүйелік жəне қосалқы көрсетілетін қызметтерді 
тиісті қызметтерді көрсетуге жасалатын шарттар негізінде электр энергиясының көтерме сауда 
нарығы субъектілері көрсетеді жəне алады.».

4. «Электр энергиясының бөлшек сауда нарығын ұйымдастыру жəне оның жұмыс істеуі, 
сондай-ақ осы нарықта қызмет көрсету қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Энергетика министрінің 2015 жылғы 20 ақпандағы № 111 бұйрығында (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10533 болып тіркелген, 2015 жылғы 9 сəуірде 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған): 

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Электр энергиясының бөлшек сауда нарығын 
ұйымдастыру жəне оның жұмыс істеуі, сондай-ақ осы нарықта қызмет көрсету қағидаларында:

2-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«4) өңiрлiк деңгейдегi электр желiлерi – өңірлік деңгейдегі электр желілерін пайдалана-

тын энергия беруші ұйымның, не басқа желінің меншік иесі – электр энергиясының бөлшек 
сауда нарығы субъектілерінің теңгерімінде тұрған электр энергиясын беруге арналған 
шағын станциялардың, тарату құрылғыларының жəне оларды жалғастыратын электр беру 
желiлерiнiң жиынтығы;»;

37-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«37. Электр энергиясын беру жөнiндегi нақты көрсетiлген қызметтер үшiн қаржылық өзара 

есеп айырысулар табиғи монополиялар саласында басшылықты жүзеге асыратын уəкілетті 
орган бекiткен тарифтер мен есептік бір ай ішінде электр энергиясының нақты теңгеріміне 
енгізілген, тұтынылған электр энергиясының мөлшерi бойынша жүргiзiледi.».

5. «Электр қуатының нарығын ұйымдастыру жəне оның жұмыс істеу қағидаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 27 ақпандағы № 152 
бұйрығында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10612 болып 
тіркелген, 2016 жылғы 13 ақпанда «Егемен Қазақстан» газетінде №29 (28757) жарияланған):

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Электр қуатының нарығын ұйымдастыру жəне оның 
жұмыс істеу қағидаларында:

2-тармақтың 14) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«14) уəкілетті орган – электр энергетикасы саласында басшылықты жүзеге асыратын 

мемлекеттік орган.»;
2-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Осы Қағидаларда пайдаланылған өзге де ұғымдар мен анықтамалар Қазақстан 

Республикасының электр энергетикасы саласындағы заңнамасына сəйкес қолданылады.»;
22 жəне 23-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«22. Жеткізуші электр қуатының əзірлігін ұстап тұру бойынша қызмет көрсетуге шартпен 

белгіленген орта сағаттық қуаты электр қуатының əзірлігін ұстап тұру жиынтық шамасы-
нан төмен электр энергиясын көтерме сауда нарығына жеткізу кезінде жоспарлы, жоспар-
дан тыс, авариялық жөндеуде немесе резервтен тыс жағдайда тұрған генерациялайтын 
қондырғылардың қуатын шегеріп тастағанда, электр қуатының қалған бөлігіне жеткізуші 
Қазақстан Республикасының электр энергетикасы саласындағы заңнамасында белгіленген 
тəртіппен теңгерімдеуші нарықта арттыруды реттеуге қатысу үшін өтінімді күн сайын 
қалыптастырады жəне береді. Аталған норма тек жылыту режимі бойынша жұмыс істейтін 
генерациялайтын қуат бірліктеріне қолданылмайды.

23. Жеткізуші Қазақстан Республикасының электр энергетикасы саласындағы заңнама-
сында белгіленген тəртіппен технологиялық минимумдар ведомостында көрсетілген генера-
циялайтын қондырғылардың технологиялық минимумының тиісті шамасына сəйкес келетін 
шамаға дейін теңгерімдеуші нарықта операциялық тəуліктің əрбір сағатына төмендетуді рет-
теуге қатысуға өтінімді күн сайын қалыптастырады жəне береді.».

6. «Электр қондырғыларын орнату қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Энергетика министрінің 2015 жылғы 20 наурыздағы № 230 бұйрығында (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10851 болып тіркелген, 2015 жылғы 5 маусымда 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған): 

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Электр қондырғыларын орнату қағидаларында:
2-тармақтың 1) тармақшасының бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«1) электр қондырғылары – электр энергиясын өндіруге, түрлендіруге, трансформациялауға 

жəне беруге, оны энергияның басқа түріне түрлендіруге арналған машиналардың, аппарат-
тардың, желілер мен қосалқы құралдардың (олар орнатылған құрылыстар мен үй-жайларымен 
бірге) жиынтығы.».

7. «Электр энергиясының көтерме сауда нарығының субъектілері үшін электр энергиясын 
коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйесінің жұмыс істеу қағидаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 30 наурыздағы № 248 
бұйрығында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10957 болып 
тіркелген, 2015 жылғы 20 мамырда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған): 

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Электр энергиясының көтерме сауда нарығының 
субъектілері үшін электр энергиясын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған 
жүйесінің жұмыс істеу қағидаларында:

2-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) техникалық электр энергиясын есепке алу кешені – деректері бойынша субъектінің 

жеке энергия объектілерімен жəне электр қондырғыларымен электр энергиясын тұтынуының 
бақылауы жүргізілетін электр энергиясын есепке алу кешені;».

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. ЭКЕАЖ электр энергиясының көтерме жəне теңгерімдеуші сауда нарығында өзара есеп 

айырысу үшін есептік кезеңде, əрі электр энергиясын өндіруде жəне тұтынуда оның сағаттық 
деректерін қалыптастыру кезінде электр энергиясын есепке алу бойынша сенімді жəне заңды 
деректерді алуға арналған негізгі құрал болып табылады. Субъектілерде ЭКЕАЖ-ның болуы 
Қазақстан Республикасының электр энергиясы көтерме сауда нарығына қол жеткізуі үшін 
шарт болып табылады.»;

4-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Электр энергиясын өңдіру, беру жəне тұтыну кезінде оны есепке алу бойынша бірыңғай 

техникалық саясатын жүзеге асыру мақсатында жəне Заңның 10-бабы 1-тармағының 10) 
тармақшасын орындау үшін ЭҚЕАЖ-дың тəжірибелік-өнеркəсіптік сынақтарының жобалауға 
техникалық тапсырмасы, техникалық жобасы жəне бағдарламасы Жүйелік оператормен 
келісіледі.».

8. «Электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы қағидаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 253 
бұйрығында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10907 болып 
тіркелген, 2015 жылғы 15 шілдеде «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған): 

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік 
техникасы қағидаларында:

3-тармақтың 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«6) жоғары өрмелеу жұмыстары – монтаждау немесе жөндеу кезінде тікелей конструкци-

ялармен немесе жабдықпен жұмыстар жүргізілетін жердің, аралық жабынның немесе жұмыс 
төсемі бетінен 2 метрден (бұдан əрі – м) астам биіктікте орындалатын жұмыстар. Бұл ретте 
жұмыс істеушілерді құлап кетуден сақтандыратын негізгі құралдар – сақтандыру арқаны жəне 
оны бекіту тəсілі болып табылады;»;

3-тармақтың 35) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«35) электр қондырғысы – электр энергиясы өндірілетін, түрлендірілетін, берілетін, 

тұтынылатын қондырғы;».

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 9 қаң-
тарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16191 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 28 желтоқсан            №480            Астана қаласы 

Қаржы-есеп айырысу орталығының жаңартылатын 
энергия көздерін пайдаланатын энергия өндіруші 

ұйымдармен, шартты тұтынушылармен және басым 
шартты тұтынушылармен жасалатын шарттарының 

үлгілік нысандарын бекiту туралы

 «Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау туралы» 2009 жылғы 4 шілдедегі 
Қазақстан Республикасының Заңы 6-бабының 10)тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған:
1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес қаржы-есеп айырысу орталығының жаңартылатын 

энергия көздерін пайдаланатын энергия өндіруші ұйымнан электр энергиясын аукциондық 
бағалар бойынша сатып алуы шартының үлгілік нысаны;

 2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес қаржы-есеп айырысу орталығының жаңартылатын 
энергия көздерін пайдалану объектілері өндірген электр энергиясын шартты тұтынушыларға 
сатуы шартының үлгілік нысаны; 

3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес қаржы-есеп айырысу орталығының жаңартылатын 
энергия көздерін пайдаланатын энергия өндіруші ұйымдар өндірген электр энергиясын басым 
шартты тұтынушыларға сатуы шартының үлгілік нысаны бекітілсін.

2. Мыналардың күші жойылды деп танылсын:
1) «Қаржы-есеп айырысу орталығының жаңартылатын энергия көздерін пайдаланатын 

энергия өндіруші ұйымнан электр энергиясын тіркелген тарифтер жəне жаңартылатын энер-
гия көздерін пайдалану объектісін салу жобасының уəкілетті немесе жергілікті атқарушы ор-
ган бекіткен жəне олармен келісілген техникалық-экономикалық негіздемесінде белгіленген 
босату бағасының деңгейінен аспайтын тарифтер бойынша сатып алуы, қаржы-есеп айырысу 
орталығының жаңартылатын энергия көздерін пайдалану объектілері өндірген электр энерги-
ясын шартты тұтынушыларға сатуы шарттарының үлгі нысандарын бекiту туралы» Қазақстан 
Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 2 наурыздағы № 163 бұйрығы (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10780 болып тіркелген, 2015 жылғы 18 
тамызда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған);

2) «Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің кейбір бұйрықтарына өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің міндетін 
атқарушының 2016 жылғы 14 желтоқсандағы № 533 бұйрығымен бекітілген Қазақстан 
Республикасы Энергетика министрінің өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін кейбір 
бұйрықтары тізбесінің 3-тармағы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 14760 тіркелген, 2017 жылғы 10 ақпанда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық 
актілерінің эталондық бақылау банкінде электрондық түрде жарияланған).

3. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Жаңартылатын энергия көздері 
департаменті 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 қазақ 

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

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның 
көшірмелерін мерзімді баспасөз басылымдарына ресми жариялауға жіберуді;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің ресми интернет-ре-
сурсында орналастыруды;

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

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Энергетика вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының
 Энергетика министрі Қ.БОЗЫМБАЕВ

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының  Ұлттық экономика
министрi Т. Сүлейменов ________ ______
2017 жылғы 27 желтоқсан 

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің
2017 жылғы 28 желтоқсандағы №480 бұйрығына 1-қосымша

Үлгілік нысан
 

Қаржы-есеп айырысу орталығының жаңартылатын энергия көздерін 
пайдаланатын энергия өндіруші ұйымнан электр энергиясын аукциондық бағалар 

бойынша сатып алуы шарты

№ ________

Бірлесіп «Тараптар», ал жеке-жеке «Тарап» деп аталатын, Қазақстан Республикасы 
__________________________________ мекенжайы бойынша тіркелген
       (заңды мекенжайы көрсетілсін) 
БСН:_____, бұдан əрі «Сатып алушы» деп аталатын _____________________ 
______________________________________________________________ атынан
          (қаржы-есеп айырысу орталығының толық атауы көрсетілсін)
_________________________________________________ негізінде əрекет ететін
          (өкілеттіктердің туындау негізі көрсетілсін)
_________________________________________________________ бір тараптан
                        (лауазымы жəне Т.А.Ə. көрсетілсін)
жəне Қазақстан Республикасы __________________________ мекенжайы бойынша
                                                      (орналасқан жері көрсетілсін) 
тіркелген, БСН:_____, бұдан əрі «Сатушы» деп аталатын 
______________________________________________________________ атынан
                               (толық атауы көрсетілсін)
_________________________________________________ негізінде əрекет ететін
          (өкілеттіктердің туындау негізі көрсетілсін)
______________________________________________________ екінші тараптан 
                  (лауазымы жəне Т.А.Ə. көрсетілсін)
мыналарды:
1) «Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау туралы» 2009 жылғы 4 шілдедегі 

№ 165-VI Қазақстан Республикасының Заңын (бұдан əрі – Заң);
2) Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 2 наурыздағы № 164 

бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10662 болып 
тіркелген) бекітілген Жаңартылатын энергия көздерін пайдалану объектілері өндірген электр 
энергиясын қаржы-есеп айырысу орталығының орталықтандырылған сатып алу жəне сату 
қағидаларын (бұдан əрі – Қағидалар);

3) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 27 наурыздағы № 271 қаулысымен 
бекітілген Тіркелген тарифтерді жəне шекті аукциондық бағаларды айқындау қағидалары;

4) Сатушының осы шартты жасасуға берілген өтінімін (20__ жылғы «___»_____ кіріс № 
___) (Қағидаларға қосымша);

5) Сатушының енгізген Шарт талаптарын орындауды қаржылық қамтамасыз етуі __________ 
(______________) теңге көлемінде (құжаттың атын, күнін жəне нөмірін көрсету);

6) Сатушының Сатып алушыға аукциондық баға бойынша жаңартылатын энергия көздерін 
(бұдан əрі – ЖЭК) пайдалану объектілері өндірген электр энергиясын сату ниетін назарға 
ала отырып, төмендегілер туралы осы электр энергиясын сатып алу шартын (бұдан əрі – 
Шарт) жасасты.

1. Терминдер мен анықтамалар
1. Осы шартта мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
1) шарт – Сатушы мен Сатып алушының арасында жасалған осы электр энергиясын са-

тып алу-сату шарты;
2) ЖЭК электр станциясы – берілетін электр энергиясын өндіретін ЖЭК пайдалану объектісі;
3) берілетін электр энергиясы – беру нүктесіне берілген, Қазақстан Республикасы 

заңнамасының нормалары мен талаптарына сəйкес келетін, электр станциясы өндірген 
барлық электр энергиясы;

4) беру нүктесі – электр станциясын энергия беруші ұйымның электр желілеріне қосу нүктесі;
5) коммерциялық есепке алу аспабы – электр қуатын, электр немесе жылу энергиясын 

коммерциялық есепке алуға арналған, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тəртіппен қолдануға рұқсат етілген техникалық құрылғы;

6) берілетін ай – тиісті айдың бірінші күні сағат 00.00-де басталатын жəне тиісті айдың соңғы 
күні сағат 00.00-де аяқталатын ЖЭК-ті пайдалану объектілерінен берілетін электр энергиясын 
іс жүзінде беретін күнтізбелік ай, оның нəтижелері бойынша берілетін электр энергиясының 
сатып алу-сату көлемінің түпкілікті есебі жүргізіледі;

7) жұмыс күні – Сатып алушы үшін жұмыс күні болып табылатын күн;
8) электр станциясын коммерциялық пайдалану басталған күн – электр станциясының 

электр қондырғыларын кешенді сынау басталған күн;
9) Жүйелік оператордың ұлттық диспетчерлік орталығы (бұдан əрі – ЖО ҰДО) – электр 

энергиясын теңгерімдеу мен оның сапасын қамтамасыз етуді қоса алғанда, Қазақстанның 
БЭЖ жедел басқаруға жəне оның жұмысының сенімділігіне жауапты, Жүйелік оператордың 
құрылымына кіретін бөлімше;

10) жүйелік оператор – орталықтандырылған жедел-диспетчерлік басқаруды, басқа 
мемлекеттердің эн ергия жүйелерімен қатарлас жұмысты қамтамасыз етуді, эне ргия жүйесіндегі 
теңгерімді ұстап тұруды, жүйелік қызметтер көрсетуді жəне электр энергиясының көтерме 
нарығы субъектілерінен қосалқы қызметтерді сатып алуды, сондай-ақ электр энергиясын 
ұлттық электр желісі бойынша жеткізуді, оған техникалық қызмет көрсетуді жəне пайдалану 
дайындығында ұстап тұруды жүзеге асыратын ұлттық компания;

11) электр энергиясын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйесі (бұдан əрі 
ЭКЕАЖ) - электр энергияс ын есепке алу деректерін өлшеуге, жинауға, өңдеуге, сақтауға жəне 
жіберуге арналған өлшеу құралдары мен аппараттық-бағдарламалық кешендер жиынтығы; 

12) аукциондық баға – аукциондық сауда-саттық қорытындысы бойынша айқындалған жəне 
тиісті шекті аукциондық баға деңгейінен аспайтын, ЖЭК пайдалану объектісі өндіретін электр 
энергиясын қаржы-есеп айырысу орталығының сатып алуына арналған баға.

Осы Шарттарда пайдаланылған өзге де ұғымдар Қазақстан Республикасының ЖЭК-ті пай-
далануды қолдау жəне электр энергетикасы саласындағы заңнамасына сəйкес қолданылады.

2. Шарттың нысанасы
2. Шартқа сəйкес Сатушының электр станциясында өндірілген жəне беру нүктесіне 

берілген электр энергиясының барлық көлемін Сатушы сатады, ал Сатып алушы сатып ала-
ды. Сатушы электр энергиясын ЖЭК-тің мынадай электр станциясында (бұдан əрі – электр 
станциясы) өндіретін болады:

1) атауы – __________ ;
2) электр станциясының түрі (пайдаланылатын ЖЭК түріне байланысты) – _________ (күн 

электр станциялары үшін қосымша фотоэлектрлік модуль типі мен қолданылатын кремнийдің 
өндіруші-елі көрсетіледі);

3) электр станциясы орналасатын алаңдар – кадастрлық нөмірі:– _________, жер учаскесінің 
жалпы ауданы – __________ гектар;

 4) электр станциясының генерациялайтын жабдығының белгіленген жиынтық қуаты (МВт);
5) электр станциясының белгіленген қуатын пайдаланудың болжамдық коэффициенті ___;
6) электр желісіне қосылу нүктесі - _____________________________.
3. Қосымша құн салығын есепке алмағанда, электр энергиясының 1 (бір) киловатт-сағатына 

_____ (__________) құрайтын аукциондық баға - шарт бойынша электр энергиясының бағасы 
болып табылады. Аукциондық бағаны жыл сайын индекстеу Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
______________№_____ қаулысымен бекітілген Тіркелген тарифтерді жəне шекті аукциондық 
бағаларды айқындау қағидаларымен белгіленген тəртіпте жүргізіледі.

4. Индекстеу нəтижесінде аукциондық бағаның шамасын не Сатушымен келісілген 
аукциондық бағаны индекстеу тəртібін өзгерту Тіркелген тарифтерді жəне шекті аукциондық 
бағаларды айқындау қағидаларына сəйкес айқындалатын тиісті өзгерістерді қолдану басталған 
күн көрсетіле отырып, осы Шартқа қосымша келісімге қол қою арқылы ресімделеді.

3. Электр энергияның көлемін есепке алу жəне төлеу 
5. Жеткізетін электр энергиясының көлемін есепке алу беру нүктесінде орнатылған 

Сатушының коммерциялық есепке алу аспаптарының көрсеткіштері негізінде жүргізіледі.
6. ЭКЕАЖ-дің өз объектісінде жұмыс істеуін қамтамасыз еткеннен кейін, Сатып алу-

шы Сатушы жеткізетін электр энергиясының көлемдерін жəне Сатушы мен Сатып алушы 
арасындағы коммерциялық өзара есеп айырысуларды есепке алу жəне анықтау үшін ЭКЕАЖ 
деректерін пайдалануға құқылы.

7. Электр станциясын қоса алғанда, ЖЭК пайдалану объектілерінен алынатын электр 
энергиясы теңгерімсіздігін қаржылық реттеуді Сатып алушы Қазақстан Республикасы 
Энергетика министрінің 2015 жылғы 20 ақпандағы № 112 бұйрығымен бекітілген Электр 
энергиясының теңгерімдеуші нарығының жұмыс істеу қағидаларына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10532 болып тіркелді) сəйкес жүзеге асырылады.

8. Даулы жағдайларда ЖОҰДО беретін, Қазақстан Республикасының көтерме электр 
энергиясы нарығында электр энергиясын өндіру-тұтынудың іс жүзіндегі теңгерімі Тараптар 
арасында өзара есеп айырысу үшін түпкілікті құжат болып табылады.

9. Коммерциялық есепке алу аспаптары болмаған немесе беру нүктесінде орнатылған 
коммерциялық есепке алу аспаптары жарамсыз болған кезеңде электр станциясы өндірген 
жəне энергия беруші ұйымның желісіне берілген электр энергиясына Сатып алушы ақы 
төлемейді жəне Тараптардың өзара есеп айырысулары кезінде ескерілмейді. Бұл ретте 
Сатушының коммерциялық есепке алу аспаптарының болмауы немесе олардың жарамсыз 
болуы фактілері мен кезеңі желілеріне электр станциясы қосылған энергия беруші ұйымның 
тиісті актісімен расталуы тиіс.

10. Сатушымен ұсынылған шот-фактурасы жəне көлемдерін салыстырып-тексеру актісі 
негізінде шартты тұтынушылар үшін бекітілген төлем мерзімі аяқталған кезден бастап, электр 
энергияның төлемі он бес жұмыс күн ішінде Сатып алушымен жасалады. 

4. Тараптардың құқықтары мен міндеттері
11. Сатушы:
1) ай сайын, беру айынан кейінгі айдың бесінен кешіктірмей электр энергиясын 

коммерциялық есепке алу аспаптарының көрсеткіштері негізінде анықталған, беру айында 
электр энергиясын өндірудің, энергия беруші ұйымның желісіне жіберудің іс жүзіндегі тəулік 
сайынғы сағатпен есептегендегі көлемі туралы ақпаратты Сатып алушыға беруге;

2) ай сайын беру айынан кейінгі айдың бесінен кешіктірмей Сатып алушыға электр 
энергиясының электр желілеріне берілген іс жүзіндегі көлемі үшін шот-фактураны жəне са-
лыстырып-тексеру актісін ұсынуға;

3) жыл сайын 1 - 31 қаңтар аралығындағы кезеңде өткен қаржы жылына өзара есеп айы-
рысуларды салыстырып-тексеруді жүргізуге;

4) ай сайын қаржы-есеп айырысу орталығына, беру айы басталғанғ а дейін күнтізбелік он 
күн бұрын электр энергиясын шығарудың, оны желілерге жіберудің болжамды көлемі туралы 
ақпаратты беруге; 

5) жыл сайын жиырмасыншы желтоқсанға қарай айларға бөле отырып, электр энергия-
сын шығарудың, желілерге жіберудің алдағы жылға арналған болжамды көлемдері туралы 
ақпаратты жолдауға;

6) егер өз бастамасы бойынша Шартты бұзса, ол болжамды бұзу күніне дейін бір ай бұрын 
Сатып алушыны жазбаша хабардар етуге;

7) өз атауының, заңды мекенжайының, нақты орналасқан жерінің жəне шарттың талапта-
рын орындау үшін қажетті өзге де деректемелердің өзгергені туралы Сатып алушыны дереу 
хабардар етуге;

8) электр станциясының коммерциялық пайдаланылуына дейін өзінің ЖЭК пайдала-
ну объектісінде ЭКЕАЖ-нің жұмыс істеуін қамтамасыз етуге міндетті. ЭКЕАЖ-нің Жүйелік 
оператордың өңірлік диспетчерлік орталықтарына деректерді қашықтан беру мүмкіндігі 
болуға тиіс;

9) электр энергиясын коммерциялық есепке алу схемасын қабылдау актісіне қол қойылған 
күннен бастап жəне ЖЭК-ті пайдалану объектісін кешендік сынау басталғанға дейін 10 (он) 
жұмыс күні ішінде Қаржы-есеп айырысу орталығына оған қатысты осы сатып алу шарты 
жасалған ЖЭК пайдалану объектісі үшін Өтініш беруші мен энергия беруші ұйым арасында 
қол қойылған, ЖЭК-ті пайдалану объектісінде коммерциялық жəне техникалық есепке алу 
аспаптарын орналастыру схемасын қамтитын, электр энергиясын коммерциялық есепке алу 
схемасын қабылдау актісінің көшірмесін ұсынуға;

10) ЖЭК объектісінің энергия қондырғылары пайдалануға кезең-кезеңмен енгізілген 
жағдайда, ЖЭК объектісінің энергия қондырғыларын кешенді сынаудың аралық актісінің 
көшірмесін оған қол қойылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде, бірақ кешендік сынау 
өткізілген беру айы аяқталғанға дейін кешіктірмей ұсынуға;

11) кешендік сынауды өткізу басталар алдында 10 (он) күнтізбелік күн ішінде жүйелік 
опера тормен келісілген кешендік сынаулар бағдарламасының көшірмесін жəне ЭКЕАЖ-ні 
пайдалануға енгізу актісінің көшірмесін ұсынуға;

12) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес электр энергиясы өндірісінің тəуліктік 
кестелерінің сақталуын қамтамасыз етуге;

13) егер электр станциясының белгіленген қуаты кемінде бір мегаватт болса, Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес электр станцияларының генерациялайтын қондырғы-
ларының жүйелік оператор белгілеген жұмыс режимдерін сақтауға; 

14) ЖЭК пайдалану объектісі мен  электр желілеріне ЖЭК пайдалану объектісі қосылған 

энергия беруші ұйым арасында қол қойылған электр энергиясын коммерциялық есепке алу 
аспаптарының көрсеткіштерін алу актісінің көшірмесін қаржы-есеп айырысу орталығымен 
келісілген нысан бойынша – беру айынан кейінгі айдың жетінші күнінен кешіктірмей беруге; 

15) Шартқа қол қойылған күннен бастап, 12 (он екі) ай ішінде мемлекеттік сəулет-құрылыс 
бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттік органға жолданған, Шартқа қол қойылған ЖЭК пай-
далану объектісінің құрылыс-монтаждау жұмыстары басталғаны туралы хабарландырудың 
көшірмесін қаржы-есеп айырысу орталығына ұсынуға;

16) Қазақстан Республикасының сəулет, қала құр ылысы жəне құрылыс қызметі саласындағы 
заңнамасында анықталған тəртіпте бекітілген, оған қатысты Шарт жасалған ЖЭК пайдалану 
бойынша объектіні пайдалануға қабылдап алу актісінің көшірмесін – күн электр станциялары 
үшін Шартқа қол қойылған күннен бастап 24 (жиырма төрт) ай ішінде, жел жəне биогазды электр 
станциялары үшін Шартқа қол қойылған күннен бастап 36 (отыз алты) ай ішінде, су электр 
станциялары үшін Шартқа қол қойылған күннен бастап 48 (қырық сегіз) ай ішінде Қаржы-есеп 
айырысу орталығына ұсынуға;

17) оған қатысты Шарт жасалған ЖЭК пайдалану объектілері үшін энергия беруші ұйым 
мен Сатушы арасында қол қойылған тараптардың теңгерімдік тиесілігі мен пайдалану 
жауапкершілігін ажырату актісінің көшірмесін - тараптардың теңгерімдік тиесілігі мен пай-
далану жауапкершілігін ажырату актісіне қол қойылған күннен бастап жəне ЖЭК пайдалану 
объектілерін кешенді сынаудан өткізу басталғанға дейін 10 (он) жұмыс күні ішінде Қаржы-есеп 
айырысу орталығына ұсынуға;

18) оған қатысты Шарт жасалған ЖЭК пайдалану объектілері үшін энергия беруші ұйым 
мен Сатушы арасында қол қойылған, ЖЭК пайдалану бойынша объектілердегі коммерциялық 
жəне техникалық есепке алу аспаптарын орналастыру схемасын қамтитын, электр энергия-
сын коммерциялық есепке алу схемасын қабылдау актісінің көшірмесін - электр энергиясын 
коммерциялық есепке алу схемасын қабылдау актісіне қол қойған күннен бастап жəне ЖЭК 
пайдалану объектілерін кешенді сынаудан өткізу басталғанға дейін 10 (он) жұмыс күні ішінде 
Қаржы-есеп айырысу орталығына ұсынуға;

19) Қаржы-есеп айырысу орталығының сұранысы бойынша ЖЭК пайдалану бойынша 
объекті құрылысының барысы туралы ақпарат жолдауға міндетті.

12. Сатып алушы:
1) Сатушыдан орындалған жұмыстар актісін алған күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) 

күн ішінде оған қол қоюға немесе егер ол Сатушының электр энергиясының берілген көлемі 
туралы деректерімен келіспесе, сол мерзімде Сатушыға бас тартудың негізділігін растайтын 
құжаттарды міндетті түрде қоса бере отырып, өзінің жазбаша дəлелді бас тартуын жіберуге;

2) тұтынушылар үшін белгіленген төлем мерзімі өткен соң он бес жұмыс күні ішінде тиісті 
көлемдерді салыстырып-тексеру актісінде көрсетілген электр энергиясының беру айында 
берілген барлық көлемі үшін Сатушыға ақы төлеуге;

3) жыл сайын 1-31 қаңтар аралығындағы кезеңде өткен қаржы жылына өзара есеп айы-
рысуларды салыстырып-тексеруді жүргізуге;

4) өз атауының, заңды мекенжайының, нақты орналасқан жерінің жəне шарттың талап-
тарын орындау үшін қажетті өзге де деректемелердің өзгергені туралы Сатушыны дереу 
хабардар етуге;

5) Шарттың 11-тармағының 16)тармақшасында көрсетілген мерзімде ЖЭК пайдалану 
объектісін іске қосқан жағдайда 10 (он) жұмыс күні ішінде Шарттың жағдайларын қаржылық 
қамтамасыз ету сомасын немесе оның бөліктерін қайтаруға міндетті.

13. Сатушы:
1) Сатып алушыдан осы Шарттың ережелерін орындауды талап етуге;
2) осы Шартта көрсетілген, электр станциясының генерациялайтын жабдығының белгі-

ленген жиынтық қуатын ұлғайтпау шартымен электр станциясына ағымдағы немесе күрделі 
жөндеуді, оның ішінде негізгі генерациялайтын жабдықты ауыстыра отырып жүзеге асыруға;

3) Сатып алушыны талаптарды басқаға беру туралы тиісті шарт жасасқанға дейін хабар-
дар ете отырып, осы Шарттан туындайтын өзінің қолда бар жəне болашақтағы құқықтары мен 
талаптарын Сатып алушыға беруге құқылы;

4) электр станциясы үшінші тұлғаға иеліктен шығарылған жағдайда, осы Шарт бойынша 
өз құқықтары мен міндеттерін нақ осы тұлғаға толықтай беруге құқылы. Мұндай жағдайда, 
осы Шарт бойынша құқықтар мен міндеттер электр станциясына арналған құқықтармен бір 
мезгілде үшінші тұлғаға өтеді.

14. Сатып алушы:
1) Сатушыдан осы Шарттың ережелерін орындауды талап етуге;
2) егер электр энергиясының беру айында берілген көлемі туралы Тараптар арасындағы 

келіспеушіліктерді реттеудің қорытындылары бойынша Сатып  алушының Сатушыға артық 
сома төлеу фактісі анықталатын болса, болашақ төлемдерде Сатушыға тиесілі сомалардан 
артық төленген соманы ұстап қалуға;

3) Шартқа жəне Қазақстан Республикасының жаңартылатын энерия көздері жəне электр 
энергетикасы саласындағы заңнамасына сəйкес Сатушының басқа міндеттемелерін орын-
дауды талап етуге құқылы.

5. Тараптардың жауапкершілігі
15. Егер Сатушы Шарттың 11-тармағының 15)тармақшасына сəйкес ЖЭК пайдалану 

объектісінің құрылыс-монтаждау жұмыстарын бастау туралы хабарламаның көшірмесін ұсыну 
бойынша мерзімді бұзса, Сатып алушы Шарттың талаптарын орындауды қаржылық қамтамасыз 
ету сомасының 30% көлемінде ұстайды жəне ол туралы Сатушыны жазбаша хабардар етеді. 

16. Егер Сатушы Шарттың 11-тармағының 16)тармақшасына сəйкес ЖЭК пайдала-
ну объектісін пайдалануға қабылдау актісінің көшірмесін ұсыну бойынша мерзімді бұзса, 
Сатып алушы Шарттың талаптарын орындауды қаржылық қамтамасыз ету сомасының 100% 
көлемінде ұстайды жəне ол туралы Сатушыны жазбаша хабардар етеді. Бұл ретте осы 
Шарттың 15-тармағына сəйкес Шарттың талаптарын орындауды қаржылық қамтамасыз ету 
сомасының бөлігін ұстаған жағдайда, Шарттың талаптарын орындауды қаржылық қамтамасыз 
етудің 70% көлемінде ұстайды. 

17. Шартта көзделген төлемдердің мерзімін өткізіп алғаны үшін Сатып алушы Сатушының 
талап етуі бойынша оған мерзімін өткізіп алған əрбір күнтізбелік күн үшін мерзімін өткізіп алған 
соманың 0,1 %-ы (нөл бүтін оннан бір пайызы) мөлшерінде, бірақ мерзімін өткізіп алған соманың 
10 %-нан (он пайызынан) аспайтын мөлшерде тұрақсыздық айыбын төлейді.

18. Тараптар Шартпен көзделген міндеттемелерді бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының 
заңнамасына жəне Шарттың талаптарына сəйкес жауапты болады. 

19. Осы Шарттың талаптары Тараптардың өзара келісімі бойынша ғана өзгертілуі жəне 
жазбаша нысанда ресімделуі мүмкін.

6. Форс-мажорлық мəн-жайлар
20. Егер Шарт талаптарының орындалмағаны жəне (немесе) тиісінше орындалмағаны 

форс-мажор мəн-жайларының салдарынан болса, Тараптар ол үшін жауапты болмайды.
21. Осы Шарттың орындалуына кедергі келтіретін, Тараптардың бақылауына бағынбайтын, 

олардың жаңылуына немесе ұқыпсыздығына байланысты емес жəне күтпеген жерден болатын 
сипаты бар оқиға форс-мажорлық мəн-жай деп танылады.

22. Қандай да бір себеппен Сатып алушыда жеткілікті ақшаның болмауы форс-мажорлық 
мəн-жай болып табылмайды жəне Сатып алушыны төлемдердің мерзімін өткізіп алғаны үшін 
жауаптылықтан босатпайды.

23. Форс-мажорлық мəн-жай əсеріне ұшыраған Тарап бұл туралы екінші Тарапты форс-
мажорлық мəн-жайдың сипатын, туындау себебін жəне растайтын құжаттарды ұсынып, олардың 
болжамды ұзақтығын көрсете отырып, күнтізбелік он күн ішінде хабардар етуге міндетті.

7. Дауларды шешу
24. Осы Шарттан туындайтын даулар Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 

шешілуге жатады.
25. Тараптар осы Шарт бойынша дауларды тікелей келіссөздер арқылы шешуге тырысуға 

тиіс.
26. Тараптардың əрқайсысы осы Шартты жасауға, оның жарамдылығына, орындалуына, 

өзгертілуіне, тоқтатыла тұруына жəне бұзылуына байланысты дауды шешу, сондай-ақ осы 
Шартқа байланысты өзге де дауларды шешу үшін сотқа жүгінуге құқығы бар.

27. Осы Шартты жасауға, оның жарамдылығына, орындалуына, өзгертілуіне, тоқтатыла 
тұруына жəне бұзылуына байланысты, сондай-ақ осы Шарт бойынша өзге де мəселелерге бай-
ланысты барлық даулар Сатып алушының орналасқан жері бойынша соттың қарауына жатады.

8. Шарттың жəне аукциондық бағаның қолданылу мерзімі
28. Осы Шарт Тараптармен қол қойылған күннен бастап күшіне енеді.
29. Осы Шарт жəне онда көрсетілген аукциондық баға шығарылған электр энергиясы энер-

гия беруші ұйымның электр желісіне берілген электр станциясының электр қондырғыларын 
кешенді сынау басталған күннен бастап он бес жыл өткен соң өз қолданысын тоқтатады.

9. Қорытынды ережелер
30. Шарт:
1) егер Шарттың 11-тармағы 16)тармақшасында қарастырылған ЖЭК пайдалану бойынша 

объектісін іске қосу мерзімін бұзса;
2) егер Сатушы Шарттың қолданылу мерзімінде өндірілген электр энергияны Қазақстан 

Республикасы электр энергетикасы туралы заңнамасына сəйкес қол қойылған тұтынушылармен 
екіжақты шартқа сəйкес келіскен бағамен іске асыратын болса өз қолданысын тоқтатады. 

31. Шарттың барлық өзгерістері мен толықтырулары тек қана жазбаша түрінде жасалған 
жəне Тараптардың уəкілетті өкілдерімен қол қойылған жағдайда жарамды болып табылады. 

32. Тараптар арасындағы барлық хат алмасу қағаз нұсқасындағы хатты жіберу жолымен 
жазбаша түрде орындалуы тиіс.

33. Осы Шарт заңды күші бірдей екі данада, қазақ жəне орыс тілдерінде жасалды.
34. Осы Шарт Астана қаласында жасалды, оған екі Тарап та қол қойды жəне Сатып алушы 

оны 20__ жылғы «_____»_________ № _____ жасалған шарттар тізіліміне тіркеді.
35. Осы Шарттың барлық талаптары тұрақты болып табылады, Қазақстан Республикасы 

заңнамаларының өзгеруіне тəуелді емес жəне тек Сатып алушымен келісім бойынша ғана 
өзгертілуі мүмкін.

10. Тараптардың деректемелері жəне қолтаңбалары

Сатушы
_________________________________
(толық атауы)
Заңды мекенжайы:_________________
Н ақты мекенжайы:_________________
Тел./факс:_______________________
БСН______________________________
БСК______________________________
ЖСК______________________________
_________________________________
(банктің атауы)
(лауазымы)
______ (тегі, аты, əкесінің аты)
м.о.

Сатып алушы
________________________________
(толық атауы)
Заңды мекенжайы:________________
Нақты мекенжайы:________________
Тел./факс:______________________
БСН_____________________________
БСК_____________________________
ЖСК ____________________________
__________________________ ______
(банктің атауы)
(лауазымы)
______ (тегі, аты, əкесінің аты)
м.о.

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің
2017 жылғы 28 желтоқсандағы №480 бұйрығына 2-қосымша

Үлгілік нысан

Қаржы-есеп айырысу орталығының жаңартылатын энергия көздерін пайдалану 
объектілері өндірген электр энергиясын шартты тұтынушыларға сатуы шарты

№ ______
 
Бірлесіп «Тараптар», ал жеке-жеке «Тарап» деп аталатын, Қазақстан Республикасы 
__________________________________ мекенжайы бойынша тіркелген
 (заңдық мекенжайы көрсетілсін) 
БСН:_____, бұдан əрі «Сатушы» деп аталатын, 
____________________________________ атынан 
_______________________________________негізінде
 (өкілеттіктердің туындау негізі көрсетілсін)
əрекет ететін ______________________________________________ бір тараптан
   (лауазымы жəне Т.А.Ə. көрсетілсін)
жəне Қазақстан Республикасы __________________________ мекенжайы бойынша
         (орналасқан жері көрсетілсін) 
тіркелген, БСН:_____, бұдан əрі «Сатып алушы» деп аталатын 
______________________________________________________________ атынан
  (толық атауы көрсетілсін)
_________________________________________________ негізінде əрекет ететін
  (өкілеттіктердің туындау негізі көрсетілсін)
______________________________________________________ екінші тараптан 
  (лауазымы жəне Т.А.Ə. көрсетілсін)
мыналарды:
1) «Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау туралы» 2009 жылғы 4 шілдедегі 

Қазақстан Республикасының Заңын (бұдан əрі – Заң);
2) Заңның 6-бабы 10) тармақшасына сəйкес бекітілген Жаңартылатын энергия көздерін 

пайдалану объектілері өндірген электр энергиясын қаржы-есеп айырысу орталығының 
орталықтандырылған сатып алу жəне сату қағидаларын (бұдан əрі – Қағидалар);

3) Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 20 ақпандағы №118 
бұйрығымен бекітілген Жаңартылатын энергия көздерін қолдауға арналған тарифтерді 
айқындау қағидаларын (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10622 
болып тіркелген) (бұдан əрі – ЖЭК-ті қолдауға арналған тарифтерді айқындау қағидалары) 
назарға ала отырып;

төмендегілер туралы осы электр энергиясын сатып алу-сату шартын жасасты.
 1. Терминдер мен анықтамалар

 1. Осы шартта мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
1) шарт – Сатушы мен Сатып алушының арасында жасалған, жаңартылатын энергия 

көздерін пайдалану объектілері өндірген электр энергиясын сатып алу-сатудың осы шарты;
2) жаңартылатын энергия көздерінен алынатын электр энергиясын шартты тұтынушылар 

(бұдан əрі – шартты тұтынушылар) – көмірді, газды, құрамында күкірт бар шикізатты, мұнай 
өнімдері мен ядролық отынды пайдаланатын энергия өндіруші ұйымдар; 

Қазақстан Республикасынан тысқары жерден электр энергиясын сатып алатын электр 
энергиясы нарығының субъектілері; 

2016 жылғы 1 қаңтардан кейін пайдалануға берілгендерді қоспағанда, жиынтық қуаты 
отыз бес мегаваттан асатын, бір гидроторапта орналасқан қондырғылары бар су электр 
станциялары;

3) берілетін электр энергиясы – Қазақстан Республикасында қолданылатын нормалар мен 
талаптарға сəйкес келетін жаңартылатын энергия көздерін пайдаланатын энергия өндіруші 
ұйымдар өндірген электр энергиясы;

4) есепті кезең – тиісті айдың бірінші күні сағат 00.00-ден бастап тиісті айдың соңғы күні сағат 
24.00-ге дейін берілетін электр энергиясын іс жүзінде беретін күнтізбелік ай, оның нəтижелері 
бойынша берілетін электр энергиясының сатып алу-сату көлемінің түпкілікті есебі жүргізіледі;

5) жұмыс күні – Сатушы үшін жұмыс күні болып табылатын күн;
6) Қазақстан Республикасының көтерме электр энергиясы нарығында электр энер-

гиясын өндіру-тұтынудың іс жүзіндегі теңгерімі (бұдан əрі – іс жүзіндегі теңгерім) – 
орталықтандырылмаған жəне орталықтандырылған сауда нарықтарында, есепті кезең ішінде 
электр энергиясының теңгерімдеуші нарығында өндірілген, берілген жəне тұтынылған электр 
энергиясының көлемдерін мекенжай бойынша бөлуді белгілейтін жүйелік оператор жасаған 
құжат. Іс жүзіндегі теңгерім Қазақстан Республикасының электр энергиясының көтерме сауда 
нарығы субъектілерінің арасында өзара есеп айырысуларды жүргізу үшін негіз болып табылады.

7) Жүйелік оператордың ұлттық диспетчерлік орталығы (бұдан əрі – ЖО ҰДО) – электр 
энергиясын теңгерімдеу мен оның сапасын қамтамасыз етуді қоса алғанда, Қазақстанның 
БЭЖ жедел басқаруға жəне оның жұмысының сенімділігіне жауапты, Жүйелік оператордың 
құрылымына кіретін бөлімше;

 2. Шарттың нысанасы
 2. Осы Шарт бойынша Жаңартылатын энергия көздерін қолдауға арналған тарифті 

айқындау қағидаларына сəйкес айқындалатын жаңартылатын энергия көздерін қолдауға 
арналған тариф бойынша жаңартылатын энергия көздерін пайдаланатын энергия өндіруші 
ұйымдар өндірген электр энергиясын Сатушы сатады, ал Сатып алушы сатып алады.

3. Егер ЖОҰДО беретін Қазақстан Республикасының көтерме электр энергиясы нарығында 
электр энергиясын өндіру-тұтынудың іс жүзіндегі теңгеріміне сəйкес айқындалған, Сатушы 
Сатып алушыға берген электр энергиясының іс жүзіндегі мөлшері тараптармен келісілген 
электр энергиясының мөлшерінен өзгеше болса, Сатушы Қазақстан Республикасының электр 
энергиясының көтерме сауда нарығында электр энергиясын өндіру-тұтынудың іс жүзіндегі 
теңгеріміне ЖО ҰДО қол қойғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде Сатып алушыға түзетілген 
шот-фактура шығару арқылы айырмашылық шамасына түзету жүргізуге міндетті. 

 3. Тараптардың құқықтары мен міндеттемелері
4.Сатушы:
1) акт негізінде электр энергиясын берудің есепті айынан кейінгі айдың 20 (жиырмасы 

күнінен) кешіктірмей Сатып алушыға шот-фактураны жіберуге;2) есепті тоқсаннан кейінгі айдың 
25 (жиырма бесіне) дейін тоқсан сайын келіспеушіліктерді көрсете отырып немесе онсыз са-
лыстырып-тексеру жүргізуге міндетті.

5.Сатып алушы:
1) ай сайын ЖЭК объектілерінен электр энергиясы берілген айға дейін күнтізбелік 10 күн 

бұрын электр энергиясын шығарудың, энергия беруші ұйымдардың желісіне жіберудің бол-
жамды көлемдері немесе Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерден қабылдау туралы 
ақпаратты Сатушыға беруге;

2) жыл сайын жиырмасыншы желтоқсанға қарай алдағы жылға арналған электр энергия-
сын шығарудың, желіге жіберудің болжамды жылдық ай сайынғы көлемдері туралы ақпаратты 
Сатушыға жіберуге;

3) жаңартылатын энергия көздерін пайдалану объектілерінен беру айы аяқталғаннан 
кейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей, Сатушыға жаңартылатын энергия көздерін пайда-
лану объектілері өндірген электр энергиясын есепті кезең ішінде бергені үшін ақы төлеуге;

4) тиісті шот-фактураны алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Сатушыны хабар-
дар етуге жəне Сатушыға наразылықтарын көрсетіп, жазбаша өтініш беруге, егер Сатып алу-
шы шығарылған шот-фактураның дұрыстығына қарсы болса, ол Сатушыны хабардар етеді;

(Соңы 23-бетте) 
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5) электр энергиясының дау айтылып отырған көлеміне қатысты Сатушы мен Сатып 
алушы арасындағы осы көлемге қатысты дау реттелгеннен кейін, 15 (он бес) жұмыс күнінен 
кешіктірмей дау реттелгеннен кейін келесі айда электр энергиясының Тараптармен келісілген 
көлеміне ақы төлеуге;

6) есепті тоқсаннан кейінгі айдың 25 (жиырма бесіне) дейін тоқсан сайын келіспеушіліктерді 
көрсете отырып немесе онсыз салыстырып-тексеру жүргізуге міндетті;

7) Жаңартылатын энергия көздері объектілерінен алынатын электр энергиясын берудің 
есепті айынан кейінгі айдың бесіне дейін, ай сайын Сатушыға электр энергиясын шығарудың, 
желіге босатудың немесе электр энергиясын Қазақстан Республикасының шегінен тыс 
қабылдаудың нақты көлемдері туралы ақпаратты ұсынуға міндетті.

4. Тараптардың жауапкершілігі
6. Шартта көзделген төлемдердің мерзімін өткізіп алғаны үшін Сатып алушы Сатушының 

талап етуі бойынша оған мерзімін өткізіп алған əрбір күнтізбелік күн үшін мерзімін өткізіп алған 
соманың 0,1 %-ы (нөл бүтін оннан бір пайызы) мөлшерінде, бірақ мерзімін өткізіп алған соманың 
10 %-нан (он пайызынан) аспайтын мөлшерде тұрақсыздық айыбын төлейді.

7. Тараптар осы Шартта көзделген міндеттемелерді бұзғаны үшін Қазақстан Республика-
сының заңнамасына сəйкес жауапты болады.

5. Дауларды шешу
8. Осы Шарттан туындайтын даулар Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйке с 

шешіледі.
9. Есепті айда берілген электр энергиясының көлемі туралы дау айтылған кезде Тараптар 

есепті айда берілген электр энергиясының көлеміне қатысты жазбаша қарсылықтарды Сатушы 
Сатып алушыдан алған кезден бастап күнтізбелік отыз күні ішінде осы дауды келіссөздер 
арқылы шешуге күш-жігерін салуға міндетті. Егер тараптар есепті айда берілген электр 
энергиясының көлемі туралы дау бойынша келісімге келе алмаса, дау сот тəртібімен түпкілікті 
шешуге жатады. Əрбір Тараптың осы Шартты жасауға, оның жарамдылығына, орындалуына, 
өзгертілуіне, тоқтатыла тұруына жəне бұзылуына байланысты дауды шешу, сондай-ақ осы 
Шартқа байланысты өзге де дауларды шешу үшін сотқа жүгінуге құқығы бар.

10. Даулы жағдайларда ЖОҰДО беретін, Қазақстан Республикасының электр энергиясының 
көтерме сауда нарығында электр энергиясын өндіру-тұтынудың іс жүзіндегі теңгерімі Тараптар 
арасында өзара есеп айырысу үшін түпкілікті құжат болып табылады.

11. Осы Шартты жасауға, оның жарамдылығына, орындалуына, өзгертілуіне жəне 
бұзылуына, сондай-ақ осы Шартқа өзге де мəселелерге байланысты барлық даулар Сатушының 
орналасқан жері бойынша соттың қарауына жатады.

6. Форс-мажорлық мəн-жайлар
12. Егер Шарт талаптарының орындалмағаны жəне (немесе) тиісінше орындалмағаны 

форс-мажор мəн-жайларының салдарынан болған болса, Тараптар ол үшін жауапты болмайды.
13. Осы Шарттың орындалуына кедергі келтіретін, Тараптардың бақылауына бағынбайтын, 

олардың жаңылуына немесе ұқыпсыздыққа байланысты емес жəне күтпеген жерден болатын 
сипаты бар оқиға форс-мажорлық мəн-жай деп танылады.

14. Форс-мажорлық мəн-жай əсеріне ұшыраған Тарап бұл туралы екінші Тарапты форс-
мажорлық мəн-жайдың сипатын, туындау себебін жəне растайтын құжаттарды ұсынып, олардың 
болжамды ұзақтығын көрсете отырып, күнтізбелік он күн ішінде хабардар етуге міндетті.

7. Шарттың қолданылу мер зімі
15. Осы Шарт ____ жылғы «___» __________ бастап күшіне енеді.
16. Осы Шарттың қолданылу мерзімі 20__ жылғы «__» ______ бастап 20___ жылғы 31 

желтоқсанды қоса.
17. Осы шарт кез келген Тараптың бастамасы бойынша, осы Шартта көзделген 

жағдайларды қоспағанда, осы Шартқа қосымша келісім жасасу арқылы өзгертілуі мүмкін.
18. Осы Шарт заңды күші бірдей екі данада, мемлекеттік жəне орыс тілдерінде жасалды.
19. Осы Шарт Астана қаласында жасалды, оған екі Тарап та қол қойды жəне Сатушы оны 

20 __ жылғы «__»_________№ _____ жасалған шарттар тізіліміне тіркеді.
10.Тараптардың деректемелері мен қолы

Сатушы
_________________________________
(толық атауы)
Заңды мекенжайы:_________________
Нақты мекенжайы:_________________
Тел./факс:_______________________
БСН______________________________
БСК______________________________
ЖСК______________________________
_________________________________
(банктің атауы)
(лауазымы)
______ (тегі, аты, əкесінің аты)
м.о.

Сатып алушы
________________________________
(толық атауы)
Заңды мекенжайы:________________
Нақты мекенжайы:________________
Тел./факс:______________________
БСН_____________________________
БСК_____________________________
ЖСК ____________________________
________________________________
(банктің атауы)
(лауазымы)
______ (тегі, аты, əкесінің аты)
м.о.

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің
2017 жылғы 28 желтоқсандағы №480 бұйрығына 3-қосымша

Үлгілік нысан

Қаржы-есеп айырысу орталығының жаңартылатын энергия көздерін пайдалану 
объектілері өндірген электр энергиясын басым шартты тұтынушыларға сатуы шарты

№ ________
 _________________               __ __________20___ж.
 шартты келісу орны

Бірлесіп «Тараптар», ал жеке-жеке «Тарап» деп аталатын, Қазақстан Республикасы 
__________________________________ мекенжайы бойынша тіркелген
        (заңды мекенжайы көрсетілсін) 
БСН:_____, бұдан əрі «Сатушы» деп аталатын 
_____________________________________________________ атынан
 (қаржы-есеп айырысу орталығының толық атауы көрсетілсін)
_________________________________________________ негізінде əрекет ететін
             (өкілеттіктердің туындау негізі көрсетілсін)
_________________________________________________________ бір тараптан
                  (лауазымы жəне Т.А.Ə. көрсетілсін)
жəне Қазақстан Республикасы __________________________ мекенжайы бойынша
                                                   (орналасқан жері көрсетілсін) 
тіркелген, БСН:_____, бұдан əрі «Сатып алушы» деп аталатын 
___________________________________________________ атынан
(БШТ болып табылатын ұйымның толық атауы көрсетілсін)
_________________________________________________ негізінде əрекет ететін
           (өкілеттіктердің туындау негізі көрсетілсін)
______________________________________________________ екінші тараптан 
                    (лауазымы жəне Т.А.Ə. көрсетілсін)
мыналарды:
1) «Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау туралы» 2009 жылғы 4 шілдедегі 

№ 165-VI Қазақстан Республикасының Заңын (бұдан əрі – Заң);
2) Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 2 наурыздағы № 164 

бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10662 
болып тіркелген) Жаңартылатын энергия көздерін пайдалану объектілері өндірген электр 
энергиясын қаржы-есеп айырысу орталығының орталықтандырылған сатып алу жəне сату 
қағидаларын (бұдан əрі – Қағидалар);

3) Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 20 ақпандағы № 118 
бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
10622 болып тіркелген) Жаңартылатын энергия көздерін қолдауға арналған тарифті айқындау 
қағидаларын (бұдан əрі – ЖЭК-ті қолдауға арналған тарифті айқындау қағидалары);

4) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 27 наурыздағы № 271 қаулысымен 
бекітілген Тіркелген тарифтерді жəне шекті аукциондық бағаларды айқындау қағидаларын 
(бұдан əрі – Тіркелген тарифтерді жəне шекті аукциондық бағаларды айқындау қағидалары) 
назарға ала отырып, төмендегілер туралы осы электр энергиясын сатып алу-сату шартын 
жасасты.

1. Терминдер мен анықтамалар
1. Осы шартта мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады: 
1) шарт - Сатушы мен Сатып алушы арасында жасалған электр энергиясын сатып алу-

сатудың осы шарты;
2) жаңартылатын энергия көздерін пайдаланатын энергия өндіруші ұйым – жаңартылатын 

энергия көздерін пайдалана отырып, электр жəне (немесе) энергиясын өндіруді жүзеге асы-
ратын заңды тұлға;

3) жаңартылатын энергия көздерінен алынатын электр энергиясын шартты тұтынушылар 
(бұдан əрі - шартты тұтынушылар) – көмірді, газды, құрамында күкірт бар шикізатты, мұнай 
өнімдері мен ядролық отынды пайдаланатын энергия өндіруші ұйымдар; 

Қазақстан Республикасынан тысқары жерден электр энергиясын сатып алатын электр 
энергиясы нарығының субъектілері; 

2016 жылғы 1 қаңтардан кейін пайдалануға берілгендерді қоспағанда, жиынтық қуаты 
отыз бес мегаваттан асатын, бір гидроторапта орналасқан қондырғылары бар су электр 
станциялары;

4) басым шартты тұтынушылар (бұдан əрі – БШТ) – жұмыс істеп тұрған (2018 жылғы 1 
қаңтардан кейін пайдалануға берілген жəне уəкілетті орган Жаңартылатын энергия көздерін 
пайдаланатын энергия өндіруші ұйымдар тізбесіне енгізбеген) жаңартылатын энергия көздерін 
пайдалану объектілерін меншік құқығымен немесе өзге де заңды негізде иеленетін, өндіріп 
шығарған электр энергиясын осы аталған тұлға немесе тұлғалар тобы толық көлемде тұтынатын 
не жасалған екіжақты шарттарға сəйкес уағдаласқан бағалар бойынша тұтынушыларға өткізетін 
тұлға немесе құрамына шартты тұтынушылар жəне жаңартылатын энергия көздерін пайдала-
натын энергия өндіруші ұйымдар кіретін тұлғалар тобы;

5) берілетін электр энергиясы – Қазақстан Республикасында қолданылатын нормалар мен 
талаптарға сəйкес келетін жаңартылатын энергия көздерін пайдаланатын энергия өндіруші 
 ұйымдар өндірген электр энергиясы;

6) коммерциялық есепке алу аспабы – электр қуатын, электр немесе жылу энергиясын 
коммерциялық есепке алуға арналған, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тəртіппен қолдануға рұқсат етілген техникалық құрылғы;

7) күнтізбелік жыл – тиісті жылдың бірінші күні сағат 00.00-ден бастап тиісті жылдың соңғы 
күні сағат 24.00-ге дейін берілетін электр энергиясын іс жүзінде беретін жыл;

8) жұмыс күні – ҚЕАО үшін жұмыс күні болып табылатын күн;
9) Қазақстан Республикасының көтерме электр энергиясы нарығында электр энер-

гиясын өндіру-тұтынудың іс жүзіндегі теңгерімі (бұдан əрі – іс жүзіндегі теңгерім) – 
орталықтандырылмаған жəне орталықтандырылған сауда нарықтарында, есепті кезең ішінде 
электр энергиясының теңгерімдеуші нарығында өндірілген, берілген жəне тұтынылған электр 
энергиясының көлемдерін мекенжай бойынша бөлуді белгілейтін жүйелік оператор жасаған 
құжат. Іс жүзіндегі теңгерім Қазақстан Республикасының электр энергиясының көтерме сауда 
нарығы субъектілерінің арасында өзара есеп айырысуларды жүргізу үшін негіз болып табылады;

10) электр станциясын коммерциялық пайдалану басталған күн –ЖЭК электр станциясының 
электр қондырғыларын кешенді сынау басталған күн;

11) Жүйелік оператордың ұлттық диспетчерлік орталығы (бұдан əрі – ЖО ҰДО) – электр 
энергиясын теңгерімдеу мен оның сапасын қамтамасыз етуді қоса алғанда, Қазақстанның 
БЭЖ жедел басқаруға жəне оның жұмысының сенімділігіне жауапты, Жүйелік оператордың 
құрылымына кіретін бөлімше;

12) жүйелік оператор – орталықтандырылған жедел-диспетчерлік басқаруды, басқа 
мемлекеттердің энергия жүйелерімен қатарлас жұмысты қамтамасыз етуді, энергия жүйесіндегі 
теңгерімді ұстап тұруды, жүйелік қызметтер көрсетуді жəне электр энергиясының көтерме 
нарығы субъектілерінен қосалқы қызметтерді сатып алуды, сондай-ақ электр энергиясын 
ұлттық электр желісі бойынша жеткізуді, оған техникалық қызмет көрсетуді жəне пайдалану 
дайындығында ұстап тұруды жүзеге асыратын ұлттық компания;

13) электр энергиясын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйесі (бұдан əрі 
ЭКЕАЖ) - электр энергиясын есепке алу деректерін өлшеуге, жинауға, өңдеуге, сақтауға жəне 
жіберуге арналған өлшеу құралдары мен аппараттық-бағдарламалық кешендер жиынтығы. 

Осы Шартта пайдаланылған өзге де ұғымдар Қазақстан Республикасының ЖЭК-ті пайда-
лануды қолдау жəне электр энергетикасы саласындағы заңнамасына сəйкес қолданылады.

2. Шарттың нысанасы
2. Осы Шарт бойынша ЖЭК-ті қолдауға арналған тарифті айқындау қағидаларына сəйкес 

айқындалатын жаңартылатын энергия көздерін қолдауға арналған тариф бойынша, жаңар-
тылатын энергия көздерін пайдалану объектілері өндірген электр энергиясын Сатушы сатады, 
ал Сатып алушы сатып алады. 

3. Сатып алушыға сатып алуға жататын электр энергиясының көлемі Қағидаларға сəйкес 
есептеледі. 

4. Сатып алушы электр энергиясын төмендегі ЖЭК пайдалану бойынша объектілерде 
өндіретін болады (ЖЭК пайдалану бойынша əрбір объект туралы ақпарат көрсетіледі):

1) атауы – __________;
2) ЖЭК пайдалану бойынша объектінің түрі (пайдаланылатын ЖЭК түріне байланысты) - 

________ (күн электр станциялары үшін қосымша фотоэлектрлік модуль типі мен қолданылатын 
кремнийдің өндіруші-елі көрсетіледі); 

3) ЖЭК пайдалану бойынша объектінің орналасатын алаңдары – кадастрлық нөмірі:– 
_________, жер учаскесінің жалпы ауданы – __________ гектар;

4) пайдаланылатын ЖЭК түрлері бойынша бөле отырып, ЖЭК пайдалану бойынша 
объектінің генерациялайтын жабдығының белгіленген жиынтық қуаты (МВт);

5) ЖЭК пайдалану бойынша объектінің электр станциясының белгіленген қуатын 
пайдаланудың болжамдық коэффициенті ___.

6) электр желісіне қосылу нүктесі - _____________________.
5. Сатып алушы электр энергиясын мынадай электр станцияларында (əрбір шартты 

тұтынушы бойынша ақпарат көрсетіледі) өндіреді:
1) атауы – __________;
2) шартты тұтынушының электр станциясының түрі - _________;
3) шартты тұтынушының генерациялайтын жабдығының белгіленген жиынтық қуаты - 

_____ (МВт);
6. Коммерциялық есепке алу аспаптары болмаған немесе беру нүктесінде орнатылған 

коммерциялық есепке алу аспаптары жарамсыз болған кезеңде Сатып алушымен өндірген 
жəне энергия беруші ұйымның желісіне берілген электр энергиясы Тараптардың өзара есеп 
айырысулары кезінде ескерілмейді. Бұл ретте Сатып алушы коммерциялық есепке алу 
аспаптарының болмауы немесе олардың жарамсыз болуы фактілері мен кезеңі желілеріне ЖЭК 
пайдалану бойынша объектісі қосылған энергия беруші ұйымның тиісті актісімен растауға тиіс.

7. ЖОҰДО беретін Қазақстан Республикасының көтерме электр энергиясы нарығында 
электр энергиясын өндіру-тұтынудың іс жүзіндегі теңгерімі Тараптар арасында өзара есеп 
айырысуға арналған түпкілікті құжат болып табылады.

3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері
8. Сатушы:
1) есепті тоқсаннан кейінгі айдың 25 (жиырма бесіне) дейін тоқсан сайын келіспеушіліктерді 

көрсете отырып немесе онсыз салыстыру жүргізуге;
2) көлемдерді салыстырып-тексеру актісі негізінде электр энергиясын берудің есепті айынан 

кейінгі айдың 20 (жиырмасы күнінен) кешіктірмей Сатып алушыға шот-фактураны жіберуге;
3) өз атауының, заңды мекенжайының, нақты орналасқан жерінің жəне шарттың талапта-

рын орындау үшін қажетті өзге де деректемелердің өзгергені туралы Сатып алушыны дереу 
хабардар етуге міндетті.

9. Сатып алушы:
1) ай сайын ЖЭК объектілерінен электр энергиясы берілген айға дейін күнтізбелік 10 күн 

бұрын электр энергиясын шығарудың, энергия беруші ұйымдардың желісіне жіберудің бол-
жамды көлемдері немесе Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерден қабылдау туралы 
ақпаратты Сатушыға беруге;

2) жыл сайын 1 қарашаға дейін электр энергиясын шығарудың, энергия беруші ұйымдардың 
желілеріне жіберудің энергия беруші ұйымдарға жəне тұтынушыларға берудің алдағы жылға 
арналған болжамды көлемдері туралы ақпаратты Сатушыға беруге;

3) ай сайын есепті айдан кейінгі айдың бесіне дейін ЖЭК объектілерінен электр энергия-
сы берілген айға дейін электр энергиясын шығарудың, энергия беруші ұйымдардың желісіне 
жіберудің нақты көлемдері немесе Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерден қабылдау 
туралы ақпаратты Сатушыға беруге;

4) есепті тоқсаннан кейінгі айдың 25 (жиырма бесіне) дейін тоқсан сайын келіспеушіліктерді 
көрсете отырып немесе онсыз салыстыру жүргізуге;

5) өз атауының, заңды мекенжайының, нақты орналасқан жерінің жəне шарттың талап-
тарын орындау үшін қажетті өзге де деректемелердің өзгергені туралы Сатушыны дереу 
хабардар етуге;

6) Сатып алушы іске қосқан тиісті сынау басталғанға дейін 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын 
ЖЭК пайдалану бойынша объектінің электр қондырғыларының кешендік сынау өткізілетін күніне 
дейін ағымдағы жылдың аяғына дейінгі мерзімде айларға бөле отырып, электр энергиясын 
желіге шығарудың болжамды көлемдері туралы Сатушыны хабардар етуге;

7) тиісті шот-фактураны алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Сатушыны ха-
бардар етуге жəне егер Сатып алушы берілген шот-фактураның дұрыстығына қарсы 
болса,наразылықтарын жазып, Сатушыға жазбаша өтініш беруге;

8) дау реттелгеннен кейінгі келесі айда 15 (он бес) жұмыс күнінен кешіктірмей электр 
энергиясының Тараптармен келісілген көлеміне ақы төлеуге;

9) есептік ай аяқталғаннан кейін 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей қаржы-есеп ай-
ырысу орталығы айқындаған жəне бекіткен ЖЭК қолдауға арналған тариф бойынша берілген 
электр энергиясы үшін қаржы-есеп айырысу орталығына төлеуге;

10) электр станциясының коммерциялық пайдаланылуына дейін өзінің ЖЭК пайдала-
ну объектісінде ЭКЕАЖ-нің жұмыс істеуін қамтамасыз етуге міндетті. ЭКЕАЖ-нің Жүйелік 
оператордың өңірлік диспетчерлік орталықтарына деректерді қашықтан беру мүмкіндігі 
болуға тиіс;

(Соңы. Басы 22-бетте) 11) осы актіге қол қойылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде сəулет, қала құрылысы 
жəне құрылыс қызметі саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған 
бекітілген тəртіпте ЖЭК пайдалану бойынша объектіні пайдалануға қабылдап алу актісінің 
көшірмесін Сатушыға ұсынуға;

12) осы шартқа қол қойылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде энергия беруші ұйым 
мен энергия өндіруші ұйым арасында қол қойылған тараптардың теңгерімдік тиесілігі мен пай-
далану жауапкершілігін ажырату актісінің көшірмесін Сатушыға ұсынуға;

13) осы шартқа қол қойылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде энергия беруші 
ұйым мен энергия өндіруші ұйым арасында қол қойылған ЖЭК пайдалану объектісінде 
коммерциялық жəне техникалық есепке алу аспаптарын орналастыру схемасын қамтитын 
электр энергиясының коммерциялық есепке алу схемасын қабылдау актісінің көшірмесін 
Сатушыға ұсынуға міндетті.

10. Сатушы Сатып алушыдан Шарттың ережелерін орындауды талап етуге құқылы.
11. Сатып алушы:
1) Сатушыдан Шарттың ережелерін орындауды талап етуге; 
2) осы Шартта көрсетілген, ЖЭК пайдалану бойынша объектілерінің генерациялайтын 

жабдығының белгіленген жиынтық қуатын ұлғайтпау шартымен ЖЭК пайдалану бойынша 
объектісіне ағымдағы немесе күрделі жөндеуді, оның ішінде негізгі генерациялайтын жабдықты 
ауыстыра отырып жүзеге асыруға құқылы.

4. Тараптардың жауапкершілігі
12. Шартта көзделген төлемдердің мерзімін өткізіп алғаны үшін Сатып алушы Сатушының 

талап етуі бойынша оған мерзімін өткізіп алған əрбір күнтізбелік күн үшін мерзімін өткізіп алған 
соманың 0,1 %-ы (нөл бүтін оннан бір пайызы) мөлшерінде, бірақ мерзімін өткізіп алған соманың 
10 %-нан (он пайызынан) аспайтын мөлшерде тұрақсыздық айыбын төлейді.

13. Тараптар осы Шартта көзделген міндеттемелерді бұзғаны үшін Қазақстан Республика-
сының заңнамасына сəйкес жауапты болады.

14. ЖЭК пайдалану бойынша объектісі беретін электр энергиясының көлемін есепке 
алу беру нүктесінде орнатылған коммерциялық есепке алу аспаптарының көрсеткіштері 
негізінде жүргізіледі.

15. ЭКЕАЖ-нің ЖЭК пайдалану бойынша объектісінде жұмыс істеуін қамтамасыз еткен-
нен кейін, ЖЭК пайдалану бойынша объектісі беретін электр энергиясының көлемдерін жəне 
Сатушы мен Сатып алушы арасындағы коммерциялық өзара есеп айырысуларды есепке алу 
жəне анықтау үшін ЭКЕАЖ деректерін пайдалануға Сатушы құқылы.

16. Осы Шарттың талаптары Тараптардың өзара келісімі бойынша ғана өзгертілуі жəне 
жазбаша нысанда ресімделуі мүмкін. 

17. Электр энергиясының тиісті үлесін Сатып алушыға қайта есептеу мен қайта бөлу тəртібі 
Қағидаларға сəйкес жүзеге асырылады. 

5. Дауларды шешу
18. Осы Шарттан туындайтын даулар Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 

шешілуге жатады.
19. Тараптар осы Шарт бойынша дауларды тікелей келіссөздер арқылы шешуге тырысуға 

тиіс. 
20. Күнтізбелік жылда берілген электр энергиясының көлемі туралы дау болған кезде 

Тараптар есепті айда берілген электр энергиясының көлеміне қатысты жазбаша наразы-
лықтарды алған сəттен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде осы дауды келіссөздер арқылы 
шешуге күш-жігерін салуға міндетті. Егер Тараптар есепті айда берілген электр энергиясының 
көлемі туралы дау бойынша келісімге келе алмаса, дау сот тəртібімен түпкілікті шешуге жатады. 

21. Даулы жағдайларда ЖОҰДО беретін, Қазақстан Республикасының электр энергиясының 
көтерме сауда нарығында электр энергиясын өндіру-тұтынудың іс жүзіндегі теңгерімі Тараптар 
арасында өзара есеп айырысу үшін түпкілікті құжат болып табылады. 

22. Тараптардың əрқайсысының осы Шартты жасауға, оның жарамдылығына, орындалуы-
на, өзгертілуіне, тоқтатыла тұруына жəне бұзылуына байланысты дауды шешу, сондай-ақ осы 
Шартқа байланысты өзге де дауларды шешу үшін сотқа жүгінуге құқығы бар.

23. Осы Шартты жасауға, оның жарамдылығына, орындалуына, өзгертілуіне, тоқтатыла 
тұруына жəне бұзылуына байланысты, сондай-ақ осы Шарт бойынша өзге де мəселелерге 
байланысты барлық даулар Сатушының орналасқан жері бойынша соттың қарауына жатады. 

6. Форс-мажорлық мəн-жайлар
24. Егер Шарт талаптарының орындалмағаны жəне (немесе) тиісінше орындалмағаны 

форс-мажор мəн-жайларының салдарынан болса, Тараптар ол үшін жауапты болмайды.
25. Осы Шарттың орындалуына кедергі келтіретін, Тараптардың бақылауына бағынбайтын, 

олардың жаңылуына немесе ұқыпсыздығына байланысты емес жəне күтпеген жерден болатын 
сипаты бар оқиға форс-мажорлық мəн-жай деп танылады.

26. Форс-мажорлық мəн-жай əсеріне ұшыраған Тарап бұл туралы екінші Тарапты форс-
мажорлық мəн-жайдың сипатын, туындау себебін жəне растайтын құжаттарды ұсынып, олардың 
болжамды ұзақтығын көрсете отырып, күнтізбелік 10 (он) күн ішінде хабардар етуге міндетті.

7. Шарттың қолданылу мерзімі
27. Осы Шарт ЖЭК пайдалану объектілерін орналастыру жоспарына енгізілген ЖЭК-ті 

пайдалану объектісінің электр қондырғыларын кешенді сынау басталған күннен бастап күшіне 
енеді жəне 20 ___жылғы 31 желтоқсанға дейін қолданылады. 

8. Шартты өзгерту жағдайлары
28.Осы Шартта көзделген жағдайларды қоспағанда, осы Шартқа қосымша келісім жасасу 

арқылы осы Шарт кез келген Тараптың бастамасымен өзгертілуі мүмкін. 
9. Шарттың өзге жағдайлары

29. Осы Шарт заңды күші бірдей екі данада, қазақ жəне орыс тілдерінде жасалды. 
30. Осы Шарт Астана қаласында жасалды жəне Сатып алушы оны 20__ жылғы 

«_____»_________ № _____ жасалған шарттар тізіліміне тіркеді. 

10. Тараптардың деректемелері жəне қолтаңбалары
Сатушы
_________________________________
(толық атауы)
Заңды мекенжайы:_________________
Нақты мекенжайы:_________________
Тел./факс:_______________________
БСН______________________________
БСК______________________________
ЖСК______________________________
_________________________________
(банктің атауы)
(лауазымы)
______ (тегі, аты, əкесінің аты)
м.о.

Сатып алушы
________________________________
(толық атауы)
Заңды мекенжайы:________________
Нақты мекенжайы:________________
Тел./факс:______________________
БСН_____________________________
БСК_____________________________
ЖСК ____________________________
________________________________
(банктің атауы)
(лауазымы)
______ (тегі, аты, əкесінің аты)
м.о.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 17 қаң-
тарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16241 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 28 желтоқсан           №481             Астана қаласы

«Жаңартылатын энергия көздерін пайдалану объектілері 
өндірген электр энергиясын қаржы-есеп айырысу 

орталығының орталықтандырылған сатып алу және сату 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Энергетика министрінің 2015 жылғы 2 наурыздағы № 164 
бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

бұйырамын:
1. «Жаңартылатын энергия көздерін пайдалану объектілері өндірген электр энергиясын 

қаржы-есеп айырысу орталығының орталықтандырылған сатып алу жəне сату қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 2 наурыздағы № 
164 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10662 болып 
тіркелген, 2015 жылғы 18 тамызда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) 
мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын: 
 «Жаңартылатын энергия көздерiн пайдалануды қолдау туралы» 2009 жылғы 4 шiлдедегi 

Қазақстан Республикасының Заңы 6-бабының 5-3) жəне 10) тармақшаларына сəйкес 
бұйырамын:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Қаржы-есеп айырысу орталығының жаңартылатын энергия көздерін пайдалану объектілері 

өндірген электр энергиясын орталықтандырылған сатып алуы жəне сатуы, қаржы-есеп айы-
рысу орталығының басым шартты тұтынушыға күнтізбелік жылдың қорытындысы бойынша 
электр энергиясының тиісті үлесін қайта есептеу жəне қайта бөлу қағидаларын бекіту туралы»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Жаңартылатын энергия көздерін пайдалану объектілері 
өндірген электр энергиясын қаржы-есеп айырысу орталығының орталықтандырылған сатып 
алу жəне сату қағидаларында:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Жаңартылатын энергия көздерін пайдалану объектілері өндірген электр энергиясын 

қаржы-есеп айырысу орталығының орталықтандырылған сатып алу жəне сату, қаржы-есеп 
айырысу орталығының басым шартты тұтынушыға күнтізбелік жылдың қорытындысы бойынша 
электр энергиясының тиісті үлесін қайта есептеу жəне қайта бөлу қағидалары»;

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Осы Жаңартылатын энергия көздерін пайдалану объектілері өндірген электр энерги-

ясын қаржы-есеп айырысу орталығының орталықтандырылған сатып алу жəне сату, қаржы-
есеп айырысу орталығының басым шартты тұтынушыға күнтізбелік жылдың қорытындысы 
бойынша электр энергиясының тиісті үлесін қайта есептеу жəне қайта бөлу қағидалары (бұдан 
əрі – Қағидалар) «Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау туралы» 2009 жылғы 
4 шілдедегі Қазақстан Республикасының заңына (бұдан əрі - Заң) сəйкес əзірленген жəне 
жаңартылатын энергия көздерін пайдалану объектілері өндірген электр энергиясын қаржы-
есеп айырысу орталығының орталықтандырылған сатып алу жəне сату тəртібін, сондай-ақ 
қаржы-есеп айырысу орталығының басым шартты тұтынушылармен электр энергиясының 
тиісті үлесін қайта есептеу жəне қайта бөлу тəртібін айқындайды.».

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
1) коммерциялық есепке алу аспабы – электр энергиясын коммерциялық есепке алуға 

арналған, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен қолдануға рұқсат 
етілген техникалық құрылғы;

2) берілетін ай – тиісті айдың бірінші күні басталатын ЖЭК-ті пайдалану объектілерінен 
берілетін электр энергиясын іс жүзінде беретін күнтізбелік ай;

3) жаңартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі қаржы-есеп айырысу орталығы 
(бұдан əрі – қаржы-есеп айырысу орталығы) – жүйелік оператор құратын жəне уəкілетті орган 
айқындайтын, ЖЭК пайдалану объектілері өндірген жəне Қазақстан Республикасының бірыңғай 
электр энергетикасы жүйесінің электр желілеріне берілген электр энергиясын Заңда көзделген 
тəртіппен орталықтандырылған сатып алуды жəне сатуды жүзеге асыратын заңды тұлға;

4) тіркелген тариф – ЖЭК пайдалану объектілері өндірген электр энергиясын Заңда 
белгіленген тəртіппен қаржы-есеп айырысу орталығының сатып алуына арналған тариф;

5) жаңартылатын энергия көздерінен алынатын электр энергиясын шартты тұтынушылар 
(бұдан əрі – шартты тұтынушылар) – көмірді, газды, құрамында күкірт бар шикізатты, мұнай 
өнімдері мен ядролық отынды пайдаланатын энергия өндіруші ұйымдар; 

Қазақстан Республикасынан тыс жерден электр энергиясын сатып алатын электр энер-
гиясы нарығының субъектілері; 

2016 жылғы 1 қаңтардан кейін пайдалануға берілгендерді қоспағанда, жиынтық қуаты 
отыз бес мегаваттан асатын, бір гидроторапта орналасқан қондырғылары бар гидроэлектр 
станциялары;

6) газ – шикі, тауарлық, сұйытылған мұнай газы жəне сұйытылған табиғи газ; 
7) гидроэлектрстанциясының гидроторабы (бұдан əрі – гидроторап) – гидроэлектрстан-

циясының гидротехникалық құрылыстарының орналасуына жəне жұмыс мақсатына қарай 
біріктірілген, ЖЭК пайдаланудың дербес объектісі ретінде жұмыс істей алатын кешені; 

8) жаңартылатын энергия көздерін пайдалану объектісі (бұдан əрі – ЖЭК пайдалану 
жөніндегі объект) – ЖЭК пайдалана отырып, электр жəне (немесе) жылу энергиясын өндіруге 
арналған техникалық құрылғылар жəне ЖЭК пайдалану объектісін игеру үшін технологиялық 
тұрғыдан қажетті жəне ЖЭК пайдалану объектісі меншік иесінің балансындағы, олармен өзара 
байланысты құрылыстар мен инфрақұрылым; 

9) уəкілетті орган – ЖЭК пайдалануды қолдау саласындағы басшылықты жəне салааралық 
үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;

10) жаңартылатын энергия көздерін пайдаланатын энергия өндіруші ұйым (бұдан əрі – 
өтініш беруші) – жаңартылатын энергия көздерін пайдалана отырып, электр жəне (немесе) 
жылу энергиясын өндіруді жүзеге асыратын заңды тұлға; 

11) электр энергиясын тұтыну аймағы – ЖЭК пайдалану объектісі өндірген электр 
энергиясын тұтынуға кедергі келтіретін техникалық сипаттағы шектеулері жоқ Қазақстан 
Республикасының бірыңғай электр энергетикасы жүйесінің бір бөлігі; 

12) басым шартты тұтынушылар – жұмыс істеп тұрған (2018 жылғы 1 қаңтардан кейін 
пайдалануға берілген жəне уəкілетті орган Жаңартылатын энергия көздерін пайдаланатын 
энергия өндіруші ұйымдар тізбесіне енгізбеген) жаңартылатын энергия көздерін пайдалану 
объектілерін меншік құқығымен немесе өзге де заңды негізде иеленетін, өндіріп шығарған 
электр энергиясын осы аталған тұлға немесе тұлғалар тобы толық көлемде тұтынатын не 
жасалған екіжақты шарттарға сəйкес уағдаласқан бағалар бойынша тұтынушыларға өткізетін 
тұлға немесе құрамына шартты тұтынушылар жəне жаңартылатын энергия көздерін пайда-
ланатын энергия өндіруші ұйымдар кіретін тұлғалар тобы; 

13) сауда-саттық шарты - қаржы-есеп айырысу орталығы мен басым шартты тұтынушы 
арасында жасалған электр энергиясын сату туралы шарт;

14) аукциондық баға – аукциондық сауда-саттық қорытындысы бойынша айқындалған 
жəне тиісті шекті аукциондық баға деңгейінен аспайтын, жаңартылатын энергия көздерін 
пайдалану объектісі өндіретін электр энергиясын қаржы-есеп айырысу орталығының сатып 
алуына арналған баға;

15) аукциондық сауда-саттық – аукциондық сауда-саттықты ұйымдастырушы аукцион 
негізінде электрондық жүйеде ұйымдастыратын жəне өткізетін жəне жаңартылатын энергия 
көздерін пайдалану объектілерін орналастыру жоспары ескеріле отырып, жаңартылатын 
энергия көздерін пайдаланудың жаңа объектілерін салу бойынша жобаларды іріктеуге жəне 
жаңартылатын энергия көздерін пайдалану объектілері өндіретін электр энергиясының 
аукциондық бағаларын айқындауға бағытталған процесс;

16) аукциондық сауда-саттықтың жеңімпаздарының тізілімі - аукциондық сауда-саттық 
қорытындылары бойынша ұйымдастырушы қалыптастыратын жəне өткізілген сауда-саттықтың 
нəтижелерін растайтын құжат.»;

6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. ЖЭК пайдаланатын барлық энергия өндіруші ұйымдарда өзінің ЖЭК пайдала-

ну объектісінде коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйесі болады. 
Коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйесінде деректерді өңірлік диспетчерлік 
орталықтарға қашықтықтан беру мүмкіндігі болуға тиіс.

 Электр энергиясын шоғырландыруға арналған құрылғылармен, дербес қоректендіру 
көздерімен, сондай-ақ резервтік қоректендіруші электр желілерімен жабдықталған ЖЭК пай-
далану объектілерінде электр энергиясын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған 
жүйесі аталған құрылғылар босататын жəне (немесе) тұтынатын электр энергиясын 
коммерциялық есепке алуды қамтамасыз етеді.

 ЖЭК пайдаланатын энергия өндіруші ұйымдар ЖЭК пайдалану объектісінде əртүрлі ЖЭК 
түрлерін пайдалана отырып, электр энергиясын өндіруге арналған техникалық құрылғыларды 
пайдаланған жағдайда немесе бір ЖЭК түрін пайдаланудан, бірақ қаржы-есеп айырысу 
орталығы əртүрлі тіркелген тарифтер немесе аукциондық бағалар бойынша сатып алуы тиіс 
электр энергиясын өндіруге арналған техникалық құрылғыларды пайдаланған жағдайда, ЖЭК-ті 
пайдалану объектісін коммерциялық есепке алу аспаптарымен өндірілген электр энергиясының 
жеке түрде есепке алынуы қамтамасыз етілетіндей жабдықтайды.»;

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. ЖЭК пайдалану объектілері мынадай түрлерге жіктеледі: 
1) жаңадан енгізілетін (жаңа) ЖЭК пайдалану объектілері – 2013 жылғы 21 шілдеге дейін 

ЖЭК пайдалану объектісінің құрылысы жобасының техникалық-экономикалық негіздемесін 
ЖЭК пайдалануды қолдау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі уəкілетті 
орган немесе жергілікті атқарушы орган бекітпеген жəне онымен келісілмеген, 2013 жылғы 21 
шілдеден кейін пайдалануға берілетін ЖЭК пайдалану объектілері;

2) қолданыстағы ЖЭК пайдалану объектілері – 2009 жылдың шілдесінен 2013 жылғы 21 
шілдеге дейін пайдалануға берілген, өңірлік электр желісі компанияларымен жəне (неме-
се) жүйелік оператормен жасалған электр энергиясын сатып алу-сату шарттары бар, ЖЭК 
пайдалану объектісінің құрылысы жобасының техникалық-экономикалық негіздемесін ЖЭК 
пайдалануды қолдау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі уəкілетті ор-
ган немесе жергілікті атқарушы орган 2013 жылғы 21 шілдеге дейін бекіткен жəне онымен 
келісілген объектілер;

3) техникалық экономикалық негіздемесі бар ЖЭК пайдалану объектілері – 2013 жылғы 21 
шілдеден кейін пайдалануға берілген жəне ЖЭК пайдалану объектісінің құрылысы жобасының 
техникалық-экономикалық негіздемесін ЖЭК пайдалануды қолдау саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі уəкілетті орган немесе жергілікті атқарушы орган 2013 жылғы 21 
шілдеге дейін бекіткен жəне онымен келісілген ЖЭК пайдалану объектілері;

4) қайта жаңартылған ЖЭК пайдалану объектілері – қайта жаңартылатын объектідегі 
жаңадан енгізілетін жабдық құнының осы объектіні қайта жаңарту жөніндегі жұмыстар басталған 
кездегі қайта жаңартылатын объектінің аудиторлық ұйым растаған теңгерімдік құнының кемінде 

елу пайызын құрауы шартымен жұмыс істеп тұрған негізгі өндіруші жабдықты ауыстыра отырып, 
2013 жылғы 21 шілдеден кейін қайта жаңартылған ЖЭК пайдалану объектілері;

5) жаңадан енгізілетін (жаңа) ЖЭК пайдалану объектілері аукциондық бағалар бойынша 
- аукциондық сауда-саттықтың қорытындылары бойынша аукцион жеңімпаздары тізіліміне 
енгізілген жəне аукциондық баға бойынша қаржы-есеп айырысу орталығымен сатып алу ту-
ралы шарт жасасқан ЖЭК пайдалану объектілері.»;

23-тармақ мынадай редакцияда жазылсын
«23. ЖЭК пайдалану объектісінің электр қондырғыларын кешенді сынау аяқталғаннан кейін 

сатып алу шартын жасаған өтініш беруші қаржы-есеп айырысу орталығына мынадай ақпаратты:
1) электр энергиясын өндірудің, желіге босатудың болжамды көлемі, электр энергиясын 

жеткізудің алдағы жеткізу айына арналған бір айлық тəуліктік сағаттық кестелері - ай сайын, 
жеткізу айына дейін күнтізбелік он күн қалғанда;

2) электр энергиясын өндірудің, желіге босатудың алдағы бір жылға арналған, айларға 
бөлінген болжамды көлемі - жыл сайын, жиырмасыншы желтоқсанға қарай;

3) электр энергиясын жеткізудің алдағы тəулікке арналған тəуліктік болжамды кестелері - 
күн сайын, Астана уақыты бойынша 11 сағат 00 минутқа дейін;

4) электр энергиясын желіге босатудың іс жүзіндегі бір айлық көлемі - жеткізу айынан кейінгі 
айдың бесінші күнінен кешіктірмей;

5) электр энергиясын желіге босатудың іс жүзіндегі тəулік сайынғы сағаттық көлемі – күн 
сайын Астана уақыты бойынша 10 сағат 00 минутқа дейін;

6) қаржы-есеп айырысу орталығымен келісілген нысан бойынша ЖЭК пайдалану объектісі 
қосылған электр желілеріне ЖЭК пайдалану объектісі мен электр энергиясын беру ұйымы ара-
сында қол қойылған электр энергиясын коммерциялық есепке алу аспаптарының көрсетуін 
алу актісінің көшірмесін - жеткізу айынан кейінгі айдың жетінші күнінен кешіктірмей үнемі 
жіберіп тұрады.»; 

62-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«62. ЖЭК пайдалануды қолдауға жұмсалатын шығындарды қаржы-есеп айырысу орталығы 

электр энергиясын шартты тұтынушылар арасында олардың желіге жіберу үлесіне барабар 
бөледі.

Бұл ретте жаңартылатын энергия көздерін пайдалануға қолдауға жұмсалатын шығындарды 
осы Қағидалардың 84-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, есеп айырысу жəне 
қаржы орталығы басым шартты тұтынушыға бөлмейді.».

мынадай мазмұндағы 7 жəне 8-тараулармен толықтырылсын:
«7. Қаржы-есеп айырысу орталығының басым шартты тұтынушыларға күнтізбелік 

жылдың қорытындысы бойынша электр энергиясының тиісті үлесін қайта есептеу 
жəне қайта бөлу тəртібі

74. БШТ сату шартын жасасу үшін БШТ ЖЭК-ті пайдалануға енгізгенге дейін күнтізбелік 30 
(отыз) күннен кешіктірмей қаржы-есеп айырысу орталығына мынадай құжаттарды ұсынады:

1) БШТ мүдделерін білдіретін уəкілетті заңды тұлғаның құрылтай құжаттары;
2) БШТ мүдделерін білдіру үшін заңды тұлғаның құқығын растайтын құжат;
3) БТШ пайдалануға енгізген ЖЭК пайдалану объектісіне құқық белгілеуші құжаттардың 

көшірмелері; 
4) ағымдағы жыл аяқталғанға дейін БШТ ЖЭК жəне БШТ ШТ бөлінісінде желіге босатуға 

жоспарланған электр энергиясының көлемі туралы ақпарат;
5) Заңның 6-тармағының 5) тармақшасына сəйкес уəкілетті органмен бекітілетін ЖЭК 

пайдалану объектілерін орналастыру жоспарына БШТ-ның қосылғаны туралы уəкілетті орган 
хабарламасының көшірмесі.

75. Қаржы-есеп айырысу орталығы БШТ Өкілімен Заңның 6-бабы 10) тармақшасына сəйкес 
уəкілетті орган бекітетін сату шартының үлгі нысанына сəйкес ЖЭК пайдаланатын электр 
энергиясын өндіретін ұйымдармен өндірілген электр энергиясын сату шартын жасасады.

76. Екі данадағы сату шартына қаржы-есеп айырысу орталығының басшысы немесе шартқа 
қол қоюға өкілетті өзге тұлға қол қойып, оны БШТ-дан құжаттардың толық топтамасын алғаннан 
кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде БШТ-ға қол қоюға жібереді.

БШТ уəкілетті ұйымының бірінші басшысы немесе өзге тұлғасы екі данадағы сату шартына 
қол қойып, қол қойылған сату шартының бір данасын оны алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс 
күні ішінде қаржы-есеп айырысу орталығына жібереді.

77. Сату шарты ЖЭК пайдалану объектілерін орналастыру жоспарына енгізілген БШТ 
ЖЭК электр қондырғыларын кешенді сынау басталған күннен бастап күшіне енеді, бұл ретте 
БШТ шартты тұтынушысымен жасалған қолданыстағы шарттың көрсетілген күннен бастап 
күші жойылады.

78. Сату шартына қол қойылғаннан кейін БШТ Өкілі қаржы-есеп айырысу орталығына 
мынадай құжаттарды жібереді:

1) Қазақстан Республикасының сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі саласындағы 
заңнамасымен анықталған жəне бекітілген тəртіпте ЖЭК пайдалану объектісін пайдалануға 
қабылдау актінің көшірмесі – осы актіге қол қойылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде;

2) Энергия беруші ұйым мен БШТ қолданысқа енгізген ЖЭК пайдаланушы энергия 
өндіруші ұйым арасында қол қойылған тараптардың теңгерімдік тиесілілігі мен пайдаланудағы 
жауапкершілігінің аражігін ажырату актісінің көшірмесі - осы актіге қол қойылған күннен бастап 
5 (бес) жұмыс күні ішінде;

3) Энергия беруші ұйым мен БШТ қолданысқа енгізген ЖЭК пайдаланушы энергия өндіруші 
ұйым арасында қол қойылған, ЖЭК пайдалану объектісінде коммерциялық жəне техникалық 
есепке алу аспаптарын орналастыру схемасын қамтитын электр энергиясын коммерциялық 
есепке алу схемасын қабылдап алу актісінің көшірмесі – осы актіге қол қойылған күннен ба-
стап 5 (бес) жұмыс күні ішінде.

79. БШТ ЖЭК-ті пайдалану басталғанға дейін БШТ өзінің ЖЭК пайдалану объектісінде 
электр энергиясын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйесінің (бұдан əрі - 
ЭКЕАЖ) жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. ЭКЕАЖ-нің деректерді жүйелік оператордың өңірлік 
диспетчерлік орталықтарына қашықтықтан беру мүмкіндігі болады. 

80. БШТ жыл сайын 20 желтоқсанда қаржы есеп-айырысу орталығына алдағы жылға БШТ ЖЭК 
жəне БШТ ШТ өндірген, желілерге босатылған, энергия беруші ұйымдарға жəне тұтынушыларға 
берілген электр энергиясының болжамды көлемдері туралы ақпаратты жолдайды.

81. БШТ ЖЭК өндіретін электр энергиясы көлемінің нақты мəндері жəне БШТ ШТ желіге 
босататын электр энергиясының көлемдері есепті айда жүйелік оператор қалыптастыратын 
Қазақстан Республикасының электр энергиясының көтерме нарығындағы электр энергиясын 
өндіру-тұтынудың нақты теңгерімімен анықталады.

82. БШТ өкілі қаржы-есеп айырысу орталығы есептеген ЖЭК пайдалануға қолдауға 
жұмсалатын шығындарды шартты тұтынушылар арасында олардың желіге жіберу үлесіне 
барабар бөледі. 

83. БШТ өкілі қаржы-есеп айырысу орталығына ЖЭК қолдау тарифі бойынша жеткізілген 
электр энергиясы үшін есеп айырысу кезеңі аяқталғаннан кейін 30 (отыз) күнтізбелік күннен 
кешіктірмей төлейді. Қаржы-есеп айырысу орталығы жəне БШТ өкілі жылына кемінде бір рет 
өзара есеп айырысуды салыстыруды жүргізеді.

84. БШТ пайдалануға берген жаңартылатын энергия көздерін пайдалану объектісі өндіріп 
шығарған электр энергиясының жылдық көлемінің (немесе электр энергиясын күнтізбелік бір 
жылдан кем өндіріп шығарған кезде ең аз кезеңдегі көлемінің) шартты тұтынушы желіге жіберу 
көлеміне арақатынасы төменде санамаланған екі көрсеткіштің əрқайсысынан:

1) электр энергиясын өндірудің жалпы көлемінде ЖЭК пайдалану объектілері өндіріп 
шығаратын электр энергиясы көлемі үлесінің нақты көрсеткішінен;

2) Қазақстан Республикасы Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында көзделген 
нысаналы көрсеткіштен төмен болған жағдайда, қаржы-есеп айырысу орталығы уəкілетті 
орган бекіткен тəртіппен электр энергиясын қайта есептейді жəне оның тиісті үлесін басым 
шартты тұтынушыға қайта бөледі.

Бұл ретте бір күнтізбелік жыл ішінде электр энергиясын өндіруде қысқа мерзім бір ай 
болып табылады.

85. Үбшт нақты - БШТ пайдалануға берген ЖЭК пайдалану объектісі өндіріп шығарған электр 
энергиясының нақты жылдық көлемінің (немесе электр энергиясын күнтізбелік бір жылдан кем 
өндіріп шығарған кезде ең аз кезеңдегі көлемінің) шартты тұтынушы желіге жіберу көлеміне 
арақатынасы мына формула бойынша анықталады:

Үбшт нақты = Vжэк бшт нақты ж/ V шт бшт нақты ж*100%, мұндағы
V жэк бшт нақты ж – БШТ пайдалануға берген ЖЭК пайдалану объектісі өндіріп шығарған электр 

энергиясының нақты көлемі;
V шт бшт нақты ж – шартты тұтынушы желіге жіберген электр энергиясының нақты жылдық көлемі;
Егер Үбшт нақты тең немесе Днақты ж немесе Қож үлкен болса, онда қаржы-есеп айырысу орталығы 

қайта есептеу жəне қайта бөлуді жүргізбейді.
86. Жаңартылатын энергия көздерін пайдалану объектілері өндіретін электр энергия 

көлемінің электр энергия өндірісінің жалпы көлеміндегі үлесінің нақты көрсеткіштері олардың 
электр энергиясын тұтыну аймақтары есепке алынып, мына формула бойынша анықталады:

 Днақты ж = Vжэк нақты ж/ V бшт шт ж *100%, мұндағы
Vжэк нақты ж – ЖЭК пайдаланатын энергия өндіруші ұйымдармен өндірілген электр 

энергиясының нақты жылдық көлемі;
Vбшт шт ж - шартты тұтынушылармен желіге босатылған электр энергиясының нақты 

жылдық көлемі.
87. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында көзделген 

нысаналы көрсеткіш (Пцг), Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2016 жылғы 7 
қарашадағы 478 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№14489 болып тіркелген) бекітілген. Бұл ретте уəкілетті орган нысаналы көрсеткіштерді жыл-
дар бойынша олардың электр энергиясын тұтыну аймақтарын есепке ала отырып анықтайды.

88. Қаржы-есеп айырысу орталығы:
1) БШТ жеткізу ай қорытындысы бойынша 84-тармақта көрсетілген көрсеткіштердің кез 

келгеніне қол жеткізгенге дейін БШТ-ға ЖЭК пайдалануды қолдауға шығындарды келесі 
формула бойынша бөледі:

VБШТ = (VЖЭК еқо нақты + VЖЭК БШТ нақты)/(Vшт еқо нақты +Vшт БШТ нақты) * Vшт БШТ нақты – VЖЭК БШТ нақты, мұнда
VБШТ – күнтізбелік айда қаржы-есеп айырысу орталығымен БШТ электр энергиясын сату 

көлемі;
VЖЭК еқо нақты – ЖЭК пайдаланатын, энергия өндіруші ұйымдармен өндірілген жəне қаржы-есеп 

айырысулық орталыққа электр энергиясын тұтынудың сəйкес аймағы бойынша сатылатын 
электр энергиясының нақты айлық көлемі; 

Vшт еқо нақты – желіге БШТ шартты тұтынушылармен жіберілген электр энергиясының көлемін 
есепке алусыз сəйкес тұтыну аймағында шартты тұтынушылармен желіге қойылған электр 
энергиясының нақты айлық көлемі;

V шт БШТ нақты – электр энергиясын тұтынудың сəйкес аймағы бойынша желіге БШТ шартты 
тұтынушылармен жіберілген электр энергиясының нақты айлық көлемі;

V ЖЭК БШТ нақты – электр энергиясын тұтынудың сəйкес аймағы бойынша БШТ пайдалануға 
енгізілген, ЖЭК пайдалану бойынша объектімен өндірілген электр энергиясының нақты 
айлық көлемі;

2) БШТ жеткізу ай қорытындысы бойынша 84-тармақта көрсетілген көрсеткіштердің 
кез келгеніне қол жеткізгенге дейін əрбір шартты тұтынушыға ЖЭК пайдалануды қолдауға 
шығындарды бөледі:

Vшт еқо i = (VЖЭК еқо нақты + VЖЭК БШТ нақты)/(Vшт еқо нақты +Vшт БШТ нақты) * Vшт i, мұнда
V шт еқо i – күнтізбелік айда ЖЭК пайдаланушы энергия өндіруші ұйымдармен өндірілген 

шартты тұтынушыға электр энергиясын сату көлемі;
Vшт i – күнтізбелік ай үшін берілген шартты тұтынушымен желіге жіберілген электр 

энергиясының көлемі;
3) БШТ жеткізу ай қорытындысы бойынша 84-тармақта көрсетілген көрсеткіштердің кез 

келгеніне қол жеткізген соң ЖЭК пайдалануды қолдауға шығындар қаржы-есеп айырысу 
орталығымен күнтізбелік жыл нəтижелері бойынша БШТ-ға бөлінеді.

89. Қаржы-есеп айырысу орталығы күнтізбелік жыл нəтижелері бойынша күнтізбелік жылдан 
кейін басталатын айда БШТ үшін электр энергиясын сату көлемін келесі формула бойынша 
бөледі: 

Vшт БШТ ж = (VЖЭК еқо нақты ж + VЖЭК БШТ нақты ж)/(Vшт еқо нақты ж +Vшт БЩТ нақты ж) * Vшт БШТ нақты ж – VЖЭК БШТ нақты 

ж. - ∑Vшт БШТ (ай), 
мұнда
Vшт БШТ ж – күнтізбелік жыл үшін БШТ-ға қайтабөлінетін электр энергиясын сату көлемі;
∑Vшт БШТ (ай) – есептік жылда есептік айлар үшін БШТ үшін сатылған электр энергиясының 

сомалық көлемі.
Vшт БШТ ж – теріс болған жағдайда қайта есептеу жүргізілмейді.
90. БШТ-ға қайта бөлінетін электр энергиясын сату көлемі қаржы-есеп айырысу орталы-

ғымен құжаттарды төлеуге беру сəтінде əрекет ететін ЖЭК пайдалануды қолдауға тариф 
бойынша БШТ Өкілімен төленеді.

Электр энергиясының көлемін БШТ-ға қайта бөлген жағдайда қаржы-есеп айырысу 
орталығы күнтізбелік жыл нəтижелері бойынша шартты тұтынушыларға жеткізілген электр 
энергиясының көлемін келесі күнтізбелік жылда қайта есептеуді жыл бойында əрбір шартты 
тұтынушы үшін ЖЭК пайдалану бойынша объектілермен өндірілген электр энергиясын сатып 
алу көлемін электр энергиясын тұтыну аймағын есепке алумен күнтізбелік жылда желіге шығару 
үлесіне пропорционал төмендету жолымен жүргізеді.

91. Осы Ережелердің 89-тармағына сəйкес есептелген сату көлемін БШТ-ға қайта бөлуді 
есепке алумен əрбір шартты тұтынушы үшін күнтізбелік жыл үшін электр энергиясын тұтыну 
сəйкес аймағы бойынша ЖЭК электр энергиясын қайта есептеу көлемі келесі формула бой-
ынша жүзеге асырылады:

Vесеп. шт i = Vшт БШТ ж * Vшт i ж/ VЖЭК еқо нақты ж, мұнда
V есеп. шт i – шартты тұтынушы үшін күнтізбелік жыл үшін ЖЭК электр энергиясын қайта 

есептеу көлемі;
Vшт i ж – есептік жылда ЖЭК пайдаланушы энергия өндіруші ұйымдармен өндірілген электр 

энергиясын шартты тұтынушыға сату көлемі. 92. Шартты тұтынушы үшін электр энергиясын 
сату көлемін төмендету жыл бойында күнтізбелік жылдан кейінгі келетін айда электр энер-
гиясын қайта есептеу көлемін ағымдық жылда жеткізу айында шартты тұтынушы үшін есеп-
телген ЖЭК пайдаланушы энергия өндіруші ұйымдармен өндірілген электр энергиясын сату 
көлемінен шығару жолымен жүргізіледі.

Шартты тұтынушы үшін электр энергиясын қайта есептеу көлемі жеткізу айында шартты 
тұтынушы үшін есептелген ЖЭК пайдаланушы энергия өндіруші ұйымдармен өндірілген электр 
энергиясын сату көлемінің шамасынан асып түскен жағдайда, көрсетілген көлем жыл бойында 
толық өзара есеп айырысқанға дейін келесі есептік айда шығарылуға жатады.

ЖЭК пайдаланатын энергия өндіруші ұйымдар өндірген, шартты тұтынушы үшін есептел-
ген электр энергиясының сату көлемінің шамасы жеткізу айында нольге тең болса, шартты 
тұтынушы үшін электр энергияны қайта есептеу көлемі келесі есеп айырысу айында толықтай 
өзара есеп айырысу аяқталғанға дейін жыл ішінде кемітіліп отыруы тиіс.

8. ЖЭК пайдалану бойынша жаңадан іске қосылған объектілерде өндірілетін электр 
энергияны қаржы-есеп айырысу орталығының орталықтандырып аукциондық 

бағалар бойынша сатып алу тəртібі.
93. Аукциондық сауда-саттық қорытындылары бойынша жеңімпаз болып танылған 

Өтініш беруші оны жəне оның ЖЭК пайдалану бойынша сəйкес объектісін салу жобасын 
уəкілетті органның интернет - ресурсында жарияланған ЖЭК пайдаланатын энергия өндіруші 
ұйымдардың тізбесіне қосқаннан бастап күнтізбелік 60 күн ішінде қаржы-есеп айырысу 
орталығымен электр энергиясын сатып алу туралы шарт жасауға Өтінім береді.

94. Өтінім беруші қаржы-есеп айырысу орталығымен сатып алу туралы шарт жасау 
Өтінімімен бірге мынадай құжаттарды ұсынады:

1) құрылтай құжаттары;
2) сатып алу шартында көзделген міндеттемелерді белгіленген мерзімде орындауға кепілдік 

ретінде сатып алу шартының талаптарын орындауды қаржылық қамтамасыз ету;
3) шартқа қол қоятын тұлғаның өкілеттігін куəландыратын құжат;
4) электр энергиясының жоспарланған жеткізу көлемдері туралы ақпарат;
5) өткен аукциондық сауда-саттықтың қорытындысы туралы жазбаша куəландыру көшірмесі.
95. Сатып алу шартының талаптарын орындауды қаржылық қамтамасыз етуді Өтінім беруші 

төмендегі əдістердің бірімен ұсынады: 
1) қаржы-есеп айырысу орталығының арнайы банктік шотына төленетін кепілді ақшалай 

салым - теңгемен;
2) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 қаңтардағы 

№ 21 қаулысымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№14915 болып тіркелген) Екінші деңгейдегі банктердің банктік кепілдіктер мен кепілгерліктер 
беру қағидаларына сəйкес ресімделген банк кепілдігі немесе SWIFT жүйесі бойынша 
шығарылған резервтік аккредитив.

Банк кепілдігі немесе резервтік аккредитивті Өтінім беруші ұсынуы тиіс:
ҚР резидент банктерінен - оның шетел валютасындағы ұзақ мерзімді кредиттік 

рейтингі Standard&Poor’s бойынша «В» - дан немесе Fitch бойынша «В-» -тан немесе 
Moody’sInvestorsService бойынша «В3»-тен төмен болмауы немесе бас ұйымының ( ҚР рези-
дент банкі акцияларының 50% тиесілі) рейтингі Standard & Poor’s бойынша «ВВВ» деңгейінен 
немесе «Fitch» бойынша «ВВВ» деңгейінен немесе Moody’sInvestorsService бойынша «Baa2» 
төмен болуы тиіс;

ҚР резиденті емес банктерден - оның шетел валютасындағы ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі 
Standard & Poor’s бойынша «ВВВ» деңгейінен немесе «Fitch» бойынша «ВВВ» деңгейінен не-
месе Moody’sInvestorsService бойынша «Baa2» төмен болуы тиіс;

Бұл ретте, банк кепілдігі немесе Қазақстан Республикасының резиденті емес банктерден 
резервтік аккредитив банк-резиденттердің контркепілдігімен осы тармақтың 1) тармақшасына 
сай кепілдеме шығару жолымен расталуы тиіс. 

Сатып алу туралы шарттың талаптарын орындауды қаржылық қамтамасыз ету көлемі ЖЭК 
объектісінің Аукцион сауда-саттық жеңімпаздары тізілімінде көрсетілген белгіленген қуатына 
көбейтілген қуаттың 1 (бір) кВт үшін белгіленген 10 000 (он мың) теңгені құрайды.

97. Банктік кепілдік немесе резервтік аккредитив қайтарылуға жатпайтын болуы жəне олар-
ды сатып алу туралы шартқа қол қойылған күннен бастап алушының (бенефициар) нұсқауы 
бойынша толық немесе ішінара жүзеге асырылуын қамтамасыз ету қарастырылуы тиіс:

күн электр станциялары үшін –25 (жиырма бес) айдан кем емес;
жел жəне биогаз станциялары үшін –37 (отыз жеті) айдан кем емес;
гидроэлектр станциялары үшін – 49 (қырық тоғыз) айдан кем емес.
98. Банктік кепілдік немесе резервтік аккредитив қаржы-есеп айырысу орталығы мына 

төмендегі құжаттарды ұсынған жағдайда банк тарапынан орындалады:
1) қаржы-есеп айырысу орталығының уəкілетті тұлғасы қол қойған жəне қаржы-есеп айыры-

су орталығының мөрімен куəландырылған, қағазда орындалған борышкердің міндеттемелерін 
орындамауы туралы өтініш;

2) сатып алу шартына сəйкес ұстап қалу сомасы көрсетілген төлем жасау туралы талап.

99. Барлық банктік комиссиялар мен қаржылық қамсыздандыруға байланысты, оның ішінде 
алушы банкінінің (бенефициар) шығындарын да аукциондық сауда-саттықтың жеңімпазы 
(сатушы) төлейді.

100. Сатып алу туралы шарттың талаптарын немесе оның бір бөлігін орындауды қаржылық 
қамтамасыз етуді қайтару ЖЭК пайдалану объектісін уақтылы пайдалануға берген жағдайда, 
жазбаша өтініш берген күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады. 

101. Сатып алу шартының талаптарын орындауды қаржылық қамтамасыз ету осы 
Қағидалардың 98-тармағымен белгіленген тəртіпте мынадай жағдайларда ұсталып қалады:

1) егер сатып алу туралы шартқа қол қойылған күннен бастап 12 ай ішінде сатып алу 
шарты жасалған ЖЭК пайдалану объектісінің құрылыс-монтаж жұмыстарын бастау туралы 
мемлекеттік - сəулеттік бақылауды іске асырушы мемлекеттік органға жіберілген хабарламаның 
көшірмесі ұсынылмаса - сатып алу шартының талаптарын орындауды қаржылық қамтамасыз 
ету сомасының 30% көлемінде; 

2) егер Қазақстан Республикасының сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі 
саласындағы заңнамасына сəйкес бекітілген сатып алу шарты жасалған ЖЭК пайдалану 
объектісін пайдалануға қабылдау актісінің көшірмесі ұсынылмаса - сатып алу шартының 
талаптарын орындауды қаржылық қамтамасыз ету сомасының 100% көлемінде, ал осы 
тармақтың 1) тармақшасына сəйкес сатып алу шартының талаптарын орындауды қаржылық 
қамтамасыз етуінің бір бөлігін ұстап қалған жағдайда - сатып алу шартының талаптарын 
орындауды қаржылық қамтамасыз ету сомасының 70% көлемінде жəне мына мерзімдерде: 

күн электр станциялары үшін –24 (жиырма төрт) ай ішінде;
жел жəне биогаз станциялары үшін –36 (отыз алты) ай ішінде;
гидроэлектр станциялары үшін –48 (қырық сегіз) ай ішінде.
102. Қаржы-есеп айырысу орталығы Өтінімді жəне ұсынылған құжаттарды алған кез-

ден бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде оларды қарайды. Өтініш беруші осы Қағидалардың 
94-тармағында көзделген құжаттарды толық көлемде ұсынбаған жағдайда, қаржы-есеп ай-
ырысу орталығы олар түскен күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қайтару себептерін 
көрсете отырып, өтінімді қайтарады. 

Өтініш беруші Өтінімді қайтарған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде 
Өтінімді жетпейтін құжаттармен толтырады жəне/немесе қаржы-есеп айырысу орталығының 
Өтінім мен оған қоса берілген құжаттарды осы Қағидалардың талаптарына жəне Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкестендіру мақсатындағы ескертулерін жояды.

103. Қаржы-есеп айырысу орталығы Өтініш берушімен электр энергиясын сатып алу шар-
тын мына талаптар орындалған жағдайда жасасады:

1) өтініш беруші осы Қағадалардың 94-тармағында көзделген құжаттарды тапсырса;
2) ЖЭК пайдалану объектісі мен Өтініш беруші аукциондық сауда-саттық қорытындысы 

бойынша тізбеге енгізілсе;
3) қаржы-есеп айырысу орталығы мен Өтініш беруші арасында Өтінімде көрсетілген 

ЖЭК пайдалану объектісінде өндірілген электр энергиясын сатып алудың қолданыстағы 
шарты болмаса;

4) Өтініш беруші өндірілген электр энергиясын сатуды Заңның 9-бабының 1-тармағына 
сəйкес таңдаса;

5) Өтініш беруші осы Қағидалардың 93, 94 жəне102- тармақтарының талаптарын орындаса;
 6) банктік кепілдік жəне резервтік аккредитив осы Қағидалардың 95- тармағына сəйкес 

ұсынылса;
104. Сатып алу шарты Заңның 6-бабы 10) тармақшасына сəйкес уəкілетті органмен 

бекітілген сатып алу шарттың типтік нысанына сəйкес ресімделеді. Сатып алу шартында 
Өтініш беруші үшін жеңімпаздардың тізіліміне сəйкес аукционда сатылатын бағасы көрсетіледі. 
Сатып алу шартында көрсетілген аукциондық баға Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 
жылғы 27 наурыздағы №271 қаулысымен бекітілген Тіркелген жəне аукциондық бағаның шекті 
тарифтерін айқындау қағидасына сəйкес 15 (он бес) жыл бойы, жыл сайын индекстелумен 
энергияны жіберуші ұйымдардың электр желілеріне берілген электр станцияларының электрлі 
қондырғыларын кешенді сынақтан өткізу басталған күннен бастап қолданысқа енгізіледі.

105. Қаржы-есеп айырысу орталығы Өтінімде көрсетілген мекенжай бойынша Өтініш 
берушіге немесе қаржы-есеп айырысу орталығының орналасқан орны бойынша Өтініш 
берушінің уəкілетті өкілінің қолына осы Қағиданың 94-тармағында көзделген қаржы-есеп айы-
рысу орталығымен сатып алу шартын жасасу үшін қажетті құжаттар келіп түскен күннен бастап 
10 (он) жұмыс күні ішінде сатып алу шартының екі данасын жолдайды. 

106. Шартқа қол қойылғаннан кейін Өтініш беруші қаржы-есеп айырысу орталығына мы-
нандай құжаттарды: 

1) оған қатысты сатып алу шарты жасалатын ЖЭК пайдалану объектісінде құрылыс-
монтаждау жұмыстары басталғаны туралы мемлекеттік сəулет-құрылыс бақылауын жүзеге 
асыратын мемлекеттік органға жіберілген хабарламаның көшірмесін - Шартқа қол қойылған 
күннен бастап 12 (он екі) ай ішінде; 

2) Қазақстан Республикасының сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі саласындағы 
заңнамасына сəйкес бекітілген, оған қатысты шарт жасалатын ЖЭК пайдалану объектісін 
пайдалануға қабылдау актісінің көшірмесін - күн электр станциялары үшін – шартқа қол қойылған 
күннен бастап 24 (жиырма төрт) ай ішінде, жел жəне биогаз электр станциялары үшін – шартқа 
қол қойылған күннен бастап 36 (отыз алты) ай ішінде, гидроэлектр станциялары үшін – шартқа 
қол қойылған күннен бастап 48 (қырық сегіз) ай ішінде;

3) оған қатысты шарт жасалатын ЖЭК пайдалану объектісі үшін энергия беруші ұйым мен 
Өтініш беруші арасында қол қойылған тараптардың теңгерімдік тиесілігі мен пайдаланудағы 
жауапкершілігінің аражігін ажырату актісінің көшірмесін - тараптардың теңгерімдік тиесілігі мен 
пайдаланудағы жауапкершілігінің аражігін ажырату актісіне қол қойылған күннен бастап 10 (он) 
жұмыс күні ішінде жəне ЖЭК пайдалану объектісінде кешенді сынақтар басталғанға дейін;

4) оған қатысты шарт жасалатын ЖЭК пайдалану объектісі үшін энергия беруші ұйым 
мен Өтініш беруші арасында қол қойылған, ЖЭК пайдалану объектісінде коммерциялық жəне 
техникалық есепке алу аспаптарын орналастыру схемасын қамтитын электр энергиясын 
коммерциялық есепке алу схемасын қабылдап алу актісінің көшірмесін - электр энергиясын 
коммерциялық есепке алу схемасын қабылдап алу актісіне қол қойылған күннен бастап 10 
(он) жұмыс күні ішінде жəне ЖЭК пайдалану объектісінде кешенді сынақтар басталғанға дейін; 

5) қаржы-есеп айырысу орталығының сұрау салуы бойынша ЖЭК пайдалану объектісін 
салу барысы туралы ақпаратты жібереді.

107. Осы Қағидалардың 106-тармағы 2) тармақшасына сəйкес ЖЭК пайдалану объектісін 
пайдалануға қабылдау актісінің көшірмесін ұсыну мерзімін бұзған жағдайда, сатып алу шарты 
өзінің қолданысын тоқтатады.

108. Акциондық сауда-саттық қорытындылары бойынша сатып алу шартын жасасатын 
Өтініш берушіге жəне қаржы-есеп айырысу орталығына осы Қағидалардың 14, 15, 18-19, 
21-32-тармақтарындағы талаптар қолданылады.

109. Сатып алу шартына сəйкес ЖЭК пайдалану объектісі өндірген электр энергиясын 
сатып алу басталған күннен бастап 15 (он бес) жыл өткен соң сатып алу шарты мен тиісті 
аукциондық баға өз қолданысын тоқтатады.».

2. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Жаңартылатын энергия көздері 
департаменті 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 қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесін ресми жариялау жəне 
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкіне 
енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді; 

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

 4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің интернет-ресур-
сында орналастыруды;

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

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

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

Қазақстан Республикасының
 Энергетика министрі Қ.БОЗЫМБАЕВ

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика
министрi Т. Сүлейменов ______________
2017 жылғы 27 желтоқсан 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 17 қаң-
тарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16239 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 5 желтоқсан               №695              Астана қаласы 

«Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік 
сыныптамасының кейбір мәселелері» Қазақстан 

Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 18 
қыркүйектегі № 403 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы 

(Жалғасы. Басы 23, 25-нөмірлерде)
Бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасы

Функционалдық топ
 Функционалдық кіші топ

 Бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі
 Бағдарлама

 Кіші бағдарлама
 Атауы

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  451   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту 

жəне əлеуметтік бағдарламалар бөлімі
   002  Жұмыспен қамту бағдарламасы
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    100 Қоғамдық жұмыстар
    101 Жұмыссыздарды кəсіптік даярлау жəне қайта даярлау
    102 Халықты жұмыспен қамту саласында азаматтарды 

əлеуметтік қорғау жөніндегі қосымша шаралар
   003  Қайтыс болған Совет Одағының батырларын, «Халық 

қаһармандарын», Социалистік Еңбек ерлерін, Даңқ 
Орденінің үш дəрежесімен жəне «Отан» орденімен 
марапатталған соғыс ардагерлері мен мүгедектерін жерлеу 
рəсімдері бойынша қызмет көрсету

   004  Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім 
беру, əлеуметтік қамтамасыз ету, мəдениет, спорт жəне 
ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес əлеуметтік көмек 
көрсету

   006  Тұрғын үйге көмек көрсету
   007  Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж 

азаматтардың жекелеген топтарына əлеуметтік көмек
   008  Ішкі əскерлер мен мерзімді қызметтегі əскери 

қызметкерлерді əлеуметтік қолдау
    100 Қалалық, қалааралық жəне жергілікті бағыттардағы 

қоғамдық көліктің барлық түрлеріне (таксиден басқасына) 
жүруге жеңілдіктер

   009  1999 жылдың 26 шілдесінде «Отан», «Даңқ» ордендерімен 
марапатталған, «Халық Қаһарманы» атағын жəне 
республиканың құрметті атақтарын алған азаматтарды 
əлеуметтік қолдау

   010  Үйден тəрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды 
материалдық қамтамасыз ету

   013  Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды əлеуметтік 
бейімдеу

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   014  Мұқтаж азаматтарға үйде əлеуметтiк көмек көрсету
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   015  Зейнеткерлер мен мүгедектерге əлеуметтiк қызмет көрсету 

аумақтық орталығы
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   017  Оңалтудың жеке бағдарламасына сəйкес мұқтаж 

мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз 
ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге 
жеке көмекшінің жəне есту бойынша мүгедектерге қолмен 
көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну 

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   023  Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  464   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі
   008  Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру 

ұйымдарының күндізгі оқу нысанында оқитындар мен 
тəрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) 
жеңілдікпен жол жүру түрінде əлеуметтік қолдау 

  471   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене 
шынықтыру жəне спорт бөлімі

   012  Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім 
беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында жəне 
тəрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) 
жеңілдікпен жол жүру түрінде əлеуметтік қолдау 

  801   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен 
қамту, əлеуметтік бағдарламалар жəне азаматтық хал 
актілерін тіркеу бөлімі 

   004  Жұмыспен қамту бағдарламасы
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    100 Қоғамдық жұмыстар
    101 Жұмыссыздарды кəсіптік даярлау жəне қайта даярлау
    102 Халықты жұмыспен қамту саласында азаматтарды 

əлеуметтік қорғау жөніндегі қосымша шаралар
   005  Қайтыс болған Совет Одағының батырларын, «Халық 

қаһармандарын», Социалистік Еңбек ерлерін, Даңқ 
Орденінің үш дəрежесімен жəне «Отан» орденімен 
марапатталған соғыс ардагерлері мен мүгедектерін жерлеу 
рəсімдері бойынша қызмет көрсету

   006  Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім 
беру, əлеуметтік қамтамасыз ету, мəдениет, спорт жəне 
ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес əлеуметтік көмек 
көрсету

   007  Тұрғын үйге көмек көрсету
   008  1999 жылдың 26 шілдесінде «Отан», «Даңқ» ордендерімен 

марапатталған, «Халық Қаһарманы» атағын жəне 
республиканың құрметті атақтарын алған азаматтарды 
əлеуметтік қолдау

(Жалғасы 24-бетте) 
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   009  Үйден тəрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды 
материалдық қамтамасыз ету

   011  Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж 
азаматтардың жекелеген топтарына əлеуметтік көмек

   012  Ішкі əскерлер мен мерзімді қызметтегі əскери 
қызметкерлерді əлеуметтік қолдау

    100 Қалалық, қалааралық жəне жергілікті бағыттардағы 
қоғамдық көліктің барлық түрлеріне (таксиден басқасына) 
жүруге жеңілдіктер

   013  Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды əлеуметтік 
бейімдеу

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 
   014  Мұқтаж азаматтарға үйде əлеуметтiк көмек көрсету
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 
   015  Зейнеткерлер мен мүгедектерге əлеуметтiк қызмет көрсету 

аумақтық орталығы
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   017  Оңалтудың жеке бағдарламасына сəйкес мұқтаж 

мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз 
ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге 
жеке көмекшінің жəне есту бойынша мүгедектерге қолмен 
көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну 

   023  Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
 9    Əлеуметтiк көмек жəне əлеуметтiк қамтамасыз ету 

салаларындағы өзге де қызметтер
  123   Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, 

ауылдық округ əкімінің аппараты
   026  Жергілікті деңгейде халықты жұмыспен қамтуды 

қамтамасыз ету
  124   Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ 

əкімінің аппараты
   026  Жергілікті деңгейде халықты жұмыспен қамтуды 

қамтамасыз ету
  212   Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
   266  Нəтижелі жұмыспен қамту жəне жаппай кəсіпкерлік жөніндегі 

іс-шараларды іске асыру
  213   Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтiк 

қорғау министрлiгi
   001  Еңбек, халықты жұмыспен қамту, əлеуметтік қорғау жəне 

көші-қон саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру
    100 Еңбек, халықты жұмыспен қамту, əлеуметтік қорғау жəне 

көші-қон саласындағы жөніндегі уəкілетті органның қызметін 
қамтамасыз ету

    103 Социологиялық, талдамалық зерттеулер жүргізу жəне 
консалтингтік қызметтер көрсету

    104 Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету жəне 
мемлекеттік органды ақпараттық-техникалық қамтамасыз 
ету

    108 Əлеуметтік-еңбек саласы кадрларының біліктілігін арттыру 
жөніндегі қызметтер

    109 Əлеуметтік-еңбек саласы кадрларының біліктілігін арттыру 
жөніндегі мемлекеттік ұйымдардың күрделі шығыстары

    111 Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтiк 
қорғау министрлiгiнің күрделі шығыстары

   034  Еңбекті қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зертте-
улер

   048  Əлеуметтік жаңғыртудың басымдықтарына сəйкес халықты 
əлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру

    006 Республикалық бюджеттен грантты бірлесіп қаржыландыру 
есебінен

    018 Грант есебінен
   056  Əлеуметтік-еңбек саласын ақпараттық-талдамалық 

қамтамасыз ету жөнінде көрсетілетін қызметтер, жұмыспен 
қамту саясатын жаңғырту

    101 Əлеуметтік-еңбек саласын ақпараттық-талдамалық 
қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

    102 Экономиканың даму перспективаларын ескере отырып, 
Қазақстан Республикасының еңбек нарығының жағдайын 
шолу жəне жұмыспен қамту саясатын жаңғырту

   058  Республикалық деңгейде халықты əлеуметтік қорғау 
жəне көмек көрсету, сондай-ақ əлеуметтік қорғау жүйесін 
жетілдіру жəне инфрақұрылымды дамыту

    100 Мүгедектерге протездік-ортопедиялық көмек көрсету бой-
ынша методологиялық қамтамасыз ету, соның ішінде 
протездік-ортопедиялық көмек беру

    102 Есту қабілеті бұзылған балалардың кохлеарлық импланта-
циядан кейін есту-сөйлеуін оңалту

    103 Облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы қалаларының 
бюджеттеріне арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсету стан-
дарттарын енгізуге берілетін ағымдағы нысаналы транс-
ферттер

    104 Облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы қалаларының 
бюджеттеріне үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік 
əлеуметтік тапсырысты орналастыруға берілетін ағымдағы 
нысаналы трансферттер

    105 Облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы қалаларының 
бюджеттеріне Қазақстан Республикасында мүгедектердің 
құқықтарын қамтамасыз ету жəне өмір сүру сапасын 
жақсарту жөніндегі 2012 – 2018 жылдарға арналған іс-
шаралар жоспарын іске асыруға берілетін ағымдағы ныса-
налы трансферттер

    106 Облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы қалаларының 
бюджеттеріне əлеуметтiк қамтамасыз ету объектілерін 
салуға жəне реконструкциялауға берілетін нысаналы даму 
трансферттері

    107 Облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы қалаларының 
бюджеттеріне кохлеарлық импланттарға сөйлеу процес-
сорларын ауыстыру жəне теңшеу жөніндегі көрсетілетін 
қызметтерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

    110 Республикалық деңгейдегі əлеуметтік қорғау ұйымдарының 
күрделі шығыстары

   062  Облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы қалаларының 
бюджеттеріне мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін 
арнайы жұмыс орындарын құруға жұмыс берушінің 
шығындарын субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

   064  Халықты əлеуметтік қорғау жүйесінің орнықты да-
муы: əлеуметтік интеграция жəне инклюзия бойынша 
бағдарламаларды ілгерілету

    006 Республикалық бюджеттен грантты бірлесіп қаржыландыру 
есебінен

    018 Грант есебінен
   065  Мемлекеттік əлеуметтік көрсетілетін қызметтер шеңберінде 

əлеуметтік жұмыстың тиімді жүйесін дамыту үшін 
техникалық қолдау

    006 Республикалық бюджеттен грантты бірлесіп қаржыландыру 
есебінен

    018 Грант есебінен
   066  Қазақстан Республикасының орнықты дамуына жəне өсуіне 

жəрдемдесу шеңберінде бағдарламалық жобаларды іске 
асыру

    004 Cыртқы қарыздар есебiнен
    016 Республикалық бюджеттен сыртқы қарыздарды бірлесіп 

қаржыландыру есебінен
   068  Нəтижелі жұмыспен қамту жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту 

бағдарламасын іске асыру
    100 Облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы қалаларының 

бюджеттеріне еңбек нарығын дамытуға берілетін ағымдағы 
нысаналы трансферттер

    101 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті 
дамыту бағдарламасын іске асыру шеңберінде ағымдағы 
іс-шараларды өткізу

   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві 
есебінен іс-шаралар өткізу

   101  Өкілдiк шығындарға арналған қаражат есебiнен іс-шаралар 
өткізу

   102  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві 
есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   105  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-
экономикалық негіздемелерін жəне мемлекеттік-жекешелік 
əріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық 
жобалардың конкурстық құжаттамаларын əзірлеу не-
месе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, 
мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға 
арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   114  Қазақстан Республикасы Үкіметі резервінің қаражаты 
есебінен соттардың шешімдері бойынша орталық 
мемлекеттік органдардың міндеттемелерін орындау

   116  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға 
арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған 
мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін 
трансферттер

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізу

   122  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер 

  256   Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру жəне əлеуметтік 
бағдарламалар басқармасы

   001  Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету 
жəне халық үшін əлеуметтік бағдарламаларды іске асы-
ру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

   004  Ақпараттық жүйелер құру
   007  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   011  Жəрдемақыларды жəне басқа да əлеуметтік төлемдерді 

есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу
   017  Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 

бюджеттеріне арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсету стан-
дарттарын енгізуге берілетін ағымдағы нысаналы транс-
ферттер

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   018  Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік əлеуметтік тапсыры-

сты орналастыру
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   019  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті да-

мыту бағдарламасы шеңберінде, еңбек нарығын дамытуға 
бағытталған, ағымдағы іс-шараларды іске асыру

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   028  Күш көрсету немесе күш көрсету қауіпі салдарынан қиын 

жағдайларға тап болған тəуекелдер тобындағы адамдарға 
қызметтер

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   037  Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 

бюджеттеріне нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай 
кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде, еңбек 
нарығын дамытуға бағытталған, іс-шараларын іске асыруға 
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   044  Жергілікті деңгейде көші-қон іс-шараларын іске асыру
   045  Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 

бюджеттеріне Қазақстан Республикасында мүгедектердің 
құқықтарын қамтамасыз ету жəне өмір сүру сапасын 
жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-
шаралар жоспарын іске асыруға берілетін ағымдағы ныса-
налы трансферттер

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   046  Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын 

қамтамасыз ету жəне өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 
2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске 
асыру

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   053  Кохлеарлық импланттарға дəлдеп сөйлеу процессорларын 

ауыстыру жəне келтіру бойынша қызмет көрсету
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   054  Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 

бюджеттеріне үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік 
əлеуметтік тапсырысты орналастыруға берілетін ағымдағы 
нысаналы трансферттер

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   067  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 

ұйымдардың күрделі шығыстары

   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві 
есебінен іс-шаралар өткізу

   102  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві 
есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   103  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға 
арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған 
мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін 
трансферттер

   106  Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның 
төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-
экономикалық негіздемелерін жəне мемлекеттік-жекешелік 
əріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық 
жобалардың конкурстық құжаттамаларын əзірлеу не-
месе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, 
мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға 
арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   113  Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер 

   114  Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму 
трансферттері

   115  Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 
соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы 
органдардың міндеттемелерін орындау

   116  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға 
арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған 
мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін 
трансферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың 
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың 
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен 
іс-шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізу

   121  Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның 
төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған 
мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін 
трансферттер

   122  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын 
жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық 
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен 
денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша 
ағымдағы шығыстарға іс-шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын 
жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық 
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен 
денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша 
даму шығыстарына іс-шаралар өткізу

   125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарла-
рын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық 
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен 
денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша 
ағымдағы шығыстарға аудандық (облыстық маңызы бар 
қалалардың) бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

   126  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарла-
рын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық 
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен 
денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бой-
ынша даму шығыстарына аудандық (облыстық маңызы 
бар қалалардың) бюджеттеріне берілетін нысаналы даму 
трансферттері

  263   Облыстың ішкі саясат басқармасы
   077  Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын 

қамтамасыз ету жəне өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 
2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске 
асыру

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  265   Облыстың кəсіпкерлік жəне өнеркəсіп басқармасы
   009  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті 

дамыту бағдарламасы шеңберінде кəсіпкерлікті дамытуға 
жəрдемдесу үшін бюджеттік кредиттер беру

   018  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті да-
мыту бағдарламасы шеңберінде кəсіпкерлікке оқыту

  266   Облыстың кəсіпкерлік жəне индустриалдық-инновациялық 
даму басқармасы

   006  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті 
дамыту бағдарламасы шеңберінде кəсіпкерлікті дамытуға 
жəрдемдесу үшін бюджеттік кредиттер беру

   013  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті да-
мыту бағдарламасы шеңберінде кəсіпкерлікке оқыту

  268   Облыстың жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары 
басқармасы

   045  Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне Қазақстан Республикасында мүгедектердің 
құқықтарын қамтамасыз ету жəне өмір сүру сапасын 
жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-
шаралар жоспарын іске асыруға берілетін ағымдағы ныса-
налы трансферттер

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  270   Облыстың еңбек инспекциясы бойынша басқармасы
   001  Жергілікті деңгейде еңбек қатынасын реттеу саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
   002  Ақпараттық жүйелер құру
   003  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 

ұйымдардың күрделі шығыстары
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві 

есебінен іс-шаралар өткізу
   102  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві 

есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   103  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға 
арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған 
мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін 
трансферттер

   106  Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның 
төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-
экономикалық негіздемелерін жəне мемлекеттік-жекешелік 
əріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық 
жобалардың конкурстық құжаттамаларын əзірлеу не-
месе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, 
мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға 
арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   113  Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

   114  Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму 
трансферттері

   115  Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 
соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы 
органдардың міндеттемелерін орындау

   116  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға 
арналған резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған 
мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін 
трансферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың 
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың 
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен 
іс-шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізу

   121  Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның 
төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған 
мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін 
трансферттер

   122  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын 
жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық 
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен 
денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша 
ағымдағы шығыстарға іс-шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын 
жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық 
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен 
денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша 
даму шығыстарына іс-шаралар өткізу

   125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарла-
рын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық 
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен 
денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша 
ағымдағы шығыстарға аудандық (облыстық маңызы бар 
қалалардың) бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

   126  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарла-
рын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық 
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен 
денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бой-
ынша даму шығыстарына аудандық (облыстық маңызы 
бар қалалардың) бюджеттеріне берілетін нысаналы даму 
трансферттері

  275   Облыстың кəсіпкерлік басқармасы
   013  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті 

дамыту бағдарламасы шеңберінде кəсіпкерлікті дамытуға 
жəрдемдесу үшін бюджеттік кредиттер беру

   014  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті да-
мыту бағдарламасы шеңберінде кəсіпкерлікке оқыту

  278   Облыстың кəсіпкерлік жəне сауда басқармасы
   013  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті 

дамыту бағдарламасы шеңберінде кəсіпкерлікті дамытуға 
жəрдемдесу үшін бюджеттік кредиттер беру

   014  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті да-
мыту бағдарламасы шеңберінде кəсіпкерлікке оқыту

  281   Облыстың құрылыс, жолаушылар көлігі жəне автомобиль 
жолдары басқармасы

   076  Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне Қазақстан Республикасында мүгедектердің 
құқықтарын қамтамасыз ету жəне өмір сүру сапасын 
жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-
шаралар жоспарын іске асыруға берілетін ағымдағы ныса-
налы трансферттер

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  289   Облыстың кəсіпкерлік жəне туризм басқармасы
   013  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті 

дамыту бағдарламасы шеңберінде кəсіпкерлікті дамытуға 
жəрдемдесу үшін бюджеттік кредиттер беру

   014  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті да-
мыту бағдарламасы шеңберінде кəсіпкерлікке оқыту

  295   Облыстың еңбек саласындағы бақылау басқармасы
   001  Жергілікті деңгейде еңбек қатынастарын реттеу саласында 

мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер 
   002  Ақпараттық жүйелер құру
   003  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 

ұйымдардың күрделі шығыстары
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві 

есебінен іс-шаралар өткізу
   102  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві 

есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   103  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға 
арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған 
мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін 
трансферттер

   106  Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның 
төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-
экономикалық негіздемелерін жəне мемлекеттік-жекешелік 
əріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық 
жобалардың конкурстық құжаттамаларын əзірлеу не-
месе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, 
мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға 
арналған резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   113  Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

   114  Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму 
трансферттері

   115  Жергілікті атқарушы орган резервінің қаражаты есебінен 
соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы 
органдардың міндеттемелерін орындау

   116  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға 
арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған 
мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін 
трансферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың 
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың 
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен 
іс-шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізу

   121  Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның 
төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған 
мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін 
трансферттер

   122  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын 
жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық 
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен 
денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша 
ағымдағы шығыстарға іс-шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын 
жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық 
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен 
денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша 
даму шығыстарына іс-шаралар өткізу

   125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарла-
рын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық 
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен 
денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша 
ағымдағы шығыстарға аудандық (облыстық маңызы бар 
қалалардың) бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

   126  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарла-
рын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық 
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен 
денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бой-
ынша даму шығыстарына аудандық (облыстық маңызы 
бар қалалардың) бюджеттеріне берілетін нысаналы даму 
трансферттері

  297   Облыстың еңбек басқармасы
   001  Жергілікті деңгейде еңбек қатынастарын реттеу саласында 

мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер 
   002  Ақпараттық жүйелер құру
   003  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 

ұйымдардың күрделі шығыстары
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві 

есебінен іс-шаралар өткізу
   102  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві 

есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   103  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға 
арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған 
мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін 
трансферттер

   106  Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның 
төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-
экономикалық негіздемелерін жəне мемлекеттік-жекешелік 
əріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық 
жобалардың конкурстық құжаттамаларын əзірлеу не-
месе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, 
мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға 
арналған резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   113  Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

   114  Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму 
трансферттері

   115  Жергілікті атқарушы орган резервінің қаражаты есебінен 
соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы 
органдардың міндеттемелерін орындау

   116  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға 
арналған резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған 
мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін 
трансферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың 
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың 
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен 
іс-шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізу

   121  Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның 
төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған 
мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін 
трансферттер

   122  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын 
жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық 
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен 
денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша 
ағымдағы шығыстарға іс-шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын 
жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық 
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен 
денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша 
даму шығыстарына іс-шаралар өткізу

   125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарла-
рын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық 
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен 
денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша 
ағымдағы шығыстарға аудандық (облыстық маңызы бар 
қалалардың) бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

   126  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарла-
рын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық 
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен 
денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бой-
ынша даму шығыстарына аудандық (облыстық маңызы 
бар қалалардың) бюджеттеріне берілетін нысаналы даму 
трансферттері

  298   Облыстың мемлекеттік еңбек инспекциясы басқармасы 
   001  Жергілікті деңгейде еңбек қатынастарын реттеу саласында 

мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер
   002  Ақпараттық жүйелер құру
   003  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 

ұйымдардың күрделі шығыстары
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві 

есебінен іс-шаралар өткізу
   102  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві 

есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

   103  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға 
арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған 
мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін 
трансферттер

   106  Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның 
төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-
экономикалық негіздемелерін жəне мемлекеттік-жекешелік 
əріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық 
жобалардың конкурстық құжаттамаларын əзірлеу не-
месе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, 
мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға 
арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   113  Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

   114  Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму 
трансферттері

   115  Жергілікті атқарушы орган резервінің қаражаты есебінен 
соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы 
органдардың міндеттемелерін орындау

   116  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға 
арналған резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған 
мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін 
трансферттер

   117  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың 
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың 
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен 
іс-шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізу

   121  Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның 
төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізуге арналған 
мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін 
трансферттер

   122  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын 
жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық 
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен 
денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша 
ағымдағы шығыстарға іс-шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын 
жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық 
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен 
денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша 
даму шығыстарына іс-шаралар өткізу

   125  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарла-
рын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық 
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен 
денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша 
ағымдағы шығыстарға аудандық (облыстық маңызы бар 
қалалардың) бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

   126  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарла-
рын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық 
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен 
денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бой-
ынша даму шығыстарына аудандық (облыстық маңызы 
бар қалалардың) бюджеттеріне берілетін нысаналы даму 
трансферттері

  348   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жолаушы-
лар көлігі жəне автомобиль жолдары басқармасы

   013  Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын 
қамтамасыз ету жəне өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 
2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске 
асыру

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  355   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жұмыспен 

қамту жəне əлеуметтік бағдарламалар басқармасы
   001  Жергілікті деңгейде халық үшін облыстың жұмыспен 

қамтуды қамтамасыз ету жəне əлеуметтік бағдарламаларды 
іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер 

   013  Жəрдемақыларды жəне басқа да əлеуметтік төлемдерді 
есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

   014  Ақпараттық жүйелер құру
   019  Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік əлеуметтік тапсыры-

сты орналастыру
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   026  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   028  Күш көрсету немесе күш көрсету қауіпі салдарынан қиын 

жағдайларға тап болған тəуекелдер тобындағы адамдарға 
қызметтер

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   044  Жергілікті деңгейде көші-қон іс-шараларын іске асыру
   045  Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын 

қамтамасыз ету жəне өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 
2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске 
асыру

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   053  Кохлеарлық импланттарға дəлдеп сөйлеу процессорларын 

ауыстыру жəне келтіру бойынша қызмет көрсету
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
   067  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 

ұйымдардың күрделі шығыстары
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві 

есебінен іс-шаралар өткізу
   106  Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 

жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның 
төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-
экономикалық негіздемелерін жəне мемлекеттік-жекешелік 
əріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық 
жобалардың конкурстық құжаттамаларын əзірлеу не-
месе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, 
мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға 
арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   115  Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен 
соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы 
органдардың міндеттемелерін орындау

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың 
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен 
іс-шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізу

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын 
жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық 
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен 
денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша 
ағымдағы шығыстарға іс-шаралар өткізу

   124  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын 
жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық 
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен 
денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша 
даму шығыстарына іс-шаралар өткізу

  362   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың ішкі сая-
сат басқармасы

   077  Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын 
қамтамасыз ету жəне өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 
2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске 
асыру

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  364   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың кəсіпкерлік 

жəне өнеркəсіп басқармасы
   022  Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті да-

мыту бағдарламасы шеңберінде кəсіпкерлікке оқыту
  384   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жолаушы-

лар көлігі басқармасы
   013  Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын 

қамтамасыз ету жəне өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 
2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске 
асыру

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  385   Республикалық маңызы бар қаланың, астананың автомо-

биль жолдары басқармасы
   046  Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын 

қамтамасыз ету жəне өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 
2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске 
асыру

    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
  388   Алматы қаласының Мемлекеттік еңбек инспекциясы жəне 

көші-қон басқармасы
   001  Жергілікті деңгейде көші-қон жəне еңбек қатынастарын 

реттеу саласында мемлекеттік саясатты іске асыру бойын-
ша қызметтер 

   002  Ақпараттық жүйелер құру
   003  Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
   004  Жергілікті деңгейде көші-қон іс-шараларын іске асыру
   032  Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 

ұйымдардың күрделі шығыстары
   100  Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві 

есебінен іс-шаралар өткізу 
   106  Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 

жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның 
төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   107  Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

   108  Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-
экономикалық негіздемелерін жəне мемлекеттік-жекешелік 
əріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық 
жобалардың конкурстық құжаттамаларын əзірлеу не-
месе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, 
мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

   109  Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға 
арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

   115  Жергілікті атқарушы органы резерві қаражаты есебінен 
соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы 
органдардың міндеттемелерін орындау

   118  Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың 
тіршілігін қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен 
іс-шаралар өткізу

   119  Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізу

   123  Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың бюджеттерінен берілетін нысаналы 
трансферттердің есебінен əлеуметтік, табиғи жəне 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын 
жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық 
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен 
денсаулығына қауіп төндiретiн жалпы республикалық не-
месе халықаралық маңызы бар жағдайларды жою бойынша 
ағымдағы шығыстарға іс-шаралар өткізу
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